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KATA PENGANTAR 

Danau Biru Kampung Sri Pulau: Dulu Galian C, Kini Cantik 

Dipandang 

 

Namanya Danau Biru, begitulah masyarakat Kampung 

Sri Pulau, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur 

menamakannya. Airnya biru, jernih, sejuk dan enak dipandang 

mata. Terletak di tepian Kampung Sri Pulau sehingga membuat 

kawasan ini masih terjaga keasriannya. Bentang luasnya, 

memang tak layak disebut danau,  atau lebih tepatnya disebut 

lopak dari lubang galian. Tersebab memang merupakan bekas 

galian c yang sudah ditinggalkan. 

Diameter dari panjang dan lebarnya lebih kurang dari 

10 m hingga 15 meter dengan kedalaman air dalam 2 hingga  3 

meter. Untuk rekreasi sebagai pelepas penat setelah berjalan  

keliling menikmati suasana alami, hijau, damai dan kesejukan 

kampung 'terselubung' oleh perkebunan sawit adalah menjadi 

eksotis dari rahasia kehidupan alam di Kampung Sri Pulau. 

Anak-anak kami menghabiskan waktu selama 40 hari di 

Kampung Sri Pulau sebagai bentuk pengabdian, pendidikan 

dan mengenal langsung  lingkungan masyarakat. Ada dari 

program studi Ekonomi Syariah  terdiri dari 7 orang 

mahasiswa yaitu Amelia Fibrianti, Bagus Romadani, Cahaya 

Purnama Sari, Anisa Putri, Putra Rahmi Lovly Sangerta, 

Robiyatul Adawiyah dan M. Dewi Syafrizal. Sedangkan dari 
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program studi Pendidikan Agama Islam terdiri dari 6 orang 

yaitu Nurahmadanti, Aprianto, Yuniarsih, Mellini Rahmawati 

putri, Jodi Pratama dan Maya Soufiya Sari. Kemudian 1 orang 

mahasiswa dari program studi Muamalah atas nama Yuzirwan 

Nasution.  

Sebagai dosen pembimbing yang ditunjuk Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAITF Dumai 

maka ini bukan merupakan kedatangan pertama di kampung 

ini, tetapi merupakan kali kedua, tapi yang dapat dirasa dari 

kampung yang merupakan lahan hibah dari salah seorang 

tokoh bernama Alm. Nurdin Islami awalnya untuk 20  kepala 

keluarga dari lahan miliknya. Hingga kini, kampung ini terus 

berkembang. Hanya terkesan terisolasi dari kampung-

kampung tetangganya. 

Oleh sebab itu, kehadiran anak-anak kami mahasiswa 

IAITF Dumai di kampung ini mendapat sambutan luar biasa. 

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ditengah 

pandemi Covid-19.  Tapi kesehatan tetap terjaga dan semangat 

juga tetap terjaga. 

Hadirnya buku ini menjadi refleksi dari cerita demi 

cerita yang membuhul diingatan memori sebagai tapak dari 

kehidupan mereka. Sebuah harapan tentulah menjadi cerita 

manis untuk diingat dan kelak diceritakan kepada anak dan 

cucu bahwa pernah ada, pernah sampai dan pernah saling 

sapa. Saling kenal, saling marah-marahan dan kemudian 

merangkul serta menangis saat perpisahan tiba.  

Semoga buku ini bisa memberi manfaat, terutama dalam 

Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga menjadi bahan 

pengalaman buat kedepannya. Sebab apa yang tertulis 
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menembus ruang dan waktu, dan apa yang tertulis akan tetap 

tertulis. Bak kata pepatah kuno berbahasa latin mengatakan 

Nescit Vox Missa Reverti. Artinya, kata yang telah dilontarkan 

tidak dapat ditarik kembali.  Pepatah kedua,  Vox Audita Perit, 

Litera Scripta Manet. Artinya,  suara yang terdengar itu hilang, 

sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal. Semoga buku ini 

bernilai seperti pepatah kedua dalam terus membudayakan 

semangat literasi menulis. Apalagi pengalaman adalah buah 

dari hasil terindah dari realitas perjalan dan pelajaran hidup 

itu sendiri. 

 

 

Dumai, April 2022 

Pengantar 

 

 

 

Dawami, S.Sos, M.I.Kom 

(DPL Kel. Tanjung Palas) 
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PENGANTAR PENERBIT 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, semoga rahmat dan 

maghfirah-Nya senantiasa menjadikan kita berpegang teguh 

pada tuntutan-Nya. Shalawat serta salam kami haturkan 

kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu 

‘alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang telah memberikan 

tauladan baik berupa akal dan pikiran, sehingga tim penyusun 

mampu menerbitkan buku ini. Semoga kita termasuk umatnya 

yang kelak mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu.  

Berbicara tentang pengabdian kepada masyarakat yang 

merupakan sebuah implementasi dari Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, maka Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai 

bersama mahasiswanya selaku Agent of Innovation juga 

mengaplikasikannya di Kota Dumai. Di Kampung Sri Pulau 

tepatnya, mahasiswa-mahasiswi dituntut untuk menggali 

permasalahan yang ada di dalam masyarakat, menemukan 

jawaban  inovasi agar diterapkan dalam masyarakat, mencari 

temukan hal-hal praktis nan sederhana yang bisa dimanfaatkan 

untuk kehidupan bermasyarakat, serta menerapkan ilmu-ilmu 

yang telah didapat selama duduk di bangku pendidikan melalui 

aktivitas kreatif yang mencerminkan nilai-nilai Qur’ani 

sekaligus menjadi model akademisi yang berpengetahuan 

tinggi namun tetap menyatu dengan konsep masyarakat.  
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Buku ini merupakan sebuah bukti dari karya inovasi 

dan kreativitas mahasiswa IAITF. Dimana menjadi satu bagian 

yang tidak terpisahkan dalam rangkaian berbagi pemikiran 

dari aksi nyata menjadi bagian dari masyarakat. Pada akhirnya, 

melahirkan pemikiran-pemikiran yang kiranya bernilai 

manfaat bagi masyarakat umum dan mahasiswa IAITF 

khususnya, serta pemerhati pendidikan untuk secara bersama 

mendiskursuskan menjadi nilai manfaat untuk kemajuan 

pendidikan nasional. 

Oleh karena itu, diharapkan buku sederhana ini mampu 

menjadi rintisan dari sebutir ilmu yang luas untuk saling 

meluaskan wawasan pengetahuan kita dan mengenal lebih 

jauh tentang program pengabdian khususnya di Kampung Sri 

Pulau, mahasiswa angkatan 16 tahun 2021. Juga sebagai 

sebagai pedoman ataupun referensi bagi universitas, dosen 

pembimbing lapangan (DPL), mahasiswa dan pembaca sebagai 

penikmat sastra. Apalagi buku “Pesona Kampung Terselubung” 

menunjukan makin baiknya budaya literasi sehingga makin 

memberikan gambaran bahwa kreativitas dan inovasi 

mahasiswa untuk berkarya terus tumbuh sehingga menjadi 

budaya positif. 

Kehadiran buku ini di tangan pembaca merupakan 

upaya penerbit untuk secara bersama-sama menghargai dan 

menempatkan buah pikir dari kreativitas para mahasiswa, 

melalui budaya literasi menulis setinggi-tingginya. Harapan 

lainnya adalah semoga dengan diterbitkannya karya ini dalam 

bentuk buku akan terus memberi motivasi bagi pendidik untuk 

terus menulis dan menulis.  Dengan segala kekurangan dari 

kehadiran buku ini,  kami juga berharap ada nilai manfaat juga 
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bagi para pembaca dan semoga Allah SWT memberikan 

imbalan pahala kepada kita semua. 

 

Dumai, April 2022 

Chief Editor 

 

 

Dawami Bukitbatu 

(Tafidu Pers IAITF Dumai) 
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The Beginning of The 

Story 
 

 

 

 

  

Gambar 1: Foto bersama pelepasan KKN 

Pada hari Senin 28 Juni 2021, acara pelepasan KKN 

Moderasi Beragama  angkatan 16 Institut Agama Islam 

Tafaqquh Fiddin Dumai yang dilaksanakan di Aula Kampus 

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai.  Beberapa 

rangkaian acara yang dimulai oleh MC yaitu Saudari Narastri 

Widari, Do’a yang dibacakan oleh Saudara Arjun, Pembacaan 

SK oleh sekretaris LP2M yaitu Bapak Farid Firdaus, S.Sy dan 

peresmian pelepasan KKN Moderasi Beragama angkatan 16 
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yang disahkan oleh Ketua LP2M sekaligus Ketua Yayasan 

Tafaqquh Fiddin Dumai yaitu Bapak Dr. H. Muhammad Rizal 

Akbar, S.Si, M.Phil . 

KKN-MB dilaksanakan dengan tujuan agar : 

1. Bagi mahasiswa dapat merasakan, menghayati dan aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang 

bernuansa dan berbasis moderasi. 

2. Bagi masyarakat agar tetap terjalin keharmonisan, 

keselarasan dan kerukunan hubungan antar umat 

beragama. 

3. Bagi masyarakat dan mahasiswa KKN dapat menjadi 

model/contoh bagi masyarakat lainnya dalam merajut 

kebersamaan dalam keragaman. 

4. Bagi dosen pembimbing dan pelaksana kegiatan menjadi 

sarana penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat. 
 

Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama (KKN-MB) 

dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai moderasi beragama. 

Ada lima nilai moderasi beragama, yaitu adil dan berimbang, 

kerjasama, rahmat, toleran dan maslahat. 

Pertama, adil dan berimbang, yaitu nilai yang 

mengajarkan untuk memiliki prinsip keadilan dan 

keberimbangan dalam aspek-aspek kehidupan, terutama 

berkenaan dengan hubungan antar manusia. Nilai ini akan 

lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter 

utama dalam dirinya: kebijaksanaan (wisdom), ketulusan 

(purity), dan keberanian (courage). Karenanya, sikap moderat 

dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, dan akan lebih 

mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan 
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pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap 

bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, 

serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga 

berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani 

menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu. Dengan 

nilai ini, moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan 

esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan 

prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh 

menyangkut tafsir agama. 

Kedua, kerjasama, dalam moderasi beragama kerjasama 

meniscayakan adanya keterbukaan dan penerimaan dari 

masing-masing kelompok yang berbeda. Untuk itu, dalam 

bekerjasama setiap individu pemeluk agama, apa pun suku, 

etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya, harus mau saling 

mendengarkan satu sama lain, saling belajar melatih 

kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman 

keagamaan di antara mereka serta dan saling memberikan 

kontribusi dalam pemecahan persoalan kehidupan bersama. 

Ketiga, rahmat atau kasih sayang, yaitu meyakini bahwa 

manusia hidup karena adanya rahmat dan kehidupan bersama 

orang lain juga menjadi rahmat bagi semua orang. Keragaman 

di Indonesia, ketika diterima sebagai rahmat Tuhan dan 

kekayaan bangsa, maka akan menghindarkan percekcokan dan 

konflik dan akan memunculkan saling kasih sayang di antara 

sesama manusia dan anak bangsa. Hal ini akan terjadi jika 

keragaman tidak dianggap sebagai ruang pemisah yang lahir 

dari sikap kekitaan, menganggap orang lain bukan bagian dari 

kelompok kita. 
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Keempat, toleransi, moderasi beragama tidak dapat 

dipisahkan dari toleransi atau toleran, yaitu sikap saling 

menghargai dan memberikan kesempatan orang lain untuk 

bersikap dan bertindak sesuai dengan keyakinan dan 

kepercayaannya. Moderasi beragama adalah sebuah proses, 

dan toleransi adalah hasil atau buah (outcome) dari moderasi 

beragama. Kata toleransi bisa diartikan kelapangan dada, 

dalam pengertian suka kepada siapa pun, membiarkan orang 

berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu 

kebebasan berfikir dan berkeyakinan sesuai pilihannya. 

Toleransi dalam konteks ini dapat dirumuskan sebagai satu 

sikap keterbukaan untuk mendengar pandanganyang berbeda. 

Toleransi berfungsi secara dua arah yakni mengemukakan 

pandangan sendiri dan sekaligus menerima pandangan orang 

lain, namun tidak merusak keyakinan dan kepercayaan agama 

masing-masing. Hakikat toleransi terhadap agama-agama lain 

merupakan satu prasyarat yang utama bagi terwujudnya 

kerukunan nasional. 

