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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji dan Syukur selalu diucapkan kepada 

Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat dan 

hidayahnya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kita 

hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad 

SAW, yang telah memberikan teladan kepada kita semua. 

Sebuah karya dari rangkaian kata yang disusun oleh 

mahasiswa KKN Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin 

Dumai di Kelurahan Tanjung Penyembal selama mengabdi 

kepada masyarakat disana tertuang menjadi sebuah Buku. 

KKN (Kuliah Kerja Nyata) adalah program yang ditempuh 

mahasiswa Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai 

yang merupakan perwujudan dari salah satu Catur Dharma 

Perguruan Tinggi, yaitu bermaksud memberikan 

pengalaman secara langsung baik fisik maupun mental 

kepada calon sarjana dengan terjun bersama masyarakat 

dengan menerapkan ilmu jurusan masing-masing.  

Kelurahan Tanjung Penyembal merupakan daerah 

pemekaran dari desa Lubuk Gaung dan desa Basilam Baru 

pada tahun 2001, dan sekarang menjadi salah satu 

Kelurahan yang ada di Sungai Sembilan Kota Dumai. Luas 

dan batas Administrasi Kelurahan Tanjung Penyembal 

mempunyai luas wilayah HA (116,8 KM2). 
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Dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa IAITF telah 

melakukan observasi untuk mengetahui permasalahan-

permasalahan dan potensi yang ada di Kelurahan Tanjung 

Penyembal. Dari hasil observasi ini kemudian dibuat 

beberapa program kerja yang diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut dan dapat 

meningkatkan potensinya serta memberikan dampak positif 

di masyarakat. 

KKN IAITF Dumai Tahun Akademik 2020/2021 

mengusung tema “Moderasi Beragama”. Melalui perbedaan 

paham kepercayaan antar umat beragama diharapkan 

menjadi seseorang yang moderat untuk menghargai dan 

saling merangkul antar umat beragama. Prinsip perilaku 

bijaksana sebagai umat beragama yang baik yaitu, mindful, 

wisdom, tolerant, charity dan moderation.  

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

Lurah dan perangkat kelurahan, masyarakat di Kelurahan 

Tanjung Penyembal serta pihak terkait yang terlibat 

langsung maupun tidak langsung karena sudah membantu 

dan mendukung mahasiswa dalam menyukseskan kegiatan 

KKN. 

 

Dumai, April 2022 

Pengantar 

 

 

Deni Suryanto, M.Pd 

(DPL Kel. Tanjung Penyembal) 
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PENGANTAR PENULIS 

 

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat-Nya sehingga pelaksanaan kegiatan Kuliah 

Kerja Nyata hingga penyusunan laporan kegiatan dapat 

diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang 

telah ditentukan. Dalam kesempatan ini kami 

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan 

penyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini 

diantaranya: 

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan 

lindungan-Nya. 

2. Orangtua kami yang telah memberikan dukungan 

moral dan material. 

3. Dr. H. Ahmad Roza’i Akbar, S.Ag, MH, selaku Rektor 

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin (IAITF). 

4. Tuty Syafrianti, M.Pd selaku Ketua Jurusan Tarbiyah 

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin (IAITF). 

5. Susiana, S.H.I, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin (IAITF). 

6. Denny Febriansyah, M.Litt selaku Ketua Jurusan 

Syari’ah Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin 

(IAITF). 



viii | Tanjung Penyembal Punya Cerita 

 

7. Dr. H. M. Rizal Akbar, M.Phil selaku ketua LP2M 

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin (IAITF). 

8. Deni Suryanto, S.Kom.I, M.Pd selaku Pembimbing/ 

supervisor pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

9. Ahmad, S.Sos, selaku kepala desa Tanjung Penyembal 

beserta staf yang telah mendukung semua program 

yang dijalankan. 

10. Tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat Kelurahan 

Tanjung Penyembal yang juga ikut berpartisipasi 

dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN). 

11. Rekan-rekan KKN Institut Agama Islam Tafaqquh 

Fiddin Dumai Angkatan XVI Tahun 2021 yang 

senantiasa memberikan bantuan, dukungan dan 

kerjasama dalam melaksanakan setiap program kerja. 

12. Tidak lupa pula kepada semua pihak yang telah 

mendukung dan membantu pelaksanaan Kuliah Kerja 

Nyata di Lokasi Kelurahan Tanjung Penyembal yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga itikad dan amal baik yang telah diberikan 

mendapatkan balasan dari Allah SWT. Tak lupa kami 

haturkan maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan 

dan kekurangan dalam melaksanakan program-program 

fisik maupun nonfisik selama kami melaksanakan Kuliah 

Kerja Nyata di Kelurahan Tanjung Penyembal. 

Laporan Kuliah Kerja Nyata ini, kami susun 

berdasarkan apa yang telah kami laksanakan di 

Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai 
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Sembilan selama 40 hari yaitu, mulai tanggal 28 Juni 2021 

hingga 07 Agustus 2021. 

Kegiatan yang telah diprogramkan dapat 

dilaksanakan dengan baik atas kerjasama dari berbagai 

pihak, terutama aparat kelurahan dan masyarakat 

kelurahan. Pada akhirnya, kami berharap kegiatan Kuliah 

Kerja Nyata ini dapat berguna bagi masyarakat 

Kelurahan Tanjung Penyembal dalam mempercepat 

proses pembangunan masyarakat Kelurahan. Aamiin 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat, semoga 

memberikan pemahaman dan ilmu baru bagi kita semua. 