Kelima, kemaslahatan, moderasi beragama di bumi 

Nusantara dirawat, dikembangkan dan dikelola untuk 

menciptakan kemaslahatan bersama. Kemasalahatan adalah 

salah satu nilai kehidupan terpenting dan terkuat yang 

diajarkan agama. Karena keterbatasan manusia, bangsa dan 

negara menjadi konteks ruang lingkup tugas ini, bagaimana 

manusia mengelola bumi di mana ia tinggal, agar tercapai 

kemaslahatan bersama, yaitu bangsa dan negara yang adil, 

makmur, dan sentosa. Kerangka pikir ini dapat ditemukan di 

setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri 

adalah sebagian dari keimanan. Keseimbangan antara 
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keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi 

kemaslahatan bangsa. Moderasi beragama menjadi muatan 

nilai dan praktek yang paling sesuai untuk mewujudkan 

kemaslahatan di bumi Nusantara. 
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Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) 
 

 

 

 

DPL adalah dosen dari berbagai jurusan di IAI yang 

ditunjuk oleh fakultasnya masing-masing dan ditugasi oleh 

LP2M untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalam 

melaksanakan program KKN. Dalam pembimbingan tersebut, 

DPL memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sebagai 

berikut. 

1. Tahap Pra-Pembekalan 

 Melakukan observasi ke wilayah KKN yang akan 

ditempati oleh mahasiswa bimbingannya. 

 Menginventarisasi permasalahan dan memetakan 

potensi tempat KKN yang akan diprogramkan oleh 

mahasiswa. 

 Menyiapkan informasi untuk disampaikan kepada 

mahasiswa saat kegiatan pembekalan. 

2. Tahap Pembekalan 

 Memberikan informasi potensi tempat KKN kepada 

mahasiswa. 
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 Mendampingi mahasiswa mempersiapkan rancangan 

program awal untuk pelaksanaan KKN. 

 Mengarahkan dan menyarankan mahasiswa 

bimbingannya tentang perlengkapan yang perlu 

dipersiapkan sebelum menuju tempat KKN. 

 Menyepakati jadwal dan tata tertib dalam 

pembimbingan atau pendampingan dalam 

pelaksanaan KKN. 

 Membimbing mahasiswa melakukan sigi untuk 

melengkapi informasi dari DPL dan penetapan POSKO 

KKN. 

3. Tahap Pelaksanaan di Lapangan 

 Mendampingi mahasiswa dalam keberangkatannya 

menuju lokasi KKN. 

 Memperkenalkan mahasiswa kepada pejabat di lokasi 

KKN dan tokoh masyarakat di lokasi KKN. 

 Mendampingi dan memberikan masukan kepada 

mahasiswa, pejabat desa/kelurahan/lembaga tempat 

KKN, dan masyarakat dalam penyusunan program 

KKN. 

 Memantau keterlaksanaan program KKN yang telah 

disusun dan disepakati bersama antara pihak 

mahasiswa dan pihak terkait. 

 Mengarahkan mahasiswa jika ada masalah dalam 

pelaksanaan program yang telah dirancang. 

 Menegur, memotivasi, dan memberikan saran kepada 

mahasiswa jika ada mahasiswa yang tidak aktif, 

kurang kreatif, dan kurang berpartisipasi dalam 

pelaksanaan KKN. 
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 Menolak atau membatalkan program-program baru 

yang disusun oleh mahasiswa jika dipandang tidak 

bermanfaat secara akademik maupun kebutuhan 

sasaran. 

 Mendampingi mahasiswa dalam mengoordinasi hasil-

hasil KKN bersama Kordes/Korkel, Kepala 

Desa/Kelurahan, dan pihak terkait lainnya untuk 

kepentingan penyusunan laporan. 

 Mendampingi dan memberikan bimbingan kepada 

mahasiswa dalam penyusunan laporan kemajuan dan 

laporan akhir. 

 Mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan Focused 

Group Discussion (FGD) pengembangan program KKN. 

 Menerima dan melakukan koreksi laporan berkala dan 

laporan akhir pelaksanaan KKN. 

4. Tahap Evaluasi 

 Mengevaluasi prestasi yang telah dicapai mahasiswa 

dalam mengikuti pembekalan, penyusunan 

proposal/program, pelaksanaan di lapangan, FGD, dan 

pelaporan serta rencana tindak lanjut. 

 Menerima, mengolah laporan dan penilaian KKN 

mahasiswa dari antar mahasiswa sendiri maupun dari 

penanggung jawab lapangan tempat KKN. 

 Menetapkan nilai akhir mahasiswa KKN bimbingannya 

dan menyerahkan ke pihak LP2M. 

 Memberikan rekomendasi untuk peningkatan 

keberhasilan pelaksanaan KKN berikutnya kepada 

Ketua LP2M. 
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Gambar 2: Foto Bersama 
 

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Mahasiswa/i KKN-

MB Angkatan 16 Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai 

yang berada di Kelurahan Tanjung Palas Kampung Sri Pulau 

adalah Bapak Dawami, M.I.Kom. Sebagaimana tugas DPL, 

Banyak sekali saran dan masukan yang diberikan oleh Bapak 

Dawami, M.I.Kom kepada seluruh mahasiswa/i KKN yang 

dibimbing nya, dari mulai tahap pra-pembekalan hingga tahap 

evaluasi. 

Pada tanggal 28 Juni 2021, pelepasan KKN-MB Angkatan 

16 dilanjutkan dengan acara serah terima Mahasiswa/i KKN-

MB dan penandatanganan Memorandum Of Understanding 

(MoU) dengan Lurah Tanjung Palas yaitu Bapak Aga Muhaimin, 

Amd yang didampingi oleh DPL. 

Pada tanggal 18 Juli 2021, Mahasiswa/i dilakukan 

‘Sidak” oleh LP2M yang bertanggungjawab penuh atas 

terlaksananya KKN-MB ini. Adapun kedatangan ini dihadiri 

oleh Ketua Yayasan Tafaqquh Fiddin Dumai sekaligus Ketua 
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LP2M IAI Tafaqquh Fiddin Dumai yakni Bapak Dr. H. M. Rizal 

Akbar, S.Si. M.Phil., sekretaris LP2M yakni Bapak Muhammad 

Farid Firdaus, S.Sy, Dosen Pembimbing Lapangan yakni Bapak 

Dawami, S.Sos, M.I.kom, serta Dosen Pembimbing Lapangan 

kelurahan Basilam Baru Bapak Zikri Fahmi. S.Pi. Kedatangan 

beliau ingin melihat keadaan kampung asri yakni kampung Sri 

Pulau, serta memberikan petuah atau nasehat serta saran 

kepada seluruh Mahasiswa/i KKN-MB untuk program 

kedepannya agar lebih baik. 

 
Gambar 3: Foto Bersama 
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Profil Kecamatan 

Dumai Timur 
 

 
 
 
 
Kecamatan Dumai Timur merupakan pemekaran 

wilayah Kecamatan Dumai pada Kota Administratif Dumai dan 

dengan terbentuknya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 tahun 1999, maka Kota Administratif 

menjadi Kotamadya Dumai yang dulunya jumlah Kecamatan 

terdiri 3 (tiga) Kecamatan dimekarkan menjadi 5 (lima) 

Kecamatan. 

Pada saat sebelum dilakukan pemekaran Kelurahan, 

Kecamatan Dumai Timur terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, 

kemudian dengan diterbitkannya Perda Kota Dumai Nomor 2 

Tahun 2001 maka wilayah Kelurahan di Kecamatan Dumai 

Timur telah dimekarkan dari 6 (enam) Kelurahan menjadi 9 

(sembilan) Kelurahan, Kemudian berubah berdasarkan Perda 

No. 8 tahun 2009, tentang pemekaran Kecamatan Dumai Kota 

dan Dumai Selatan. 

Kecamatan Dumai Timur mempunyai luas wilayah 48.6 

KM2 yang terdiri dari 5 ( Lima ) Kelurahan yang meliputi : 
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Luas Kelurahan Se-Kecamatan Dumai Timur 
1. Kelurahan Jaya Mukti                  3.9 Km2 

2. Kelurahan Bukit Batrem              2 Km2 

3. Kelurahan Teluk Binjai                12.2 Km2 

4. Kelurahan Buluh Kasap              4.5 Km2 

5. Kelurahan Tanjung Palas            26 Km2 

 

Kecamatan Dumai Timur mempunyai batas-batas Wilayah 

Administrasi sebagai berikut : 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medang 

Kampai; 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dumai Kota; 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat (Kabupaten 

Bengkalis); 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kapur. 
 

Kecamatan Dumai Timur mengalami perkembangan 

penduduk yang cukup tinggi disebabkan oleh besarnya tingkat 

migrasi dan urbanisasi penduduk yang ingin mencari 

pekerjaan, karena di Kecamatan Dumai Timur terdapat 

beberapa lapangan kerja seperti industri pertambangan 

minyak bumi, daerah pelabuhan besar, pengolahan minyak 

sawit, perhotelan, pusat perekonomian serta perdagangan. 

Adapun total jumlah penduduknya sebanyak 59.688 Jiwa. 

 

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN DUMAI TIMUR 
 

1. Kelurahan Jaya Mukti                  16.928    Jiwa 

2. Kelurahan Bukit Batrem              8.055      Jiwa 

3. Kelurahan Teluk Binjai                17.862    Jiwa 
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4. Kelurahan Buluh Kasap              7.167      Jiwa 

5. Kelurahan Tanjung Palas            9.475      Jiwa 

 
STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR LURAH TANJUNG PALAS 
 

NO NAMA/NITS 
PANGKAT/GOL 

RUANG 
JABATAN 

1 2 3 4 

1. AGA MUHAIMIN, 

A.Md 

NIP. 19840721 

200604 1 002 

Penata Muda 

(III/c) 
LURAH 

2. SUNARTO, S.Ag 

NIP. 19740603 

201407 1 005 

Penata Muda Tk.I 

(III/b) 

SEKRETARIS 

LURAH 

3. NANI WIJAYA, S.Sos 

NIP. 19820119 

200701 2 002 

Penata Muda Tk.I 

(III/b) 

KASI 

PEMERINTAHAN 

4. KAMALIA 

NIP. 19800320 

200112 2 004 

Penata Muda Tk.I 

(III/a) 

KASI PM & 

KESOS 

5. SUMARSIH, S.Sos 

NIP. 19670503 

200801 2 021 

Penata Muda Tk.I 

(III/b) 
KASI TRANTIB 

6. SIMPENO 

NIP. 19680503 

200801 2 021 

Penata Muda Tk.I 

(III/a) 
STAF 

7. WAN ASNITA 

NIP. 19770810 

200604 2 002 

Pengatur Muda 

Tk.I 

(II/b) 

STAF 
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8. 
TASYA DWI 

ANGGRAINI 
- TKSK 

9. 
SRI YATUS 

SAKDIYATI 
- TKSK 

10. IRWANDI - TKSK 

 
DATA KEPENDUDUKAN 

KELURAHAN TANJUNG PALAS 
 

RT KK 
JIWA  

LK PR LK+PR 

1 211 224 203 427 

2 176 341 363 704 

3 121 245 236 481 

4 411 385 380 765 

5 161 293 296 589 

6 186 267 270 537 

7 212 428 426 854 

8 268 625 547 1,172 

9 219 430 408 838 

10 125 245 136 381 

11 123 241 226 467 

12 76 163 135 298 

13 204 383 390 773 

14 215 225 206 431 

15 270 380 378 758 

JUMLAH 2,978 4,875 4,600 9,475 
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Sejarah Singkat 

Kampung Sri Pulau 
 

 

 

 

Kampung ini bernama Kampung Sri Pulau, letaknya 

yang terbilang tersembunyi dari area perkotaan 

menjadikannya tempat yang jarang diketahui oleh mayoritas 

masyarakat Kota Dumai. Kampung Sri Pulau merupakan 

daerah terujung dari kelurahan Tanjung Palas yang letaknya ± 

25 KM dari kantor lurah Tanjung Palas. Masyarakat disana 

terutama tetua Kampung Sri Pulau kerap menjuluki kampung 

ini dengan nama “Kampung Terbungkus” dikarenakan luas 

kampung ini yang tidak sebegitu luas dan hanya dihubungkan 

dengan 1 jalan utama, dan juga Kampung ini berada ditengah-

tengah Perkebunan Sawit dan sebagian lagi ditutupi oleh 

kawasan hutan dan berbatasan langsung dengan Bandara 

Pinang Kampai. 

Akses jalan keluar masuk Kampung Sri Pulau juga 

terbilang sulit, kondisi jalan yang tidak seluruhnya di aspal 

menjadi salah satu halangan selama perjalanan. Akses jalan 

yang sering dilalui masyarakat adalah melalui Jl. As-Salam, 

jalan ini dipilih sebagai jalan yang sering dilalui masyarakat 

karena beberapa aspek, yaitu sudah adanya penerangan jalan 
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meskipun tidak sepanjang jalan, sudah adanya warga yang 

bermukim disepanjang jalan sehingga sedikit menjamin 

keamanan selama dijalan dan kondisi jalan yang tidak terlalu 

buruk untuk dilalui. Namun ketika sudah memasuki wilayah 

kampung, kondisi jalan sudah cukup baik.  

Menurut keterangan dari Tetua Kampung, Ketua RT, dan 

beberapa masyarakat, kampung ini mulanya didirikan pada 

tahun 1982, Awal mulanya kepemilikan tanah kampung ini 

dimiliki oleh salah satu anggota DPR saat itu, yaitu Nurdin 

Islami, kemudian dari Bapak Nurdin Islami, tanah tersebut 

dibagikan kepada 20 orang dengan syarat tinggal dan menetap 

disana. Sesudah pembagian tanah tersebut mulailah dibuka 

lahan ditanah tersebut dan baru mulai diduduki/ditinggali 

sekitar tahun 1985 dan penamaan “Kampung Sri Pulau” sendiri 

diberikan oleh Nurdin Islami itu sendiri. Selang beberapa 

tahunpun kerabat saudara dari 20 orang yang diberikan tanah 

tadi mulai tinggal disana diikuti dengan warga dari dalam dan 

luar kota Dumai hingga saat ini. 
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Kondisi Demografi 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4: Kampung Sri Pulau 

Menurut keterangan dari ketua RT, Kampung Sri Pulau 

terdiri dari 1 RT dan ± 80 KK. Kampung Sri Pulau memiliki 1 

Unit Masjid yaitu Masjid Nurul Amal yang menjadi pusat 

program program dan acara keagaaman oleh penduduk 
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kampung, 1 Unit sekolah yaitu SDN 028 Sri Pulau yang diisi 

oleh murid dan tenaga pengajar baik dari dalam kampung 

maupun luar kampung.  Ditengah-tengah kampung terdapat 

lapangan tempat masyarakat biasanya melakukan acara-acara 

dan berolahraga. 

Kampung ini juga memiliki kawasan UPT Peternakan 

yang dimiliki oleh pemerintah dan dikelola oleh masyarakat 

setempat. Dulunya, sempat ada tempat penggalian pasir 

(Tambang Pasir) yang lokasinya tidak jauh dari pemukiman 

warga, namun karena masalah perizinan, akhirnya tempat 

tersebut ditutup dan dibiarkan terbengkalai. Perkebunan sawit 

milik PT menjadi kebun yang menutupi jalan masuk menuju 

kampung ini, sebagian lagi juga dimiliki oleh penduduk 

kampung yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah. 
 

Keadaan Sosial, Budaya & Ekonomi 

Suku Jawa menjadi suku mayoritas yang mendominasi 

di kampung ini, sebagian lagi juga terdapat penduduk yang 

bersuku Melayu, Minang, Batak dan Flores. Meskipun 

mayoritas, penduduk kampung bersuku Jawa, tradisi Jawa 

tidak terlalu “kental” disana, hanya saja disetiap acara 

keagamaan, Pernikahan, Akikahan dan lainnya, selalu saja 

diselipkan budaya Jawanya disana. Mulai dari mitos, hal hal 

lain yang dipercaya masyarakat juga masih berkaitan dengan 

Budaya Jawa. 

 

Mata Pencaharian 

Dilihat dari letak geografis Kampung Sri Pulau yang 

masih cukup dengan pemukiman kota, sebagian penduduk 
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kampung bekerja keluar kampung, seperti menjadi Pegawai 

PT, Pegawai BUMD, TNI, Kuli Bangunan dan lainnya, ada juga 

penduduk kampung yang berdagang menjual hasil kebunnya 

keluar kampung, terutama dalam hal berdagang buah 

rambutan, durian dan sayur sayuran. Sebagian lagi berprofesi 

sebagai peternak Sapi dan Kambing, termasuk memelihara 

ternak milik orang lain ataupun milik pemerintah. Ada juga 

beberapa penduduk yang bekerja di UPT peternakan Sapi & 

Kambing milik pemerintah. Dalam bidang wirausaha,beberapa 

penduduk juga berjualan barang barang kebutuhan sehari hari 

seperti warung harian pada umumnya. 

Tingkat perekonomian penduduk kampung Sri Pulau 

termasuk kedalam Ekonomi Menengah Keatas, namun entah 

karena faktor budaya ataupun kebiasaan mereka, penduduk 

kampung tetap hidup dengan sederhana dan saling bantu 

membantu satu sama lain. Beberapa penduduk juga masih 

berada ditingkat ekonomi menengah kebawah, namun karena 

masih terbilang murahnya harga sembako dan bahan makanan 

yang dijual di kampung Sri Pulau, hal ini menjadikan 

kebutuhan mereka sehari harinya tercukupi. 
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Gotong Royong dan Kehidupan Beragama 
 

 
 

Gambar 5: Gotong royong 
 

Gotong royong kerap menjadi tolak ukur yang 

menentukan kekompakan penduduk disuatu tempat, namun 

penduduk kampung ini cukup berbeda, meskipun kegiatan 

gotong royong ini cukup jarang dilakukan dan tidak menentu 

(Tidak rutin), namun kekompakan penduduk kampung dinilai 

sangat baik, dilihat dari inisiatif mereka masing masing hingga 

kedekatan satu sama lain baik tua ataupun muda, menjadi 

bukti bahwa kedekatan emosional antar penduduk masih 

sangat terjaga. Penduduk kampung juga terlihat rutin bermain 

bola setiap sehabis ashar di lapangan bola setiap harinya. Baik 

itu tua maupun muda, mereka selalu saja larut dalam serunya 

permainan. 

Hal ini tentu saja sangat jarang ditemukan dilingkungan 

masyarakat perkotaan jika dilihat hubungan antara “Si” yang 

lebih tua dan “Si” yang lebih muda. Kekompakan ini 
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kemungkinan besar didorong oleh beberapa faktor, yaitu 

banyaknya penduduk yang berkerabat, dan kedekatan sedari 

kecil (Teman masa kecil). Dilihat dari kekerabatan, rumah 

antar rumah bisa saja memiliki hubungan keluarga dengan 

rumah yang lain, hal ini disebabkan oleh faktor awal tadi, 

pembagian tanah dan permintaan pendudukan dari Nurdin 

Islami sehingga mereka mengajak kerabat mereka untuk turut 

tinggal disana. Kemudian hal ini terus berlanjut sampai anak 

anak mereka tumbuh dewasa, menikah dan akhirnya juga 

tinggal disana. 

Gambar 6 

Keagamaan 

Disisi keagamaan, jika dilihat dari inisiatif warga, hal ini 

masih terbilang cukup tinggi, terlihat dari hampir dari seluruh 

anak-anak kampung ikut belajar mengaji rutin dan mengikuti 

program keagamaan jangka panjang kami. Hal ini mendapat 

respon yang sangat baik dari warga kampung. Sehari-harinya 
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penduduk kampung cenderung melakukan ibadah di rumah 

masing-masing, mungkin karena sibuk bekerja ataupun lelah 

sepulang bekerja. Namun, ada juga sebagian lagi yang shalat 

berjamaah diMasjid yang kebetulan hanya ada 1 di kampung 

tersebut, yaitu Masjid Nurul Amal. Masjid ini terletak ditengah-

tengah kampung dan menjadi pusat program-program dan 

kegiatan keagamaan di kampung tersebut. Namun sayangnya 

menurut keterangan dari Lurah Tanjung Palas, Masjid ini 

belum terdaftar di Kementrian Agama dan masih dalam proses 

pengajuan. Disetiap acara keagamaan biasanya ada 

penceramah/khatib yang memberikan materi yang diutus/ 

diundang dari luar, namun di kampung ini penceramah/ khatib 

sering dibawakan oleh warga kampung itu sendiri, terutama 

dari Pengurus Masjid dan Bapak RT nya sendiri. 

Pengurus-Pengurus Masjid dan Jama’ah Masjid rata-rata 

diisi dengan orang orang yang terbilang masih cukup muda, 

dimana biasanya dilingkungan perkotaan biasanya diisi dengan 

orang-orang yang sudah cukup tua/paruh baya. Tentu saja hal 

ini menunjukan partisipasi pemuda dalam bidang keagamaan 

dan semangat untuk memajukan Masjid masih terbilang cukup 

tinggi. 

Acara wirid yasin juga rutin dilakukan 1 Bulan sekali 

oleh Persatuan Jawa disana, yang mana disetiap bulannya akan 

dilaksanakan di rumah rumah anggota persatuan secara 

bergantian. Disela-sela wirid juga juga dilakukan diskusi atau 

bincang-bincang santai membahas program dan kegiatan 

dalam upaya memajukan masyarakat kampung. 

Kepercayaan yang berbau mistis disisi negatif seperti 

Ilmu Hitam, Pesugihan dan yang lainnya sangat ditolak keras 
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oleh masing-masing penduduk Kampung Sri Pulau. Hal ini 

dipercaya hanya akan membawa bala bagi kampung itu sendiri. 

Hal-hal yang berdampak buruk bagi kampung juga kerap 

menjadi bahan perbincangan oleh penduduk kampung. Hal ini 

tentu menjadi bukti masih pedulinya penduduk kampung 

untuk kebaikan masyarakat kedepannya. 

Meski mayoritas penduduk kampung beragama Islam, 

Arogansi dalam bidang agama sama sekali tidak terlihat disana. 

Murid SDN 028 Sri Pulau juga banyak diisi oleh murid-murid 

yang beragama Kristen yang berasal dari luar kampung, 

Namun karena tidak adanya tenaga pengajar Agama Kristen, 

pendidikan agama Kristen tidak diajarkan disana, bukan 

karena masyarakat tidak menerima, tetapi karena memang 

belum adanya tenaga pengajar Agama Kristen yang mau 

mengajar disana. 

Pendidikan Agama sejak dini tentu saja menjadi hal 

yang diutamakan bagi kebanyakan orang tua untuk anaknya. 

Namun, kesibukan orang tua seperti bekerja dan mengurus 

rumah tangga menjadikan waktu mereka untuk mengajarkan 

anaknya menjadi sedikit. Maka dari itu para orang tua 

memercayakan anaknya untuk belajar ke lembaga pendidikan 

ataupun jasa bimbingan belajar yang tersedia. Keberadaan 

mahasiswa KKN IAI-Tafaqquh Fiddin tentu saja menjadi hal 

yang sangat membantu bagi pendidikan agama pada anak-anak 

Kampung Sri Pulau. Mengingat beberapa program kerja jangka 

panjang mahasiswa KKN salah satunya adalah mengadakan 

program mengaji dan pendidikan keagamaan untuk anak-anak 

kampung Sri Pulau. 
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Selang beberapa hari, hampir seluruh anak kampung Sri 

Pulau telah mengikuti program kami seperti, Maghrib mengaji, 

Hafalan Juz 30, dan Didikan Shubuh setiap akhir pekan. Inisiatif 

anak-anak dalam mengikuti program setiap harinya dinilai 

sangat tinggi. Menurut keterangan salah satu warga, 

sebelumnya sebelum adanya mahasiswa KKN di kampung Sri 

Pulau, anak-anak jarang sekali terlihat mengikuti shalat 

berjamaah di Masjid. Namun setelah kedatang mahasiswa KKN, 

hampir 5 waktu mereka turut ikut shalat berjamaah di Masjid. 

Hal ini tentu menjadi salah satu dampak positif dari program 

yang telah dijalankan. 

Kegiatan didikan shubuh menjadi program yang sangat 

ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Kegiatan ini biasanya diisi 

dengan belajar Adzan untuk yang laki laki, menghafal surat 

surat pendek, menghafal doa sehari-hari, mengaji, dan 

dilanjutkan dengan senam dan bermain sebagai penutup. 

Hafalan Juz 30 merupakan program dari SDN 028 Sri 

Pulau untuk seluruh kelas. Karena ada arahan dari kepala 

sekolah, Mahasiswapun turut membantu menjalankan 

program ini selama pembelajaran tatap muka berlangung, 

namun disela-sela sesudah shalat berjamaah, beberapa anak 

kampung Sri Pulau yang bersekolah disanapun terkadang 

menyetorkan hasil hafalannya. 

Maghrib mengaji juga merupakan salah satu kegiatan 

yang bertujuan untuk memudahkan anak-anak menghafalkan 

surat-surat Juz 30. Dengan membaca Juz 30 secara berulang, 

diharapkan anak-anak dapat mudah menghafal karena sudah 

mengingat beberapa ayat yang sebelumnya telah dibaca. 
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Derap Langkah Menuju 

Pengabdian 

 
 

 

MAGHRIB MENGAJI 

 
Gambar 7: Mahasiswa KKN dan Anak-anak mengaji 

 

Selesai sholat maghrib berjamaah, seluruh Mahasiswa/i 

KKN mengajak seluruh anak-anak yang ada di Kampung Sri 

Pulau mengaji bersama membaca surah-surah pendek secara 

bergiliran. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema di dalam 
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ruangan Masjid Nurul Amal. Kegiatan mengaji bersama ini 

bertujuan untuk melatih daya ingat anak dalam menghafal 

surah-surah pendek agar hafalannya lancar. 
 