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa 

masih banyak kekurangan baik dari segi susunan serta 

cara penulisan laporan ini, maka dari itu saran dan kritik 

yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan 

ini sangat kami harapkan. 

 

Dumai, 08 Agustus 2021 

 

 

Penulis 
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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 Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) ini, semoga kita termasuk umatnya yang 

kelak mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu.  

Berbicara tentang KKN 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 Tanjung Penyembal 

tepatnya, mahasiswa-mahasiswi KKN  dituntut untuk 

menggali permasalahan yang ada didalam 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 
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akademisi yang berpengetahuan tinggi namun tetap 

menyatu dengan konsep masyarakat.  

Buku ini merupakan sebuah bukti dari karya inovasi 

dan kreativitas mahasiswa KKN. 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 KKN 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 KKN khususnya KKN di Tanjung 

Penyembal, mahasiswa angkatan 16 tahun 2021. Juga 

sebagai sebagai pedoman ataupun referensi bagi universitas, 

dosen pembimbing lapangan (DPL), mahasiswa dalam 

pelaksanaan KKN dan pembaca sebagai penikmat sastra. 

Apalagi buku “Tanjung Penyembal Punya Cerita” 

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 

KKN, melalui budaya literasi menulis setinggi-tingginya. 
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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 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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Sejarah Singkat 

Kelurahan Tanjung  

Penyembal 
 

 

Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai 

Sembilan, Kota Dumai berdiri pada tahun 1951 pada 

awalnya sebelum menjadi nama Muara Basung terdiri 

dua kelompok asli suku sakai. Masyarakat suku sakai dua 

kelompok tersebut dikumpulkan menjadi satu di pinggir 

jalan lintas maka dinamakanlah daerah baru tersebut 

Kampung Muara Basung, diberi nama Muara Basung 

karena di sekitar pemukiman baru tersebut ditumbuhi 

kayu yang namanya Muara Basung. 

Kelurahan Tanjung Penyembal merupakan daerah 

pemekaran dari desa Lubuk Gaung dan desa Basilam Baru 

pada tahun 2001, dan sekarang menjadi salah satu 

Kelurahan yang ada di Sungai Sembilan Kota Dumai. Luas 

dan batas Administrasi Kelurahan Tanjung Penyembal 

mempunyai luas wilayah HA (116,8 KM2), memiliki 19 RT. 

Kelurahan Tanjung Penyembal merupakan salah satu 

kelurahan di Kecamatan Sungai Sembilan yang memiliki 

penduduk yang padat dengan jumlah penduduk ± 7.226 
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jiwa, serta luas wilayah 75.000 Ha. Kelurahan Tanjung 

Penyembal memiliki 19 Rukun Tetangga (RT) dan sebagian 

besar 75,64% menganut agama Islam,  5,66% menganut 

agama Kristen, 1,6% menganut agama Konghucu dan 1,85% 

menganut agama Budha. Adapun penduduk berasal dari 

rumpun Melayu, Minang, Jawa, Batak, dan Bugis. 

Pusat Pemerintahan Kelurahan Tanjung Penyembal 

berada di Jl. Raya Dumai-Basilam Baru RT.010 Tanjung 

Penyembal dan 18 km dari pusat Kecamatan Sungai 

Sembilan, 34 km dari pusat Kota Dumai, 188 km dari 

Ibukota Provinsi Riau. 

Batas wilayah Kelurahan Tanjung Penyembal yaitu 

sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Basilam Baru, 

sebelah Timur berbatasan dengan Rupat, Kabupaten 

Bengkalis sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan 

Lubuk Gaung, serta sebelah Barat berbatasan dengan 

Kelurahan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. 

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Tanjung 

Penyembal adalah bertani dan latar belakang pendidikan 

masyarakat rata-rata tamatan SLTP-SLTA sederajat dengan 

kondisi keamanan dan ketertiban terbina dan kondusif. 

Jumlah Kepala Keluarga Kelurahan Tanjung Penyembal 

seluruhnya berjumlah 1.947 KK.  

Sumber ekonomi Kelurahan Tanjung Penyembal 

diperoleh dari sumber-sumber Pemerintah seperti APBN 

melalui Anggaran Dana Desa (ADD), APBD Kota dan 

Provinsi dan juga terdapat dari sumber-sumber pihak 

swasta maupun swadaya. 
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Dalam pelaksanaan KKN yang bertema “MODERASI 

BERAGAMA” telah dilakukan observasi untuk mengetahui 

permasalahan-permasalahan dan potensi yang ada di 

Kelurahan Tanjung Penyembal. Dari hasil observasi ini 

kemudian dibuat beberapa program kerja yang diharapkan 

dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan dapat 

meningkatkan potensinya serta memberikan dampak positif 

di masyarakat. 

Adapun batas wilayah Kelurahan Tanjung Penyembal  

sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Basilam Baru 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Rupat Kab. 

Bengkalis 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Bangko Kab. Rohil 

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lubuk Gaung 
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Gambaran Umum 

Lokasi Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) 

 

Letak Geografis Kelurahan Tanjung Penyembal di 

ketinggian tanah dari permukaan laut 4 meter. 