JUM’AT BERKAH 

 
Gambar 8: Kegiatan Jum’at Berkah 

Program kerja selanjutnya yaitu Jum’at Berkah. Setiap 

selepas sholat jumat, tidak lupa berbagi sedikit makanan 

berupa nasi lemak untuk para jamaah Masjid Nurul Amal. 

Dalam agama islam sendiri, hal ini disebut sebagai sedekah. 

Memberi makan tidak harus menunggu menjadi kaya dan 

berlebihan makanan. Sebab memberi makan dalam keadaan 

sempit pahalanya sangat besar di hadapan Allah SWT. Bahkan 

dapat melindungi pelakunya dari siksa neraka. Nabi SAW 

bersabda, “Api neraka merasa takut walaupun dengan sebiji 

kurma (Yang kalian berikan untuk orang yang lapar).” (HR. 

Bukhari). 
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BIMBINGAN BELAJAR 

 
Gambar 9: Bimbingan Belajar 

Kegiatan bimbingan belajar ini bisa dibilang rutin 

diadakan. Terlebih itu memang permintaan dari anak-anak. 

Diawali dengan mengajarkan anak-anak ilmu pengetahuan 

alam tentang melindungi diri, hewan dan tumbuhan. 

Mengenalkan anak sedari dini mengenai alam dan lingkungan 

sekitarnya akan menumbuhkan jiwa sosial dan sikap empati 

terhadap orang di sekitarnya. Mengajarkan anak-anak 

membaca, mengenal angka dan berhitung sudah menjadi 

rutinitas. Beberapa dari mereka lebih memilih menggambar. 

Menggambar atau melukis sebagai ungkapan perasaan/ 

ekspresi yang diwujudkan sebagai karya seni yang bernilai 

tinggi. Setiap anak memiliki kemampuan masing-masing di 

bidangnya. Tugas kita adalah melatih, membimbing, dan 

mengembangkan kemampuan, bakat serta minat yang dimiliki 
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mereka. Keinginan yang begitu tinggi ingin terus belajar dari 

anak-anak Sri Pulau sudah selayaknya diapresiasi. 

 

GOTONG ROYONG 
 

 
Gambar 10: Gotong Royong 

Menanamkan kepedulian sejak dini kepada anak-anak 

merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Pekerjaan berat 

apabila dilakukan bersama-sama dan bergotong-royong akan 

menjadi ringan. Kebersihan bukan sebatas menjaga kebersihan 

diri, melainkan menjaga kebersihan Masjid dan lingkungan 

menjadi tanggung jawab diri. Bersih-bersih tidak cukup 

dilakukan hanya sekali saja. Menjaga kebersihan akan 

memberikan kenyamanan bagi setiap insan di muka bumi. 

Kenyamanan dalam beribadah bagi umat Muslim merupakan 

prioritas utama, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bersih. 
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Bersih itu sebagai cerminan keimanan seseorang. Di 

kegiatan kali ini Mahasiswa/i KKN mengajak anak-anak ikut 

membersihkan Masjid dan sekelilingnya. Antusias dari anak-

anak di kampung Sri Pulau mengikuti kami membersihkan 

Masjid. Mulai dari menyapu bagian dalam hingga luar 

pekarangan Masjid serta mengelap kaca dilakukan saya dan 

teman-teman bersama dengan anak-anak Sri Pulau yang 

berpartisipasi dengan penuh semangat. 
 

BIMBINGAN SUBUH 

 
Gambar 11: Bimbingan Shubuh 

Pendidikan sebagai aset yang sangat penting untuk 

kemajuan negara. Mendidik anak usia dini mulailah ajarkan 

tentang agama. Seperti halnya yang dilakukan saya dan teman-

teman yaitu mengajak anak-anak di kampung Sri Pulau untuk 

didikan subuh. Didikan subuh adalah proses mendidik, melatih, 
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membimbing dan mengajarkan anak-anak untuk sholat subuh 

berjamaah, membaca surah-surah pendek, dan 

mengumandangkan Adzan. Adapun caranya dengan memanggil 

satu-persatu ke depan secara bergantian untuk melatih 

keberanian dan mental anak sejak usia dini. Tidak cukup 

sampai disitu, anak-anak juga butuh perhatian, kasih sayang 

yang cukup serta memberi pujian, dukungan dan contoh yang 

baik itu dari orang tua ataupun orang yang dianggapnya dekat 

seperti Kami. Hal ini tentunya akan menimbulkan motivasi 

dalam diri mereka. Antusias yang luar biasa yang diperlihatkan 

anak-anak kampung Sri Pulau dengan hadir tepat waktu, 

mendorong semangat dalam diri saya dan teman-teman untuk 

bangun lebih awal dari mereka. 

 

SENAM PAGI 
 

 
Gambar 12: Senam pagi bersama 

Senam adalah olahraga yang baik untuk anak usia dini. 

Selain menanamkan nilai-nilai agama mengajarkan pola hidup 

sehat sejak dini juga sangat penting karena baik untuk 

pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis anak. 
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PROMOSI KAMPUS 
 

 
Gambar 13: Pemasangan Spanduk Kampus IAITF 

Spanduk kampus ini dipasang di jalan yang berbeda di 

Kelurahan Tanjung Palas. Pemasangan spanduk ini bertujuan 

sebagai pengenalan lingkungan kampus tercinta IAI Tafaqquh 

Fiddin Dumai. Kampus terunggul di kawasan pesisir pantai 

timur sumatera dengan akreditasi B. IAI Tafaqquh Fiddin 

adalah kampusnya sang pemimpin. Berhubung saat ini masa 

penerimaan mahasiswa baru. Oleh karena itu tunggu apalagi 

tentukanlah pilihanmu dari sekarang. "Anda boleh salah masuk 

tapi tidak boleh salah keluar." Itulah slogan terbaik IAITF 

Dumai. 

Berkuliah di IAITF Dumai adalah pilihan yang tepat. Tidak 

hanya dibekali ilmu dan pengalaman namun juga dibimbing 

oleh dosen-dosen terbaik IAITF Dumai. Dengan berkuliah di IAI 

Tafaqquh Fiddin Dumai akan mendapatkan ilmu dunia dan 

akhirat. 
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In Memoriam 

Sri Pulau Village 
 

 

 

Day 1 

Senin, 28 Juni 2021 Pelepasan Mahasiswa KKN dan 

Kunjungan di Kelurahan Tanjung Palas. 

 
Gambar 14: Foto Bersama 

 

Day 2 

Selasa, 29 Juni 2021 merupakan hari pertama dalam 

pelaksanaan kegiatan KKN di kelurahan Tanjung Palas 

Kampung Sri Pulau. Pada kegiatan perdana dimulai dengan 

bersilaturahmi dengan para guru yang ada di SDN 028 Sri 
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Pulau dengan tujuan agar lebih dekat dan juga mengenal satu 

sama lain. Kunjungan ini merupakan bentuk pendekatan yang 

dilakukan agar antara peserta KKN dan masyarakat sekitar 

bisa lebih mengenal dan dekat satu sama lain agar mudah 

menjalin komunikasi. 

 
 

Gambar 15: Bersilaturahmi dengan para guru di SDN 028 Sri Pulau 
 

 

Day 3 

Rabu, 30 juni 2021 Setelah melihat Masjid Nurul Amal 

membuat hati tergerak untuk melakukan kegiatan gotong-

royong membersihkan Masjid dan halamannya agar lebih 

bersih dan nyaman.  Sebagaimana dalam islam kebersihan 

adalah sebagian dari iman.  
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Gambar 16: Membersihkan Masjid 
 

Setelah gotong-royong, selepas zuhur kami melanjutkan 

perjalanan untuk berkunjung ke kebun. Mayoritas warga yang 

ada di kampung Sri Pulau ini adalah berkebun atau bertani. 

Seperti kebun ubi, rambutan, durian, dll. Dikarenakan kebun 

ubi tidak jauh dari posko Kami pun melanjutkan perjalanan 

berkunjung ke kebun ubi salah satu milik warga. Kami 

disambut ramah oleh pemiliknya atau lebih akrab disapa mbah 

uti. Tidak hanya itu kami pun diperbolehkan turun langsung ke 

kebun untuk memanen ubi.  

 
 

Gambar 17: Memanen Ubi 
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Selain itu perlu sosialisasi dengan masyarakat sekitar 

Sri Pulau. Kegiatan ini dilakukan bukan semata hanya untuk 

melaksanakan tugas KKN saja, melainkan setiap hal yang 

dilakukan dapat memberikan manfaat serta sebagai bentuk 

kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat di Sri Pulau. 

 
 

Gambar 18: Sosialisasi dengan masyarakat 
 

Day 4 

Kamis, 1 juli 2021 Mengunjungi rumah salah satu warga 

di Sri Pulau yang biasa dipanggil mbah Indra. Mbah Indra 

merupakan orang yang dituakan atau bisa dikenal juga dengan 

tokoh masyarakat. Rumah mbah ini bersebelahan dengan 

posko KKN.  
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Gambar 19: Mengunjungi rumah mbah Indra 

 

Day 5 

Jumat, 2 Juli 2021 Senyum ceria yang terukir di raut 

wajah anak-anak di kampung Sri Pulau. Canda tawa menghiasi 

hari-hari mereka. Dibalik keluguan dan kepolosan mereka 

tersirat harapan yang sangat besar. Semangat yang tak pernah 

pudar untuk terus belajar. Walau terkadang masih suka 

bermain, namun itulah yang menjadi tantangan bagi saya dan 

teman-teman untuk bisa memberikan yang terbaik. 

Memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus, Menjadi 

teladan dan guru yang baik untuk anak-anak selama KKN di 

Kampung Sri Pulau. Dengan bekal ilmu dan pengalaman yang 

belum seberapa, saya dan teman-teman berusaha dan terus 

berupaya memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak 

di masa depan. Dengan berbekal ilmu yang telah didapat, saya 

dan teman-teman mengajak anak-anak di kampung Sri Pulau 

belajar mengaji dan les yang merupakan salah satu program 

KKN. 
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Gambar 20: Belajar bersama 
 

Tidak berhenti sampai di situ saja, setelah selesai sholat 

jumat Kami mengadakan kegiatan amal sedekah makanan di 

hari jumat atau biasanya disebut dengan jumat berkah. 

Kegiatan ini  diperuntukkan untuk para jamaah dan warga 

sekitar di Masjid Nurul Amal. Tidak hanya itu, makanan ini 

diperuntukan pula bagi siapapun yang sedang melewati Masjid 

tersebut. Sembari berbagi makanan dengan para jamaah, Kami 

tidak lupa membagikan brosur. Pembagian brosur tersebut 

bertujuan untuk mengenalkan kampus tercinta IAITF Dumai. 

Berhubung saat ini tahun ajaran baru dalam penerimaan 

mahasiswa baru. Semoga setiap hal yang dilakukan di ridhoi 

Allah SWT dan memberikan manfaat bagi orang banyak. 
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Gambar 21: Membagikan brosur IAITF 

Day 6 

Sabtu, 3 Juli 2021, antusias yang luar biasa yang 

diperlihatkan anak-anak kampung Sri Pulau dengan hadir tepat 

waktu, mendorong semangat dalam diri Kami untuk bangun 

lebih awal dari mereka dengan diadakannya kegiatan 

Bimbingan Subuh. 

 
 

Gambar 22: Bimbingan Shubuh 
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Selesai bimbingan subuh, dilanjutkan dengan senam 

pagi bersama. Senam adalah olahraga yang baik untuk anak 

usia dini. Selain menanamkan nilai-nilai agama mengajarkan 

pola hidup sehat sejak dini juga sangat penting karena baik 

untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis anak. 

 
 

Gambar 23: Senam bersama 
 

Usai senam, Kami mengajak anak-anak di kampung Sri 

Pulau bermain bola kasti. Permainan ini tentu sudah tidak 

familiar lagi. Permainan bola kasti merupakan salah satu 

olahraga yang paling digemari dan sering dimainkan waktu 

kecil. Dapat menghibur, bermain, bercanda dan tertawa 

bersama mereka memiliki kesan tersendiri. Sejatinya 

kebahagiaan yang hakiki adalah yang dapat bermanfaat untuk 

orang lain. 
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Gambar 24: Bermain bola kasti 
 

Day 7 

Minggu, 4 Juli 2021, mentari belum menampakkan 

dirinya. Suara kicauan burung juga belum terdengar. Jalan di 

sekeliling rumpun tebu dan ubi terlihat gelap dan sepi 

mencekam. Tampak dari kejauhan  anak-anak telah menunggu 

kedatangan kakak-kakak yang mereka sayangi untuk didikan 

subuh di hari minggu ini. Meskipun hari ini hari libur tidak 

melunturkan semangat dalam diri anak-anak di kampung Sri 

Pulau untuk tetap hadir.  
 

Gambar 25: Didikan Shubuh 
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Usai didikan subuh, anak-anak bersorak-sorai ingin 

maraton, senam dan bermain. Seperti biasanya sebelum 

memulai olahraga yakni melakukan pemanasan atau stretching 

bersama terlebih dahulu sebelum berolahraga. Maraton 

minggu pagi ini, saya dan teman-teman memilih untuk 

menyusuri jalan di kampung Sri Pulau. Gerakan pemanasan 

dapat membuat bergerak lebih luas ketika beraktivitas. Banyak 

Keseruan, ketegangan dan kelucuan yang terjadi saat kejar-

kejaran melempar bola kasti. Dengan adanya kegiatan didikan 

subuh, maraton, senam, dan olahraga yang dilaksanakan setiap 

sabtu minggu dapat bermanfaat, membawa pengaruh yang 

positif serta harapan baru bagi anak-anak di Kampung Sri 

Pulau. 

 
 

Gambar 26: Maraton 
 

Day 8 

Senin, 5 Juli 2021 Mempromosikan dan 

mensosialisasikan institusi yang merupakan wadah untuk 

mahasiswa menimba ilmu serta pengalaman dari dosen-dosen 

terbaik dari awal sampailah pada saat ini. Sudah kewajiban 
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saya dan teman-teman sebagai mahasiswa untuk mengenalkan 

kampus terbaik dan terunggul di kawasan pesisir pantai timur 

sumatera yakni IAI Tafaqquh Fiddin Dumai. Pengenalan ini 

dilakukan dengan cara membagikan brosur-brosur kampus ke 

rumah warga setempat di kampung Sri Pulau. 

Pembagian brosur kampus dilakukan dalam rangka 

penerimaan mahasiswa baru. Usai pembagian brosur kampus. 

Saya dan teman-teman menyempatkan berkunjung ke lokasi 

Pembibitan Ternak dan Hijau Pakan Ternak di Kampung Sri 

Pulau. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat KKN mahasiswa UIN 

dari Pekanbaru. Di sekitar area lokasi Pakan Ternak ini 

terdapat beberapa rumah warga. Kunjungan ini sebagai 

silaturahmi antara mahasiswa IAITF Dumai dengan mahasiswa 

UIN Pekanbaru. Kedatangan saya dan teman-teman disambut 

ramah oleh mereka. Kami diajak untuk melihat hewan ternak 

sapi. Sapi-sapi di dalam kandang ini berukuran lebih besar. 

Sapi-sapi tersebut diberi makan rumput dan dipelihara dengan 

baik. Di peternakan, sapi dimanfaatkan untuk diperah susunya 

dan diambil dagingnya. 

 
 

Gambar 27: Berkunjung ke lokasi Pembibitan Ternak dan Hijau Pakan Ternak 
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Day 9 

Selasa, 6 Juli 2021 Seni senantiasa berkembang seiring 

dengan tumbuhnya kebudayaan masyarakat. Sumbangsih 

kebudayaan itu salah satunya yakni seni kaligrafi. Seni kaligrafi 

biasanya dikenal dengan khath atau seni tulis. Seni kaligrafi 

mulai berkembang pesat seiring perkembangan ajaran islam 

melalui kitab suci Al-Quran. Mengajarkan seni kaligrafi kepada 

anak-anak untuk mengisi waktu kosong yang bermanfaat. Seni 

kaligrafi dituliskan sebagai bentuk rasa kecintaan dan 

keindahan yang terkait dengan nilai spiritual. Dalam dunia 

anak-anak, kaligrafi bagi mereka sebagai penyaluran hobi dan 

bakat seni yang diwujudkan menjadi hasil karya yang luar 

biasa. Dengan memberikan anak peluang ataupun kesempatan 

dalam bidang seni kaligrafi dapat mengasah kemampuan, 

minat, dan bakat yang terpendam. Dari seni kaligrafi ini anak-

anak dapat memperoleh pengalaman berapresiasi dan 

berkreasi, serta menghasilkan suatu karya/ benda yang 

bermanfaat langsung.  

 
 

Gambar 28: Belajar Kaligrafi 
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Day 10 

Rabu, 7 Juli Diawali dengan mengajarkan anak-anak 

ilmu pengetahuan alam tentang melindungi diri, hewan dan 

tumbuhan. Mengenalkan anak sedari dini mengenai alam dan 

lingkungan sekitarnya akan menumbuhkan jiwa sosial dan 

sikap empati terhadap orang di sekitarnya. Mengajarkan anak-

anak membaca, mengenal angka dan berhitung sudah menjadi 

rutinitas. Beberapa dari mereka lebih memilih menggambar. 

Menggambar atau melukis sebagai ungkapan perasaan/ 

ekspresi yang diwujudkan sebagai karya seni yang bernilai 

tinggi. Setiap anak memiliki kemampuan masing-masing di 

bidangnya. Tugas kita adalah melatih, membimbing, dan 

mengembangkan kemampuan, bakat serta minat yang dimiliki 

mereka.  

Keinginan yang begitu tinggi ingin terus belajar dari 

anak-anak Sri Pulau sudah selayaknya diapresiasi. Setiap habis 

sholat berjamaah, mereka langsung duduk melingkar dan 

membaca Al-Quran secara bergantian. Membaca Al-Quran juga 

mendatangkan pahala. Sebagaimana Rasulullah bersabda 

“Siapa saja membaca satu huruf dari Kitab Allah (Al- Quran), 

maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 

dengan sepuluh kali lipatnya.” (HR. At-Tirmidzi).  
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Gambar 29: Belajar bersama 

Day 11 

Kamis, 8 Juli 2021 Kebersihan bukan sebatas menjaga 

kebersihan diri, melainkan menjaga kebersihan Masjid dan 

lingkungan menjadi tanggung jawab diri. Bersih-bersih tidak 

cukup dilakukan hanya sekali saja. Menjaga kebersihan akan 

memberikan kenyamanan bagi setiap insan di muka bumi. 

Kenyamanan dalam beribadah bagi umat muslim merupakan 

prioritas utama. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bersih. Bersih itu sebagai cerminan keimanan 

seseorang. Kegiatan kali ini mengajak anak-anak ikut 

membersihkan Masjid. Antusias dari anak-anak di kampung Sri 

Pulau mengikuti saya dan teman-teman membersihkan Masjid. 

Mulai dari menyapu bagian dalam hingga luar pekarangan 

Masjid serta mengelap kaca dilakukan saya dan teman-teman 

bersama dengan anak-anak Sri Pulau yang berpartisipasi 

dengan penuh semangat. 
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Gambar 30: Membersihkan Masjid 
 

Day 12 

Jumat, 9 Juli 2021 Seperti biasa selepas sholat jumat, 

tidak lupa berbagi sedikit makanan berupa nasi lemak untuk 

para jamaah Masjid Nurul Amal. Dalam agama islam sendiri, 

hal ini disebut sebagai sedekah. Memberi makan tidak harus 

menunggu menjadi kaya dan berlebihan makanan. Sebab 

memberi makan dalam keadaan sempit pahalanya sangat besar 

di hadapan Allah SWT. Bahkan dapat melindungi pelakunya 

dari siksa neraka. Nabi SAW bersabda, “Api neraka merasa 

takut walaupun dengan sebiji kurma (yang kalian berikan 

untuk orang yang lapar).” (HR. Bukhari). 
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Gambar 31: Berbagi makanan di Jum’at Berkah 

 

Day 13 

Sabtu, 10 Juli 2021 Setelah melaksanakan sholat subuh 

berjamaah dilanjutkan dengan didikan subuh bersama anak-

anak di kampung Sri Pulau. Didikan subuh dilaksanakan setiap 

sabtu dan minggu. Anak-anak segera membuka Al-Quran dan 

mengambil mikropon membaca surah-surah pendek Juz 30. 

Bacaan mereka terdengar merdu di telinga. Membuat hati 

tersentuh, sungguh hati merasa nyaman dan dekat dengan 

Allah. Perkembangan dan kemajuan dari hari ke hari semakin 

terlihat semakin kesini. Berbekal kesabaran Kami dalam 

mendidik dan membimbing anak-anak belajar mengaji. Bacaan 

yang mulai fasih dan lancar dari anak-anak di kampung Sri 

Pulau membuat hati terasa terharu dan bahagia. Perubahan 

yang perlahan namun pasti itulah yang layak disematkan untuk 

anak-anak di Kampung Sri Pulau.  
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Gambar 32: Bimbingan Shubuh 

Day 14 

Minggu, 11 Juli 2021 Setelah cukup lama menunggu 

redanya hujan Kami segera bersiap-siap menuju ke lokasi 

acara pesta. Sebelumnya Kami diundang oleh tuan rumah dan 

mendapat kesempatan menjadi bagian panitia acara. Acara 

pesta di Kampung Sri Pulau dimulai pukul 09.00 yakni akad 

nikah langsung dilanjutkan resepsi. Yang laki-laki ditunjuk 

untuk menjaga parkir. Sedangkan yang perempuan ditunjuk 

untuk bertanggung jawab menjaga hidangan. Sajian makanan 

dan minuman banyak dan enak. 
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Gambar 33: Menghadiri acara 

Day 15 

Senin, 12 Juli 2021 Bimbingan belajar kali ini 

mengajarkan anak-anak untuk mengarang. Mengarang juga 

dapat melatih anak menulis. Membangkitkan jiwa anak-anak 

dalam menulis salah satunya dengan mengarang indah tentang 

topik yang mereka senangi. Sebagian lagi belajar arab melayu. 

Meskipun sama seperti huruf arab banyak dari anak-anak 

belum fasih membacanya masih mengeja satu-satu huruf. 

Dapat membantu anak-anak mengajar adalah suatu 

kebahagiaan saya dan teman-teman dapat memberikan ilmu 

bermanfaat. 
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Gambar 34: Mengajar mengarang 

Day 16 

Selasa, 13 Juli 2021 Kami memenuhi undangan rapat 

dalam rangka pembubaran panitia acara pesta. Seperti 

diketahui Bapak Joy Narto selaku ketua remaja di Kampung Sri 

Pulau turut hadir untuk memimpin jalannya rapat. Rapat ini 

dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih tuan 

rumah kepada panitia yang telah berusaha semaksimal 

mungkin dalam melaksanakan amanah untuk bertugas di acara 

pesta putri mereka. Dari pemilik acara juga menyampaikan 

kata maaf apabila dalam perkataan ataupun perbuatan ada 

yang kurang berkenan. 
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Gambar 35: Menghadiri acara pembubaran panitia 

 

Day 17 

Rabu, 14 Juli 2021 Sudah menjadi kewajiban dan 

tanggung jawab Kami dalam mengabdi kepada masyarakat dan 

lembaga pendidikan. Dalam rangka menyambut tahun ajaran 

baru dengan suasana baru yakni proses pembelajaran tatap 

muka. Kami melaksanakan gotong royong bersama para guru 

SDN 028 Sri Pulau. Kondisi ruang kelas, halaman serta 

lingkungan sekolah yang bersih akan membuat nyaman dalam 

belajar. Gotong royong dimulai dengan menyapu ruang kelas 

terlebih dahulu. Ruang kelas merupakan sarana belajar siswa. 

Bersih-bersih dilakukan hingga ke bagian teras atau halaman 

serta lapangan sekolah. 
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Gambar 36: Gotong-royong di SDN 028 Sri Pulau 

 

Day 18 

Kamis, 15 Juli 2021 Hari pertama tatap muka SDN 028 

Sri Pulau. Anak-anak lalu lalang di depan posko. Ada yang 

diantar orang tuanya bahkan ada juga yang berjalan kaki jauh-

jauh demi semangat menggapai cita-cita. Adapun tujuan saya 

dan teman-teman datang ke sekolah untuk berbincang terkait 

masalah program tahfiz yang akan segera terencana dengan 

baik. Dua orang Perwakilan menghadap kepala sekolah 

mengenai jadwal dan sistem kerja sama nantinya.  
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Gambar 37: Mengunjungi SDN 028 Sri Pulau 

 

Day 19 

Jumat, 16 Juli 2021 Mendapat amanah untuk mengajar 

tahfidz anak-anak SDN 028 Sri Pulau merupakan suatu peluang 

dan kesempatan yang baik. Hal ini merupakan pengalaman 

pertama Kami untuk tingkat SD. Mendidik anak-anak SD 

tidaklah semudah yang dibayangkan. Kunci utama dalam 

mendidik anak-anak adalah kesabaran. Kesabaran dalam hal 

apapun itu. Anak-anak SD merupakan fase atau tahap yang 

masih senang bermain ketimbang belajar. Menimbulkan 

motivasi mereka dalam menghafal adalah sebuah tantangan 

bagi saya dan teman-teman.  
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Gambar 38: Mengajar tahfidz anak-anak SDN 028 Sri Pulau 

 

Day 20 

Sabtu, 17 Juli 2021 Setiap harinya selalu disuguhkan 

dengan pengalaman yang menarik tentunya untuk ditelusuri 

lebih jauh lagi. Pengalaman didapat untuk menggali potensi 

dalam diri. Semangat yang tak pernah pudar memberikan yang 

terbaik untuk anak-anak di Kampung Sri Pulau. Pagi yang cerah 

secerah hati saya dan teman-teman. Kemilau sinar pantulan 

mentari menyilaukan pandangan. Dari kejauhan anak-anak 

manis dengan pakaian sopan dan rapi sudah hadir menunggu 

Kami.  