Banyaknya curah hujan di Kelurahan Tanjung Penyembal 

0 mm/THN. Topografi 1000 dan suhu udara rata-rata 

320C. 

 

Keadaan Demografi 

 
Gambar 1:  Lokasi Kelurahan Tanjung Penyembal 
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Berdasarkan pada bentuk rumahnya perumahan 

penduduk di Kelurahan Tanjung Penyembal. Berikut 

bentuk rumah yang dimukimi oleh masyarakat yakni 

rumah Bulatan Semi Permanen. Rumah Bulatan Semi 

Permanen  yang bagian atasnya terbuat dari kayu dan 

bagian bawahnya terbuat dari bahan semen/permanen.  

Kelurahan Tanjung Penyembal, terdapat 8 unit 

Masjid, Mushola 10 unit, 4 unit TK, 3 unit Sekolah Dasar, 

1 unit SMA, 1 unit SMK, 1 unit Kantor Lurah, 2 unit 

Posyandu. 

 

 
Gambar 2: Rumah Penduduk Kelurahan Tanjung Penyembal 
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Data Penduduk 

Tabel Jumlah Penduduk Kelurahan Tanjung 

Penyembal berdasarkan Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

RT 

3679 Jiwa 3535 Jiwa 7226 Jiwa 19 RT 

 

Tabel Jumlah penduduk Kelurahan Tanjung 

Penyembal berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Sektor Pertanian Jumlah 

 Petani 4941 orang 

 Buruh Tani 337 orang 

 Sektor Perikanan 

 Nelayan 5 Orang 

 Sektor Industri Menengah dan Besar 

 Karyawan Perusahaan Swasta 7 orang 

 Wiraswasta 121 orang 

 Sektor Jasa 

 Tukang 9 orang 

 Pensiun 1 orang 
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Tabel Jumlah penduduk Kelurahan Tanjung 

Penyembal berdasarkan Jenis Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

Agama Jumlah 

Islam 5.408 orang 

Katolik 94 orang 

Protestan 311 orang 

Konghucu 4 orang 

Buddha 132 orang 

Total 7149 orang 
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Maksud dan Tujuan 

Laporan 
 

 

Tujuan Maksud dan tujuan penulisan laporan ini 

adalah untuk memberikan informasi tentang kegiatan KKN, 

baik untuk mahasiswa KKN sendiri, pengelola  KKN  

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, beserta 

perangkatnya dan tidak kalah pentingnya untuk Pemerintah 

Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai 

Sembilan, Dinas/ Instansi serta pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya. 

Tujuan dari pembuatan laporan ini merupakan tugas 

akhir bagi Mahasiswa KKN untuk menyelesaikan mata 

Kuliah Kerja Nyata yang sedang dijalani. Di dalam laporan 

ini juga telah digambarkan bagaimana letak geografis lokasi 

KKN, jumlah penduduk. Selain  itu, tujuan pembuatan 

laporan akhir ini untuk menambah ilmu pengetahuan bagi 

Mahasiswa KKN dalam bidang sosial budaya dan untuk 

mempermudah melihat situasi dan kondisi masyarakat di 

suatu daerah tertentu, karena di dalam laporan ini telah 
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tergambar bagaimana keadaan di kelurahan Tanjung 

Penyembal. 

 

Program Pembangunan Kelurahan Tanjung Penyembal 

Beberapa pembangunan kelurahan Tanjung Penyembal 

yang telah ada yaitu : 

1. Masjid Muthmainnah 

2. TPQ Muthmainnah 

3. Mushola Raudhatul Jannah 

Metode Dan Sistematika Pembahasan 

1. Metode 

Metode pembahasan laporan akhir Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) Tanjung Penyembal ini menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi-

informasi yang diperoleh dengan cara seperti berikut ini :  

a. Metode Observasi, yaitu metode dengan cara melihat 

dan mengikuti secara langsung tentang keadaan 

Kelurahan Tanjung Penyembal dengan cara berkeliling 

sambil melakukan pendekatan terhadap penduduk yang 

bertujuan untuk melihat situasi dan kondisi gampong 

secara langsung serta melihat respon masyarakat 

terhadap mahasiswa. 

b. Metode Wawancara, yaitu metode yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab langsung dengan staf 

kelurahan Tanjung Penyembal, ketua RT Kelurahan 

Tanjung Penyembal, tokoh-tokoh masyarakat maupun 

masyarakat  Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan 
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Sungai Sembilan.  Dengan  dilakukannya  wawancara 

dengan aparatur kelurahan Tanjung Penyembal atau 

berkunjung untuk bersilaturahmi, maka akan 

memperoleh informasi mengenai situasi dan kondisi 

yang terjadi saat ini dan sebelumnya. 

c. Metode Studi  Data,  yaitu  metode  yang  dilakukan 

 dengan  melihat  data Tanjung Penyembal yang pernah 

ada, seperti jumlah penduduk, jumlah KK, usaha dan 

pendidikan. 