58 | Pesona Kampung Terbungkus 

 

 
 

Gambar 39: Mengajar 
 

Day 21 

Minggu, 18 Juli 2021 Kegiatan berlanjut dengan 

membantu mbah uti menjalin ketupat dari daun kelapa 

nantinya akan diisi pulut dan membuat peyek kacang. Di sela-

sela menjalin ketupat, Kami kedatangan tamu terhormat 

datang dari jauh dengan sengaja ingin mengunjungi posko KKN 

di kampung Sri Pulau. Tentu saja ini menjadi kejutan yang 

membahagiakan karena posko kami menjadi perdana yang 

dikunjungi. Beliau-beliau adalah dosen-dosen yang telah 

memberikan banyak ilmu kepada Kami. Bukan hanya 

memberikan ilmu namun telah berhasil membimbing Kami 

sampailah sekarang ini. 

Yang terhormat Ketua Yayasan Tafaqquh Fiddin Dumai 

yakni Bapak Dr. H. M. Rizal Akbar, S.Si. M.Phil., sekretaris LP2M 

yakni Bapak Muhammad Farid Firdaus, S.Sy, Dosen 

pembimbing lapangan yakni Bapak Dawami, S.Sos, M.I.kom, 

serta dosen pembimbing lapangan kelurahan Basilam Baru 

Bapak Zikri Fahmi. S.Pi. Kedatangan beliau ingin melihat 
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keadaan kampung asri yakni kampung Sri Pulau, memberikan 

petuah atau nasehat serta saran untuk program kedepannya 

agar lebih baik. 

 
 

Gambar 40: Foto Bersama 

 

Day 22 

Senin, 19 Juli 2021 Dalam rangka menyambut Hari Raya 

Idul Adha saya dan teman-teman berinisiatif melaksanakan 

gotong royong bersama warga di kampung Sri Pulau. Semoga 

partisipasi dari Kami mendapatkan pahala dan berkah dari 

Allah SWT. 

 
 

Gambar 41: Gotong-royong 
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Day 23 

Rabu, 20 Juli 2021 Gema takbir berkumandang di 

seluruh penjuru dunia. Umat muslim merayakan hari Idul Adha 

dengan penuh suka-cita. Hari raya Idul Adha adalah Hari ini 

memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim 

bersedia mengorbankan putranya Isma'il sebagai wujud 

kepatuhan terhadap Allah. Sebelum Ibrahim mengorbankan 

putranya, Allah menggantikan Ismail dengan domba. Di hari 

kedua suasana lebaran masih begitu terasa. Takbiran Idul Adha 

dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Mendapatkan 

undangan untuk hadir merupakan suatu kehormatan dan 

kebahagiaan bagi Kami. Pemotongan seekor kambing 

dilakukan sebagai wujud kewajiban umat islam untuk 

berkurban. Berkurban merupakan sunah muakad. 
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Gambar 42 dan 43: Memasak di hari Idul Adha 
 

Day 24 

Kamis, 22 Juli 2021 Kedatangan Bapak Lurah Tanjung 

Palas yakni Bapak Aga Muhaimin A.Md dan rekannya serta 

Bapak RT Sri Pulau. Bapak Lurah dan Bapak RT sengaja 

berkunjung ke Posko KKN Sri Pulau. Bapak lurah didampingi 

Bapak RT ingin melihat situasi kondisi serta kegiatan apa saja 

yang sudah dilakukan di Kampung Sri Pulau 

 
 

Gambar 44: Foto bersama 
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Day 25 

Jumat, 23 Juli 2021 Pelaksanaan Vaksin Covid-19 di 

kantor lurah Tanjung Palas. Antusias masyarakat di Kelurahan 

Tanjung Palas terlihat dari ramainya yang berpartisipasi 

hingga mereka rela bersabar mengikuti prosedur yang berlaku 

antrean untuk melakukan vaksin. 
 

 

Gambar 45: Vaksin Covid-19 

 

Day 26 

Sabtu, 24 Juli 2021 Malam minggu menjadi waktu yang 

paling ditunggu-tunggu untuk refreshing. Melepaskan beban 

fikiran yang lelah. Bersantai sejenak bersama teman-teman. 

Tidak hanya itu, Kami juga berdiskusi ringan mengenai 

program kerja KKN yang sedang dilaksanakan. Semoga dengan 

adanya kegiatan ini dapat menambah kekompakan dan 

semangat dalam menjalankan KKN kedepannya. 
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Gambar 46: Berdiskusi 

 

Day 27 

Minggu, 25 Juli 2021 Langit berwarna kemerah-

merahan. Sang Surya belum juga menampakkan dirinya. Angin 

sepoi-sepoi membawa kesejukan kenyamanan. Udara masih 

bersih belum tercemar polusi. Kicauan burung-burung 

perlahan mulai terdengar seakan memberi tanda akan 

terbitnya sang surya. Kemudian pagi ini kami awali dengan 

mulai memasak untuk sarapan pagi di Posko. 
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Gambar 47: Memasak bersama 

 

Day 28 

Senin, 26 Juli 2021 Melangkahkan kaki setiap harinya 

menyusuri jalan menuju asa. Asa itu perlahan mulai terbentang 

di depan mata. Dibalik sebuah penantian tidak lepas dari 

perjuangan tanpa lelah. Hari demi hari telah terlewati, suka 

dan duka dilalui bersama. Semangat yang tak pernah padam 

untuk terus belajar dan belajar mengasah kemampuan dalam 

menghafal surah-surah pendek. Tidak pernah terlihat 

kejenuhan dari raut wajah anak-anak di Kampung Sri Pulau. 

Meskipun mengalami sedikit kesulitan dalam menghafal surah-

surah tertentu hingga harus mengulang-ulang sampai 5 kali. 

Bukannya malah menyerah namun mereka terus maju untuk 

dapat menyelesaikan surah dan lanjut surah berikutnya. Setiap 

harinya mereka tidak pernah absen menyetorkan hafalan 

surah walaupun hanya 1 ayat. 
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Day 29 

Selasa, 27 Juli 2021 Kedatangan Bapak Lurah Tanjung 

Palas yakni Bapak Aga Muhaimin A.Md. bersama rekannya 

Bapak Herdi. Kemudian didampingi Bapak RT yakni Bapak 

Budiono serta ketua remaja Bapak Joy Narto di Kampung Sri 

Pulau. Sambutan hangat dari saya dan teman-teman 

menyajikan minuman dingin es doger olahan sendiri. Ternyata 

Beliau-beliau sangat suka dengan es doger buatan saya dan 

teman-teman. 

Kunjungan Bapak Lurah yang kedua kalinya sebagai 

bentuk perhatian dan kepedulian. Selain itu bapak lurah 

memberikan penyuluhan kepada warga mengenai vaksin 

terutama untuk saya dan teman-teman KKN. Lebih cepat akan 

lebih baik mengingat covid-19 semakin merajalela. Di samping 

itu berbincang tentang senam pagi yang direncanakan akan 

diselenggarakan minggu pagi bersama LPMK. Dengan senang 

hati saya dan teman-teman mendapat kabar tersebut dan 

langsung menyetujui kegiatan tersebut.  
 

 

Gambar 48: Kunjungan Bapak Lurah 
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Day 30 

Rabu, 28 Juli 2021 Panas begitu menyengat hingga 

menyilaukan pandangan. Jarum jam menunjukkan pukul 13.30. 

Meskipun begitu tidak menyurutkan langkah untuk 

merealisasikan kegiatan pemasangan spanduk kampus IAITF 

Dumai yang sudah direncanakan dari kemarin. Kebetulan 

sekali hari ini waktu luang. Kesempatan terbaik itu tentu saja 

tidak ingin terlewatkan 

 

Gambar 49: Pemasangan spanduk 

 

Day 31 

Kamis, 29 Juli 2021 Pemasangan spanduk kampus IAITF 

Dumai yang ke 5 atau terakhir. Pemasangan spanduk di hari 

kedua ini dilakukan di lokasi KKN Kelurahan Tanjung Palas di 

Kampung Sri Pulau tepatnya di depan SDN 028 Sri Pulau. 

Sebelumnya saya dan teman-teman telah meminta izin kepada 

pihak sekolah untuk melakukan pemasangan spanduk 

tersebut. Alhamdulillah pihak sekolah memberikan izin terkait 

hal pemasangan spanduk kampus IAITF Dumai. 
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Gambar 50: Pemasangan spanduk 

 

Day 32 

Jumat, 30 Juli 2021 Ba'da maghrib dilanjutkan dengan 

istighosah dan doa bersama pandemi covid 19 di kampus IAITF 

Dumai agar terhindar dan selamat dari wabah. Sebelumnya 

saya dan teman-teman telah mendapatkan undangan mengenai 

hal tersebut. Dikarenakan saat ini pandemi, maka hanya 3 

orang saja perwakilan dari setiap kelompok menghadiri acara 

istighosah dan doa bersama pandemi covid 19. Semoga acara 

istighosah dan doa bersama yang diselenggarakan di kampus 

IAITF Dumai diridhoi oleh Allah, mendapat berkah serta doa 

baik semuanya diijabah Allah SWT. Aamiin. 
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Gambar 51: Istighosah dan Do’a bersama di kampus IAITF 
 

Day 33 

Sabtu, 31 Juli 2021 Membantu Mengerjakan tugas 

sekolah mereka dan  mengajarkan mereka les di teras depan 

rumah. Hembusan angin sepoi-sepoi memberikan kenyamanan 

dalam belajar. Beberapa tugas mereka banyaknya tentang 

tematik, ada juga PJOK, dan IPA. 

 

Gambar 52: Membantu anak-anak  mengerjakan tugas 
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Day 34 

Minggu, 1 Agustus 2021 Mengajar membaca Al-Quran, 

Berbeda dari sebelumnya biasanya anak-anak membaca surah-

surah pendek, dikarenakan mereka sudah lancar membaca 

surah-surah pendek, maka saya dan teman-teman mencoba 

melihat kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran dimulai 

dari Al-Fatihah sampailah juz 1. Beberapa dari mereka masih 

ada kajinya belum lancar bahkan belum mengetahui semua 

tajwid. Oleh sebab itu, saya dan teman-teman mengenalkan 

dan mengajarkan tajwid tentang hukum-hukum bacaan dalam 

Al-Quran seperti idgham bigunnah, idgham bilagunnah, izhar, 

iqlab dan ikhfa agar bacaan mereka semakin fasih 

 

Gambar 53: Mengajar membaca Al-Quran 
 

Day 35 

Senin, 2 Agustus 2021 Mewawancarai ketua RT 

bernama Bapak Budiono, Ketua KKN bernama Aprianto beserta 

salah satu warga/ tokoh masyarakat di Kampung Sri Pulau 
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yang akrab disapa Mbah Joko merupakan pengalaman pertama 

khususnya bagi saya. Kami mewawancarai Ketua RT, Ketua 

KKN serta tokoh masyarakat untuk mencari informasi lengkap 

mengenai pesona alam danau biru di Kampung Sri Pulau.  

 

Gambar 54: Mewawancarai ketua RT 

 

Day 36 

Selasa, 3 Agustus 2021 Kami mulai disibukkan dengan 

salah satu program besar KKN yakni seminar zakat. Berhubung 

waktunya sudah dekat maka semuanya pun harus segera 

disiapkan. Dari mulai dana, jadwal, hingga peserta seminar. Hal 

yang terpenting sebelum menyelenggarakan seminar adalah 

sosialiasi ke rumah warga di Kampung Sri Pulau sekaligus 

pembagian brosur kampus IAITF Dumai. Dengan adanya 

sosialiasi ke rumah-rumah warga, diharapkan banyak warga 

yang berpartisipasi untuk hadir dalam seminar zakat. 

Insyaallah akan diselenggarakan hari minggu. Semoga 

dilancarkan sampai hari H. 
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Gambar 55: Sosialisasi seminar Zakat 

 

Day 37 

Rabu, 4 Agustus 2021 Kedatangan Lurah Tanjung Palas 

beserta Ketua RT Kampung Sri Pulau dan Ketua Pemuda. 

Memberikan aturan dalam menjalankan kegiatan Seminar 

Zakat yang akan dilaksanakan yang sudah tak kurang dari 2 

hari. 

 

Gambar 56: Foto bersama 
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Day 38 

Kamis, 5 Agustus 2021 Kami tinggal bersama Uti dan 

Mbah Kakung yang sudah menganggap kami sebagai Cucunya 

dan juga Ibu Titin yang tak lain Alumni dari IAITF Dumai yang 

selalu membimbing kami di tempat KKN seperti anak sendiri. 

Sebelum membiarkan Kami pergi dari Kampung Sri Pulau, 

kami dilayani makanan lezat untuk dimakan bersama-sama. 

Ternyata Kuliah Kerja Nyata bukan hanya bagian dari 

Pendidikan ataupun penelitian, melainkan juga sebagai 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

 

Gambar 57: Makan bersama 

 

Day 39 

Jumat, 6 Agustus 2021 Persiapan akhir untuk acara 

Seminar Zakat seperti pemasangan tenda, bersih-bersih 

lapangan, susun kursi dan bunga. 
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Gambar 58: Persiapan seminar Zakat 

 

Day 40 

Sabtu, 7 Agustus 2021 Hari terakhir yang sudah 

ditentukan oleh kampus untuk Pengabdian, tetapi bukan 

berarti hari terakhir Kami mengabdikan diri di Kampung Sri 

Pulau. Di hari ini, Kami sepakat menganggap Kampung Sri 

Pulau sebagai Kampung halaman Kami, yang akan kami 

kunjungi lagi, dan yang akan selalu kami rindukan. 

Hari ini juga dilaksanakan acara besar yang sudah 

dipersiapkan dari awal ber-KKN, yaitu Seminar Zakat dan 

Pelepasan Mahasiswa KKN IAITF Dumai Angkatan Ke-16 

Kelurahan Tanjung Palas di Kampung Sri Pulau. 
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Gambar 59 dan 60: Seminar Zakat dan Pelepasan Mahasiswa KKN IAITF 

Dumai Angkatan Ke-16 Kelurahan Tanjung Palas di Kampung Sri Pulau 
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Catatan Singkat untuk 

Kisah yang Panjang 
 

 

 

 

Nama : Amelia Fibrianti 

NIM : 0301.18.0003 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

Kesan : 

40 Hari ber-KKN bukanlah hal 

mudah untuk dilupakan. Menjalani 40 Hari 

rasanya menjadi kurang untuk menjadikan 

pengalaman luar biasa yang tidak dapat 

dijelaskan. Menjadikan hari-hari menjadi 

hal yang paling bahagia dan tak mau terlewatkan dari kegiatan 

yang ada. Istilah “Makan gula dan makan garam bersama” pun 

kami lewati meskipun ada perbedaan diantara kami semua. 

Bersyukur karena selalu diberikan dukungan dari orang-orang 

sekitar sehingga KKN ini sangat bermakna untuk kami semua. 

Tidak sedikit pula kata terimakasih kami ucapkan 

kepada seluruh masyarakat Kampung Sri Pulau yang sudah 

menerima kami dengan baik, mulai dari Bapak Lurah Tanjung 

Palas dan Bapak Ketua RT. Mbah Uti, Mbah Kung, dan Ibu Titin 

yang melindungi kami di lapangan serta selalu menasehati 
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kami dalam keadaan apapun. KKN Kampung Sri Pulau 

menjadikan Saya pribadi yang kuat, yang mampu menerima 

keadaan, menjadi orang yang harus mampu mengerti orang 

lain, dan selalu memaafkan. 

 

Nama : Anisa Putri  

NIM : 0301.18.0004 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

Kesan : 

Selama 40 hari di kampung Sri 

Pulau Kecamatan Tanjung Palas kota 

Dumai ini saya merasa menjadi pribadi 

yang lebih baik, sebab biasanya  di 

lingkungan rumah, saya menganggap diri 

saya bukanlah orang yang terlalu ramah, jangankan untuk 

menegur orang lain, tetangga saja bisa saya tidak mengenalnya, 

saya hanya menyapa orang yang benar-benar sudah saya kenal, 

dan tersenyum untuk orang yang saya kenal namun tidak 

terlalu dekat. Namun, di kampung ini saya mencoba untuk 

berbaur dengan masyarakatnya seperti ibu-ibu, remaja putra 

dan putri, anak-anak, bahkan menegur bapak-bapak. 

Masyarakat di kampung Sri Pulau sangat baik, mereka bahkan 

sering memberikan kami buah rambutan, makanan (Bila 

kerumahnya), sayuran, dan ketika pulang mereka memberikan 

kami banyak ucapan terima kasih, doa dan harapan. 

Kemudian disini juga saya banyak belajar, bahwa 

menjadi guru SD jelas lebih banyak pahala, sebab tidak 

semudah mengkoordinir anak SMP dan SMA. Padahal siswa di 

SD Kampung Sri Pulau ini tidak sebanyak di pusat kota Dumai, 
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hanya 90 orang. Namun, tenaga yang harus kita siapkan setiap 

harinya sangat besar dan kesabaran yang sangat tinggi. Tapi 

siswa-siswi SDN Kampung Sri Pulau ini sangat terbuka dengan 

kehadiran kami dan saya senang serta sangat bersyukur 

pernah mengenal mereka. 

 

Nama : Aprianto 

NIM : 0101.18.0067 

Program Studi : Pendidikan Agama 

Islam 

Kesan : 

KKN Tanjung Palas Kampung Sri 

Pulau, dimulai dari hari pertama hingga 

selesai begitu banyak cerita dan 

pengalaman yang saya dapatkan bersama teman-teman 

seperjuangan maupun pribadi saya sendiri, dari KKN Tanjung 

Palas kampung Sri Pulau saya mendapatkan kesan 

kebersamaan dan kekompakan untuk mencapai tujuan dan 

juga berinteraksi bersama masyarakat setempat, apalagi saya 

selaku ketua dalam KKN Tanjung Palas kampung Sri Pulau saya 

belajar mengkoordinir kebersamaan dan juga tidak luput dari 

kerjasama kawan-kawan dan ide-ide yang dituangkan kawan-

kawan dari beberapa diskusi. 

Dari KKN Tanjung Palas kampung Sri Pulau saya 

merasakan begitu banyak suasana dan menghadapi kenyataan, 

kebahagiaan, sedih, dan juga tidak terlepas dari tanggung 

jawab, dari situ saya merasakan bahagianya bersama kawan-

kawan seperjuangan dan juga adik-adik yang berada di 
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kampung Sri Pulau ketika belajar sambil bermain bersama 

mereka. 

Namun disisi lain saya juga merasakan lelah karena 

dalam mengatur kekompakan kawan-kawan terutama dalam 

tugas yang selama ber-KKN di kampung Sri Pulau yang begitu 

agak sulit untuk memahami satu sama lain, dan Alhamdulillah 

dari hari pertama hingga selesai walaupun banyak rintangan 

dan cobaan KKN Tanjung Palas kampung Sri Pulau berjalan 

sesuai dengan jalurnya hingga beberapa program-program 

terealisasikan walaupun ada beberapa yang tidak 

terealisasikan. 

 

Nama : Bagus Romadani 

NIM : 0301.18.0007 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

Kesan :  

Kesan saya selama KKN di kampung 

Sri Pulau yang baru-baru ini dijuluki 

kampung Terbungkus, banyak hal yang 

menjadi kesan menarik untuk diceritakan, 

baik itu tentang mistis, jenaka, religius dan banyak hal lainnya 

yang menjadi cerita menarik. Kali ini saya sedikit memberikan 

kesan yang mana kesan ini saya gabungkan dari awal saya 

menginjak kaki di Sri Pulau sampai akhirnya saya selesai dalam 

pengabdian dengan masyarakat. 

Setelah menyelesaikan segala yang sudah dikonsepkan 

semasa KKN, maka detik-detik menuju akhir dari segalanya 

tiba. Kampung Sri Pulau yang mana terbungkus oleh 

perkebunan sawit, sangatlah indah nan unik tentram dan 
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harmonis, warga-warga yang tinggal di kampung Sri Pulau 

sangatlah ramah-tamah dalam menyambut kedatangan 

mahasiswa/i KKN. Dengan luas daerah perkampungan cukup 

kecil hanya sekitar 90 KK warga yang tinggal disana saya akui 

bahwa kekompakan mereka sangatlah bagus, sehingga kami 

mahasiswa/i KKN sangat senang berada disana. Karena kami 

dianggap keluarga sendiri, kemudian antusias mereka 

terhadap kami mahasiswa/i KKN sangatlah tinggi, dan juga 

anak-anak kecil disana senang dengan keberadaan kami. 

Sedikit banyaknya warga disana terbantu dengan 

kedatangan kami. Sehingga saya pribadi senang sekali dengan 

kampung Sri Pulau, dengan kampungnya yang unik itu banyak 

kisah tersirat dan tersurat, banyak kenangan yang tertanam 

disana, memiliki kesan yang cukup baik untuk tetap terus 

dikenang. Semoga kampung Sri Pulau tetap bertahan dengan 

ciri khasnya yang kompak, damai tentram dan harmonis. 

Semoga kedepannya diberikan keberkahan oleh ALLAH SWT. 
 

Nama : Cahaya Purnama Sari 

NIM : 0301.18.0008 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

Kesan : 

Selama di kampung Sri Pulau ini, Saya 

banyak mendapatkan pengalaman, pelajaran, 

serta ilmu-ilmu baru. Jujur dari Saya sendiri, 

masyarakat Sri Pulau sangat baik, dimana semua 

masyarakat sangat senang akan kedatangan 

kami, saya merasa terharu, awal saya sampai di kampung tersebut 

saya tidak bisa berpikir bagaimana caranya saya beradaptasi disana, 

ternyata dari hari ke hari saya merasa nyaman disana, saya sudah 
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merasa di tempat asli saya, orang-orang saya, dan keluarga saya, 

kebaikan masyarakat sangat luar biasa, kami dianggap sebagai 

keluarga mereka, dimana orang tua menganggap kami sebagai anak, 

pemuda menganggap kami sebagai teman, dan anak-anak 

menganggap kami sebagai guru sekalian teman, kami tinggal 

bersama Mbah Uti (Dan keluarga besar mbah Uti) kami 

diperlakukan sangat baik, kami sangat senang tinggal bersama 

mereka, kami sudah menganggap mereka sebagai orang tua kami 

sendiri. 

Sikap mereka kepada kami sangatlah luar biasa, tidak kami 

sangka mereka menerima kami di rumahnya dengan ketulusan, tidak 

akan kami lupakan jasa-jasa mereka, semua kebaikan akan kami 

ingat selama kami masih ada, walaupun tidak dengan harta ataupun 

benda tapi kami akan selalu berdoa kepada mereka, semoga apa 

yang mereka berikan kepada kami akan dibalas lebih oleh Allah SWT. 

 

Nama : Jodi Pratama 

NIM : 0101.18.0025 

Program Studi : Pendidikan Agama 

Islam 

Kesan : 

Untuk pertama kali merasakan KKN 

dalam seumur hidup adalah kesan yang luar 

biasa. KKN adalah tempat dimana selalu 

bersama suka duka gembira sedih selalu dihadapi dengan bersama. 

Berkumpul bersama masyarakat adalah hal yang luar biasa. 

Membantu masyarakat sekitar yang sangat luar biasa dan 

Alhamdulillah masyarakat senang akan kehadiran kami selaku 

Mahasiswa. Rasanya kami ingin mengulang kembali dan ingin 

berjumpa dengan masyarakat yang ada di Kampung Sri Pulau. 
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Nama : Maya Soufiya Sari 

NIM : 0101.18.0029 

Program Studi : Pendidikan Agama 

Islam 

Kesan : 

Untuk yang pertama sekali, saya 

bersyukur kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kesempatan dan kesehatan 

sehingga Saya dapat menyelesaikan KKN Moderasi Beragama ini 

dengan baik. Walaupun kehadiran saya di posko KKN tidak terlalu 

sering seperti yang lainnya dikarenakan bekerja, tetapi tetap saja 

perasaan haru datang disaat hari-hari terakhir menyelesaikan KKN 

Moderasi Beragama ini. Saya juga berterima kasih kepada pihak 

kampus yang telah mengadakan KKN Moderasi Beragama ini 

sehingga Saya pribadi mengenal bagaimana kondisi masyarakat di 

Kampung Sri Pulau yang bukan kampung asal saya. Tidak lupa juga 

saya berterimakasih kepada teman-teman seangkatan KKN Moderasi 

Beragama yang bersedia menerima saya di kelompok ini. Semoga 

KKN Moderasi Beragama ini dapat menjadikan Saya menjadi pribadi 

yang lebih baik. 
 