 

2. Sistematika 

Pembahasan Sistematika   pembahasan   dalam   

laporan akhir Kuliah   Kerja Nyata (KKN) adalah sebagai 

berikut: 

a.  Melakukan survey lapangan untuk melihat sejenak 

tentang kondisi umum Tanjung Penyembal, seperti 

wilayah geografis kelurahan Tanjung Penyembal, daerah 

tempat tinggal warga, sarana pendidikan, prasarana di 

penyembal, keadaan ekonomi dan sosial masyarakat 

penyembal. 

b.  Melakukan perkenalan dengan seluruh aparatur 

penyembal dan beberapa warga saat tiba di lokasi Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) untuk menyampaikan segala sesuatu 

yang berhubungan di masa mahasiswa melakukan 

program kegiatan-kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), 

menyampaikan harapan kepada masyarakat, bantuan 

dari masyarakat, motivasi dan partisipasi dari masyarakat 
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penyembal terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan 

Mahasiswa/KKN. 

c.  Melakukan pertemuan dengan kepala kelurahan, 

sekretaris kelurahan, ketua RT umum kelurahan Tanjung 

Penyembal untuk mendiskusikan program-program yang 

dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi-potensi 

kelurahan Tanjung Penyembal dilakukan untuk 

 mengembangkan  potensi-potensi kelurahan Tanjung 

Penyembal, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di 

penyembal saat ini dan menyampaikan rencana awal 

yang sudah direncanakan oleh Mahasiswa/KKN. 

d. Berdiskusi sesama Mahasiswa/ KKN mengenai prosedur 

dari sistematika pelaksanaan program-program KKN. 

e. Mempersiapkan alat-alat    dan    perlengkapan    yang    

dibutuhkan    untuk melaksanakan program- program 

KKN. 

f. Menjalankan program-program kegiatan yang sudah 

direncanakan dan mendokumentasikan segala  hal  yang  

bersangkutan  dengan  program  agar dapat dilampirkan 

pada penulisan laporan. 
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Beberapa Bidang 

Permasalahan di 

Tanjung Penyembal  

 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan 

dengan kedatangan mahasiswa peserta Kuliah kerja 

Nyata (KKN) kelapangan (masyarakat) sebagai 

pengabdian diri kepada masyarakat memerlukan tahapan 

untuk mempersiapkan diri saat tampil didepan 

masyarakat luas. Oleh karena itu, tahapan yang perlu 

dilaksanakan setelah pembekalan adalah observasi 

wilayah. 

Observasi wilayah merupakan tahapan yang wajib 

dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat dalam 

segi struktur pemerintahan, kultur sosial, keagamaan, 

ekonomi, dan hukum. Hal ini dilaksanakan untuk 

merumuskan program yang hendak dilaksanakan di 

lapangan. Hal tersebut dirancang dengan melihat 

permasalahan yang dihadapi di masyarakat, sehingga 

program kerja tersebut dapat menjawab permasalahan 

yang ada. 



14 | Tanjung Penyembal Punya Cerita 

 

Observasi wilayah tersebut dilaksanakan 

berlangsung di kampung yang bersangkutan. Pada tahap 

ini peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tanjung Penyembal  

melakukan pengamatan secara langsung tentang kondisi 

kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai 

Sembilan, dengan bertanya langsung kepada warga 

Kelurahan Tanjung Penyembal  dan bersilaturahmi 

kepada perangkat Kelurahan Tanjung Penyembal  untuk 

pencarian data dalam segi pemerintahan, kultur sosial, 

keagamaan, ekonomi, dan hukum yang diterapkan di 

kelurahan.  

 

Pendidikan 

Dalam hal pendidikan wajib belajar 9 tahun, dari 

usia anak-anak hingga remaja di Kelurahan Tanjung 

Penyembal memenuhi hal tersebut. Namun saat ini yang 

menjadi permasalahan adalah lingkungan pendidikan 

diluar sekolah yang belum ada, sehingga membuat  

kurangnya minat siswa/siswi untuk belajar sepulang 

sekolah yang membuat kurangnya seni kreativitas 

siswa/siswi dalam berkarya, dan kurangnya 

pengetahuan siswa/siswi dalam pembelajaran 

kewarganegaraan dan kurang mengenal sejarah, dengan 

alasan guru kurang mendalami pelajaran tentang hal 

tersebut, dan hal lain yang menyebabkan kurangnya 

pengetahuan siswa/siswi dalam mengenal hal tersebut, 

kurangnya pengawasan orang tua dalam mengawasi 

anak-anaknya memanfaatkan waktu luang untuk belajar, 
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sehingga  waktu luang yang dimiliki siswa/siswi atau 

anak-anak remaja putra/putri yang masih sekolah, 

banyak digunakan untuk bermain-main. 

Namun pada umumnya mereka yang telah 

menyelesaikan Pendidikan belajarnya hingga jenjang 

SMA tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Hal ini 

disebabkan karena faktor ekonomi, karena sebagian besar 

masyarakat di Kelurahan Tanjung Penyembal bermata 

pencaharian sebagai petani sawit, pedagang, wirausaha, 

aparatur negara, pengrajin dan lainnya, yang hanya 

mempunyai penghasilan dibawah rata-rata + min. Rp. 

3.000.000,-. Seperti halnya Petani, mereka  hanya 

mengandalkan peralatan tani dan pupuk tanaman yang 

terbatas serta air hujan sebagai penunjang hasil pertanian.  

 

Perekonomian 

Perekonomian merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. 