Nama : M. Dwi Syafrizal 

NIM : 0301.18.0013 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

Kesan : 

Hal pertama yang ingin saya 

sampaikan ketika pelaksanaan KKN yang 

telah saya jalani ialah ucapan syukur, 

karena seluruh program kerja dapat 

terlaksana dengan cukup baik. Tidak hanya bermodalkan 

pengetahuan akademik yang saya dapatkan di bangku 
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perkuliahan yang diterapkan di sini, namun juga pengetahuan 

hidup kita sehari-hari. 

Menurut saya pelaksanaan KKN ini sangat berkesan, 

dimana saya yang sudah beberapa tahun tinggal di Kota 

Pengantin Berseri ini, namun saat masa itulah pertama kali 

saya mengetahui adanya daerah yang seasri dan seindah 

Kampung Sri Pulau di Kota Dumai. Saya banyak belajar hal 

seperti kebersamaan, kekeluargaan dan solidaritas. Di sini saya 

juga belajar untuk bersosialisasi, bagaimana bekerja dalam tim 

serta belajar bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. 

Selama KKN saya merasakan berada di tengah-tengah keluarga 

baru, yang meskipun perbedaan dimasing-masing orang 

terlihat begitu menonjol, akan tetapi dapat terhapuskan dan 

teratasi dengan kebersamaan yang tak kunjung usai hingga 

KKN ini berakhir. 

 

Nama : Mellini Rahmawati 

Putri  

NIM : 0101.18.0030 

Program Studi : Pendidikan Agama 

Islam 

Kesan : 

Kesan saya selama KKN di Kampung 

Sri Pulau, begitu banyak ilmu-ilmu baru 

serta pengalaman yang didapatkan. Jujur dari saya sendiri, 

masyarakat di Kampung Sri Pulau dimata saya sangat baik, 

dimana semua masyarakat sangat senang semenjak kehadiran 

saya dan teman-teman. Saya merasa terharu. Awalnya saya 
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sempat berpikir bagaimana caranya beradaptasi di sana. 

Ternyata hari demi hari saya mulai merasa nyaman di sana. 

Nilai tambah dari Kampung Sri Pulau yaitu adanya 

pesona alam Danau biru yang bisa dijadikan objek foto bagi 

anak-anak muda. Saya dan teman-teman tinggal bersama mbah 

Uti dan mbah Kakung. Saya dan teman-teman diperlakukan 

sangat baik, saya dan teman-teman sangat senang tinggal 

bersama mereka. Saya dan teman-teman sudah menganggap 

mereka sebagai orang tua sendiri, sikap, kebaikan dan 

ketulusan mereka dengan menerima saya dan teman-teman di 

rumahnya, serta jasa-jasa mereka tidak akan pernah dilupakan. 

Semoga Apa yang mereka berikan kepada saya dan teman-

teman dibalas lebih oleh Allah SWT. Bahagia, terharu, sedih 

bercampur aduk menjadi satu. Kini yang tersisa hanyalah 

kenangan demi kenangan akan selalu terpatri dalam memori. 

Terima kasih atas semuanya, pengalaman ini tidak akan pernah 

terlupakan. 

 

Nama : Nurahmadanti  

NIM : 0101.18.0036 

Program Studi : Pendidikan Agama 

Islam 

Kesan : 

Kesan selama ber KKN di kampung 

Sri Pulau. Ya awal masuk ke daerah Sri 

Pulau itu serasa tidak betah, karena 

kampungnya sepi, tetapi setelah semakin hari di jalani semakin 

biasa, dan terasa bahagia melihat ramainya anak-anak. Selama 

di kampung Sri Pulau banyak pelajaran yang kami ambil, saling 
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menghargai pendapat teman dan saling membantu. Intinya 

semuanya sudah dialami bersama, susah senangnya. Pesan 

untuk kampung Sri Pulau, Semoga masyarakatnya selalu 

kompak, semangkin rukun, tentram dan damai. 

 

Nama : Putra Rahmi Lovely 

Sangerta 

NIM : 0301.18.00 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

Kesan : 

Selama satu bulan lamanya kami 

tinggal di kampung Sri Pulau tentunya 

kami memiliki banyak pengalaman yang 

kami dapatkan disana, kami memulai 

kehidupan bermasyarakat baru, banyak cerita,k isah yang kami 

dapatkan selama di kampung tersebut. Kami dari kelompok 

KKN tanjung palas banyak mendapatkan kesan tersendiri 

disana, disamping kesan kami juga memiliki pesan juga untuk 

masyarakat Sri Pulau, diantaranya: 

Kesan saya selama disana, saya banyak mendapatkan 

pengalaman, pelajaran, serta ilmu-ilmu baru, jujur dari saya 

sendiri, masyarakat Sri Pulau dimata saya sangat baik, dimana 

semua masyarakat sangat senang akan kedatangan kami, saya 

merasa terharu, awal saya sampai di kampung tersebut saya 

tidak bisa berpikir bagaimana caranya saya beradaptasi disana, 

ternyata dari hari ke hari saya merasa nyaman disana, saya 

sudah merasa di tempat asli saya, orang-orang saya, dan 

keluarga saya, kebaikan masyarakat sangat luar biasa, kami 
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dianggap sebagai keluarga mereka, dimana orang tua 

menganggap kami sebagai anak, pemuda menganggap kami 

sebagai teman, dan anak-anak menganggap kami sebagai guru 

sekalian teman. 

Kami tinggal bersama mbah Uti dan suaminya, kami 

diperlakukan sangat baik, kami sangat senang tinggal bersama 

mereka, kami sudah menganggap mereka sebagai orang tua 

kami sendiri, sikap mereka kepada kami sangatlah luar biasa, 

tidak kami sangka mereka menerima kami di rumahnya 

dengan ketulusan, tidak akan kami lupakan jasa-jasa mereka, 

semua kebaikan akan kami ingat selama kami masih ada, 

walaupun tidak dengan harta ataupun benda tapi kami akan 

selalu berdoa kepada mereka, semoga apa yang mereka 

berikan kepada kami akan dibalas lebih oleh Allah swt, Aamiin. 

 

Nama : Yuniarsih 

NIM : 0101.18.00 

Program Studi : Pendidikan Agama 

Islam 

Kesan : 

Kesan selama KKN-MB yaitu selama 

saya KKN di Kampung Sri Pulau di sanalah 

saya menemukan keluarga baru. Saya dapat 

merasakan kehangatan kasih sayang dari teman-teman 

seperjuangan dan di sanalah kami merasakan susah senang 

bersama. Kampung Sri Pulau adalah pesona alam yang 

tersembunyi yang tidak dapat kami lupakan. Bukan hanya 
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warganya tetapi juga keindahan alamnya. Semoga lain waktu 

kami akan kembali lagi ke kampung ini. 

 

Nama : Yuzirwan Nasution 

NIM : 0202.18.0011 

Program Studi : Muamalah 

Kesan : 

Selama 40 hari ber-KKN di Kampung 

Sri Pulau, Saya mendapatkan pelajaran baru 

dan pengalaman baru dari Kampung ini. 

Kampung yang damai untuk sebuah 

kampung di Kota Dumai. Walaupun banyak sekali momen-

momen yang tidak dapat saya rasakan dikarenakan bekerja. 

Tetapi hanya dengan mendengar cerita dari teman-teman 

angkatan ber-KKN saja sudah cukup menggambarkan suatu hal 

yang sangat berkesan dan tidak mudah dilupakan. 

Hal yang paling berkesan pada KKN di Kampung Sri 

Pulau ini yaitu bisa bertemu dengan seluruh masyarakat di 

Kampung Sri Pulau, yang sangat ramah dan menerima kami 

dengan sepenuh hati. Menerima kekurangan dan perbedaan 

kami, sifat dan perilaku kami, dan adat maupun suku kami 

yang berbeda-beda pula. Terima kasih sebesar-besarnya 

kepada pihak Kampus yang telah rutin mengadakan kegiatan 

KKN, sebab karena inilah saya mendapatkan banyak 

pengalaman di hidup Saya sendiri. 
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Nama : Robiyatul Adawiyah   

NIM : 0301.18.0018 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

Kesan : 

Sejak ditetapkan lokasi KKN di Sri 

Pulau. itulah pertama kalinya saya 

mengenal dan menginjak kaki di kampung 

indah dan segar itu. Dimulai dari pertama 

kami survey mencari lokasi posko, hingga menetap menjadi 

warga sementara di kampung tersebut. 

Senang dan bahagia rasanya bisa KKN di kampung 

tersebut warganya ramah, dan mendukung segala kegiatan 

yang kami lakukan. Dan juga adik-adik Kampung Sri Pulau yang 

ramah dan berjiwa Petualang membuat kami mudah akrab dan 

dekat. Setiap pagi minggu kami berjalan kaki mengelilingi 

kampung tersebut menikmati udara segar, bersama adik-adik, 

kemudian belajar dan mengaji bersama. Dan hampir setiap 

malamnya berkumpul bersama warga duduk bercengkrama 

dan bercanda sembari menikmati cemilan-cemilan. dan satu 

lagi yang tidak bisa dilupakan dari kampung tersebut adalah 

pesona yang ditawarkannya yaitu danau biru. Masyaallah, 

airnya biru dan jernih mengambarkan ketulusan tanah, Alga, 

Rumput-rumputan serta ikan-ikan kecil yang berdiam 

didalamnya sehingga menarik hati pengunjung untuk 

menceburkan diri sembari menikmati dingin dan segarnya 

suasana disekelilingnya menciptakan kesan yang tak bisa 

dilupakan bagi orang yang melihatnya. 

Namun dibalik itu semua, tidak dapat dipungkiri jika 

tidak ditemukan perselisihan, permasalahan, dan  rintikan air 
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mata dalam suatu kelompok, namun setiap rintikan air mata 

akan terobati oleh candaan teman yang lain dalam menghibur 

suasana hati. 

Setiap kesenangan, kebahagian akan ada namaya 

kesedihan itulah gambaran perasaan saya KKN di kampung Sri 

Pulau. Namun moment tersebut menjadi sangat berharga dan 

menjadi kenangan saya setelah usai KKN. Dari sana, saya 

mengambil pelajaran dalam kehidupan tidak ada yang 

namanya kebahagiaan semata dan kesedihan semata, dan 

setiap kesulitan akan ada jalan keluarnya. Setiap perselisihan 

akan berakhir membuat suatu hubungan menjadi dekat jika 

kesabaran dan sikap rendah hati yang diperbesarkan dalam 

melewati itu semua. Semua yang terjadi menjadi pelajaran dan 

pedoman untuk saya kedepannya dalam melangkah, dan 

kenangan untuk masa yang akan datang. 
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Ending of 

The Story 
 

 

 

 

KKN di Kampung Sri Pulau akan menjadi salah satu 

kenangan penting yang mungkin tidak dapat dilupakan. 

Mengingat banyak sekali hal-hal yang sebelumnya belum 

pernah kami rasakan, menjadi pengalaman indah selama ber 

KKN di kampung ini. Sambutan hangat dari warga kampung 

seakan membuat  kami merasa bahwa kami juga merupakan 

bagian dari keluarga mereka. Mungkin bagi beberapa kami, 

baru kali inilah kami berkesempatan untuk turun sendiri 

membangun sebuah hubungan dengan masyarakat yang 

sebelumnya tak pernah kami kenal. Alhamdulillah masyarakat 

sangat menerima kami. 

Pengalaman mengajar dengan anak-anak juga baru kali 

ini kami rasakan, mencari cara bagaimana masuk ke dunia 

anak-anak tersebut merupakan cara kami untuk mendekati 

mereka. Lama kelamaan, hubungan emosional yang terjalin 

dengan mereka menjadi sangat berharga untuk ditinggalkan 

dan dilupakan.  

Acap kali, disetiap pertemuan, beberapa warga 

memberikan nasehat dan mengajarkan bagaimana caranya 
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menghadapi berbagai persoalan hidup. Hal ini menjadi sebuah 

bentuk rasa peduli dan terima kasih mereka yang besar kepada 

kami. 

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua 

Yayasan Tafaqquh Fiddin Dumai, Rektor Institut Agama Islam 

Tafaqquh Fiddin Dumai, Pihak LP2M, pihak LPM dan seluruh 

Dosen di Lingkungan IAI Tafaqquh Fiddin Dumai yang telah 

membimbing dan memberikan bekal pengetahuan kepada 

kami sehingga kami dapat menyelesaikan KKN Moderasi 

Beragama ini dengan baik. 

Tidak lupa juga untuk meminta maaf kepada seluruh 

pihak yang telah kami repotkan dalam menjalankan KKN 

Moderasi Beragama ini, mulai dari orangtua, teman-teman 

seperjuangan dan seluruh warga yang ada di Kampung Sri 

Pulau. Semoga semua pengalaman yang didapat dari KKN 

Moderasi Beragama ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. 

Aamiin.. 
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