Di sektor usaha ekonomi produktif, warga di Kelurahan 

Tanjung Penyembal memiliki banyak sektor usaha 

ekonomi, seperti petani sawit, pedagang, wirausaha, 

aparatur negara, pengrajin, peternakan dan lainnya. 

Sehingga masyarakat sulit untuk mengelola biaya 

pengeluaran yang disebabkan rendahnya pendapatan 

yang dimiliki, disudut lain masyarakat kurang 

memahami bagaimana mengelola uang yang didapatkan 

dari usaha yang mereka miliki sehingga membuat 

masyarakat kesulitan ketika musim panen telah berakhir. 
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Dan terkadang masyarakat juga harus mencari mata 

pencaharian variatif/ganda, hal ini disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengelola 

keuangan dan penyebab lain yaitu sulitnya mendapat 

kesempatan kerja, sehingga banyak diantara penduduk 

yang bekerja sebagai  pemilik perkebunan sendiri di 

tanah halaman. 
 

a. Mata Pencaharian Utama 

Letak Kelurahan Tanjung Penyembal yang jauh dari 

perkotaan menyebabkan daerah Sumber perekonomian 

utama bagi masyarakat Kelurahan Tanjung Penyembal 

adalah bidang pertanian/ perkebunan, pedagang, 

pegawai  negeri/ swasta. Pertanian/ perkebunan 

sebagian besar hanyalah sekedar memproduksi Minyak 

dari Sawit, Sayuran, Jagung digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok. Sedangkan penghasilan utama 

masyarakat adalah petani. Sekitar tahun 2011 dahulunya 

mata pencaharian utama warga kelurahan Tanjung 

Penyembal yakni sebagai nelayan, berubahnya mata 

pencaharian warga Tanjung Penyembal ada beberapa 

faktor, berikut faktornya : 
 

 Faktor Internal  

1. Hasil Tangkapan  

Hasil tangkapan adalah faktor utama yang 

menyebabkan berpindahnya mata pencaharian masyarakat 

dari nelayan. Berdasarkan observasi terhadap lingkungan 

perairan di Kelurahan Tanjung Penyembal, dapat diketahui 
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bahwa perairan di Kelurahan Tanjung Penyembal tidak 

memiliki banyak ikan akibat pencemaran lingkungan yang 

terjadi di kawasan Kecamatan Sungai Sembilan. 

2. Pengetahuan dan Keterampilan 

Pengetahuan tentang suatu bidang pekerjaan yang 

sedang dijalani pasti memiliki pengaruh terhadap 

produktivitas individu pada pekerjaannya. Dengan modal 

pengetahuan ini, maka seseorang dapat memiliki 

keterampilan sesuai dengan bidang yang ia tekuni. 

Keterampilan inilah yang digunakan untuk menjalankan 

suatu pekerjaan. 

3. Perlengkapan Nelayan  

Perlengkapan nelayan adalah modal utama yang 

harus dimiliki nelayan untuk menangkap ikan. 

Perlengkapan tersebut harus selalu dalam kondisi baik dan 

siap dipakai untuk melaut. Untuk itu, setiap nelayan harus 

menjaga dan merawat perlengkapannya agar bisa terus 

melakukan penangkapan. Apabila terjadi kerusakan pada 

perlengkapan seperti pada kapal dan alat tangkap, maka 

nelayan pun tidak bisa melakukan aktivitas 

penangkapannya. Alasan ini yang menyebabkan banyak 

nelayan yang tidak memiliki modal untuk memperbaiki 

perlengkapannya kemudian menjual kapal dan alat 

tangkapnya untuk dijadikan modal usaha lain. Selain itu, 

ada beberapa responden yang kehilangan kapal dan alat 

tangkap yang mereka miliki. 
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 Faktor Eksternal  

1. Keadaan Alam  

Kegiatan di bidang perikanan khususnya perikanan 

tangkap yang merupakan kegiatan utama dari nelayan 

sangat bergantung pada keadaan alam yang ada pada suatu 

wilayah. Keadaan alam di suatu wilayah dapat menentukan 

apakah di wilayah tersebut dapat dilakukan kegiatan 

penangkapan ikan yang menjadi aktivitas utama nelayan. 

Apabila wilayah tersebut tidak memiliki perairan yang layak 

untuk dijadikan tempat penangkapan, maka kehidupan 

nelayan di wilayah tersebut tidak akan bisa berlangsung 

dengan baik.  

2. Perhatian Pemerintah 

Pada Tahun 2011 dan 2012, Pemerintah Kota Dumai 

memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan berupa 

alat tangkap yang diberikan langsung oleh Dinas Peternakan 

Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Selain itu, pada tahun 

2012 nelayan juga mendapatkan bantuan berupa sembako 

yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kelautan kepada 

kelompok-kelompok nelayan yang ada di Kelurahan 

Tanjung Penyembal. Namun sejak tahun 2013 hingga 

sekarang, masyarakat nelayan tidak lagi mendapatkan 

bantuan baik itu berupa alat tangkap maupun bantuan 

berupa sembako. Sedangkan pada pekerjaan lain Pemerintah 

Kota Dumai memberikan bantuan. Misalnya kepada petani 

berupa bantuan pupuk dan traktor, kepada peternak berupa 

bantuan sapi dan kambing, dan kepada pedagang berupa 

bantuan modal usaha. Kesenjangan ini merupakan salah 
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satu penyebab berpindahnya orang yang bekerja sebagai 

nelayan menjadi petani, pedagang, dan peternak. 

3. Resiko Kerja 

Resiko Kerja merupakan salah satu faktor penting 

yang dipertimbangkan seseorang apabila memilih suatu 

pekerjaan. Besarnya resiko pada suatu pekerjaan 

menyebabkan seseorang yang bekerja pada pekerjaan 

tersebut berpindah pekerjaan apabila merasa resiko tersebut 

bisa mengancam kehidupannya dan masih memiliki pilihan 

pekerjaan lain dengan resiko yang lebih ringan. Resiko yang 

dimaksud pada penelitian ini adalah kemungkinan buruk 

yang akan didapatkan oleh seseorang baik berupa 

kemungkinan buruk pada penghasilan, maupun 

kemungkinan buruk pada kondisi fisik seseorang. 

  

Sosial Dan Budaya 

Kekayaan dan keragaman budaya Kelurahan Tanjung 

Penyembal sebagai suatu rumpun budaya terdiri dari suku 

Jawa, Suku Minang, Suku Melayu, Suku Batak Rumpun 

Jawa  mewarnai seluruh aktifitas masyarakat yang ada di 

Kelurahan Tanjung Penyembal. Sosial budaya masyarakat 

masih sangat kental, gotong royong masih ada. Peraturan 

gampong, tata krama. Selain itu juga masih ada acara lain 

seperti khitanan, melayat jenazah, perayaan 01 Muharram 

dengan mengadakan acara bersih-bersih desa, dan 

pewayangan hingga malam hari. Namun yang menjadi 

permasalahan saat ini yaitu  kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam dalam menaati hukum yang berlaku bagi 
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masyarakat indonesia, khususnya dalam hukum berlalu 

lintas/ berkendara, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang 

menyepelekan keselamatan diri dalam berkendara, sehingga 

masyarakat banyak yang tidak mematuhi hukum yang 

berlaku dengan alasan tidak bepergian jauh. Serta pentaatan 

prokes yang berjalan selama pandemi Covid-19. Masih 

banyak masyarakat yang bepergian  tidak menggunakan 

masker. 

a. Kerja bakti dan Gotong royong 

Tradisi kerja bakti dan gotong royong  cukup aktif 

dilakukan oleh warga Kelurahan Tanjung Penyembal, 

dikarenakan sebagian penduduk bekerja di perkebunan 

sebagai buruh sawit kegiatan gotong royong sedikit sulit 

dilakukan secara berkala dikarenakan oleh hambatan waktu 

di sebabkan kesibukan bekerja yang mayoritas berada di 

ladang sawit. Kegiatan gotong royong pada umumnya 

dilakukan dalam pembersihan sepanjang jalan di Kelurahan 

Tanjung Penyembal, ada bersih-bersih desa dan penanaman 

sereh di sepanjang jalan Tanjung Penyembal. Harapan kami 

Kedepan akan ada beberapa keputusan politis baik berupa 

Peraturan  Kelurahan Tanjung Penyembal yang bersifat 

mengikat untuk menjaga kegiatan gotong royong di 

tingkat warga. 

b. Keagamaan 

Agama Mayoritas yang dianut oleh masyarakat 

Kelurahan Tanjung Penyembal adalah Islam, berturut-

turut kemudian Kristen, Konghucu dan Buddha. 

Masyarakat di Kelurahan Tanjung Penyembalsebagian besar 
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75,64% menganut agama Islam,  5,66% menganut agama 

Kristen, 1,6% menganut agama Konghucu dan 1,85% 

menganut agama Budha.   

Pendidikan Agama di Kelurahan Tanjung Penyembal 

cukup memadai, tempat pengajian bagi anak-anak dan 

masyarakat masih tersedia, seperti adanya Masjid dan 

Mushola. Pada hari jumat masyarakat mengikuti acara 

perwiridan ibu-ibu di Kelurahan Tanjung Penyembal 

kegiatan yang dilakukan dalam perwiritan yaitu pembacaan 

tahtim, dan tahlil yang dipimpin oleh salah satu anggota 

yang dilakukan secara bergiliran, dan di hari-hari besar 

Islam warga juga mengadakan kegiatan-kegiatan seperti 

ceramah,  kenduri maulid, yasinan, doa bersama dan 

lainnya. 

Salah satu aspek pentingnya adalah aktif dan 

berperannya Masjid sebagai salah satu mesin penggerak 

sosial. Selain itu, kegiatan dan proses belajar-mengajar 

mengenai pendidikan baca tulis Al-Qur’an berhasil 

mendorong warga untuk mendirikan satu TK-TPQ yang 

untuk sementara waktu menggunakan Masjid/Mushola 

sebagai tempat belajarnya. Proses kegiatan belajar mengajar 

tersebut dikoordinir oleh masing-masing kepala sekolah TK-

TPQ. 

Namun yang menjadi permasalahan yang kami temui 

saat melakukan survei yaitu tidak memiliki tempat yang 

memadai untuk anak- anak bisa belajar dengan nyaman, 

kemudian metode media pembelajaran yang kurang efektif, 

sarana dan prasarana tempat peribadatan warga di 
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Kelurahan Tanjung Penyembal. Kurang peduli masyarakat 

tentang masalah keagamaan saat hari-hari besar keagamaan, 

dan jamaah sholat yang ada di RT 010 Tanjung Penyembal 

hanya datang ke Mushola untuk berjamaah pada saat 

pelaksanaan sholat maghrib saja, dengan alasan sulitnya 

membagi waktu karena mayoritas masyarakat disana 

bekerja di ladang sawit.   

 

Produksi 

Produksi yang terdapat pada desa lokasi Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) pada saat ini sebagian besar adalah di 

bidang perkebunan. Sistem perkebunan di desa ini yaitu 

sawit dari hasil perkebunan inilah mata pencaharian 

masyarakat setempat berasal guna memenuhi kebutuhan 

sehari-hari rumah tangga mereka. 

Kelurahan Tanjung Penyembal masih membutuhkan 

masukan dan bantuan untuk membangun masyarakat dan 

memajukan gampong, karena di Kelurahan Tanjung 

Penyembal ini masih banyak potensi yang harus digali 

untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Oleh karena 

itu kita harus sama-sama membantu masyarakat di 

Kelurahan Tanjung Penyembal ini untuk menggali potensi 

yang ada supaya nilai tambah yang dimiliki tidak jatuh ke 

tangan orang lain dan lebih berkembang lagi. 

 

Kesehatan Dan Kebersihan Lingkungan 

Kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan 

merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. 
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Permasalahan yang timbul di kelurahan Tanjung 

Penyembal adalah pengelolaan sampah yang cukup baik. 

Sedangkan pada bidang kesehatan, sumber air tidak 

memadai. Air yang ada disana lengket, apabila masa 

kemarau melanda kualitas air menjadi buruk, warna air 

berubah menjadi abu-abu, dan menyebabkan gatal-gatal 

seperti bintik-bintik kecil yang muncul di tubuh. 

 

Administrasi Dan Pemerintahan Kelurahan Tanjung 

Penyembal 

Kelurahan Tanjung Penyembal telah memiliki 

Struktur Pemerintahan yang lengkap, yang terdiri dari 

Lurah yang bertanggung jawab dan menjadi pemimpin di 

kelurahan Tanjung Penyembal, yang dibantu oleh staf 

Kelurahan Tanjung Penyembal. Imam merupakan tokoh 

yang menjadi panutan dalam hal Agama Islam dan menjadi 

ketua dalam urusan Agama Islam, seperti pengurusan 

mayat, akad nikah, imam meunasah, dan lain-lain. Susunan 

ketua RT yang berjumlah 19 RT menjadi perwakilan di 

setiap RT yang ada. Ketua pemuda yang berwenang 

mewakili pemuda-pemudi kelurahan Tanjung Penyembal. 
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Pelaksanaan  Kegiatan 

Mahasiswa KKN  
 

 

 

 

 

Kegiatan harian mahasiswa KKN Tanjung Penyembal 
 

No Hari/Tanggal Kegiatan 

1 Senin, 28 Juni 

2021 

 Acara Pelepasan KKN angkatan 

XVI tahun 2021 IAITF Dumai 

 Pelepasan mahasiswa KKN 

sekaligus pengenalan dengan 

kantor lurah dan RT 010 

didampingi DPL 

 

2 Selasa, 29 Juni 

2021 

 Penandatanganan MoU dengan 

bapak Lurah Tanjung Penyembal 

 Sosialisasi dengan ibu RT 010 dan 

warga kelurahan Tanjung 

Penyembal  

 Membantu warga menambal jalan 

yang rusak menggunakan batang 
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sawit 

3 Rabu, 30 Juni 2021  Piket lurah 

 Sosialisasi dengan beberapa RT 

yang ada di Tanjung Penyembal  

 Bimbel Calistung (membaca, 

menulis, berhitung) dan Tahfidz 

Qur’an 

 Sholat Maghrib berjamaah dan 

Maghrib mengaji di Mushola 

Raudhatul Jannah  

4 Kamis, 01 Juli 

2021 

 Bimbel Calistung (membaca, 

menulis dan berhitung) dan 

Tahfidz Qur’an 

 Piket lurah 

 Sholat berjamaah dan Maghrib 

mengaji 

5 Jum’at, 02 Juli 

2021 

 Menjenguk Rhendra Octu 

Juwanda yang saat itu tertimpa 

musibah kebakaran 

 Ke Kampus bertemu dengan Pak 

Farid untuk mengambil brosur 

dan mendapatkan informasi 

mengenai pasar murah yang 

bekerja sama dengan BULOG dan 

KADIN. 

 Sholat berjamaah dan Maghrib 

mengaji 
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6 Sabtu, 03 Juli 2021  Bimbel Calistung (membaca, 

menulis dan berhitung) dan 

Tahfidz Qur’an 

 Pemasangan spanduk mengenai 

bimbel dan letak posko KKN di 

beberapa titik 

 Sholat berjamaah dan Maghrib 

mengaji 

 Sosialisasi dengan perwakilan 

remaja Masjid RT 010 Tanjung 

Penyembal 

 Persiapan pembuatan bubur 

candil (biji salak) yang akan 

dibagikan kepada anak-anak 

sekitar posko yang akan 

mengikuti marathon pagi 

7 Minggu, 04 Juli 

2021 

 Marathon pagi 

 Senam pagi 

 Sholat berjamaah dan Maghrib 

mengaji 

 Pengenalan dan Sosialisasi 

dengan anggota remaja Masjid RT 

010 mengenai rencana agenda 

kegiatan anggota KKN. 

8. Senin, 05 Juli 2021  Bimbel Calistung (membaca, 

menulis dan berhitung) dan 

Tahfidz Qur’an 
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 Piket lurah 

 Sholat berjamaah dan Maghrib 

mengaji 

9 Selasa, 06 Juli 

2021 

 Piket lurah  

 Bimbel Calistung (membaca, 

menulis dan berhitung) dan 

Tahfidz Qur’an 

 Sholat berjamaah dan Maghrib 

mengaji 

10 Rabu, 07 Juli 2021  Piket lurah 

 Pengenalan dengan murid-murid 

dan guru TPQ Muthmainnah 

 Sholat berjamaah dan Maghrib 

mengaji 

11 Kamis, 08 Juli 

2021 

 Piket lurah 

 Bimbel Calistung (membaca, 

menulis dan berhitung) dan 

Tahfidz Qur’an 

 Membantu guru-guru yang ada di 

TPQ muthmainnah  berpuisi, dan 

juga praktek sholat 

 Sholat berjamaah dan maghrib 

mengaji 

12 Jum’at, 09 Juli 

2021 

 Gotong royong di kantor lurah 

Tanjung Penyembal 

 Mengikuti wirid rutin mingguan 

ibu-ibu RT 010 
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 Membantu bapak RT menebang 

ranting sawit untuk menambal 

jalan yang rusak dan becek karena 

sulit dilewati 

 Maghrib berjamaah dan maghrib 

mengaji 

13 Sabtu, 10 Juli 2021  Bimbel Calistung (membaca, 

menulis dan berhitung) dan 

Tahfidz Qur’an 

 Membantu guru-guru yang ada di 

TPQ muthmainnah  

 Sholat berjamaah dan maghrib 

mengaji 

14 Minggu, 11 Juli 

2021 

 Senam pagi bersama masyarakat  

  Penanaman sereh sepanjang jalan 

Tanjung Penyembal 

 Bermain volleyball dengan 

masyarakat sekitar 

15 Senin, 12 Juli 2021  Membantu mengajar di TPQ 

Muthmainnah   

16 Selasa, 13 Juli 

2021 

 Membantu mengajar di TPQ 

Muthmainnah  

 Sholat berjamaah dan maghrib 

mengaji  

 Pembagian Iqro’ untuk anak-anak 

yang mengikuti maghrib mengaji 

17 Rabu, 14 Juli 2021  Membantu mengajar di TPQ 



30 | Tanjung Penyembal Punya Cerita 

 

Muthmainnah   

18 Kamis, 15 Juli 

2021 

 Piket lurah 

 Membantu guru-guru yang ada di 

TPQ muthmainnah  berpuisi, dan 

juga praktek sholat 

 Sholat berjamaah dan maghrib 

mengaji 

19 Jum’at, 16 Juli 

2021 

 Gotong royong di kantor lurah 

 Wirid rutin mingguan bersama 

ibu-ibu RT 010 

 Sholat berjamaah dan maghrib 

mengaji 

20 Sabtu, 17 Juli 2021  Mengajar anak-anak Senam di 

TPQ Mutma'innah .  

 Sholat maghrib berjamaah dan 

maghrib mengaji 

21 Minggu, 18 Juli 

2021 

 Senam bersama anak-anak dan 

remaja Masjid 

 pembagian Masker dan Brosur 

Kampus IAITF & CIPSF bersama 

Mahasiswa UNRI  

 Silaturahmi dan kunjungan ke 

posko KKN mahasiswa UNRI  

 bermain volleyball bersama 

Pemuda/pemudi RT 10 untuk 

bermain Volly di Lapangan RT 10. 

 Sholat berjamaah dan maghrib 
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mengaji 

 Rapat bersama remaja Masjid 

mengenai pelaksanaan 

penyembelihan hewan qurban 

pada hari raya Idul Adha. 

22 Senin, 19 Juli 2021  Dikarenakan besok harinya 

adalah hari raya Idul Adha, jadi 

kami libur melakukan segala 

kegiatan yang rutin kami lakukan. 

23 Selasa, 20 Juli 

2021 

 Sholat Idul Adha di Masjid 

Muthmainnah yang ada di 

Tanjung Penyembal 

 Acara bakar-bakar malam 

bersama pemuda RT 010. 

24 Rabu, 21 Juli 2021  Sholat maghrib berjamaah dan 

maghrib mengaji 

25 Kamis, 22 Juli 

2021 

 Sholat Maghrib berjamaah dan 

Maghrib Mengaji.  

 Membaca Yasin dan surah Al-

Kahfi bersama-sama. 

26 Jum’at, 23 Juli 

2021 

 Wirid mingguan bersama Ibu-Ibu 

RT 010.  

 Sholat maghrib berjamaah dan 

maghrib mengaji 

27 Sabtu, 24 Juli 2021  Bimbel Calistung (membaca, 

menulis dan berhitung) dan 

Tahfidz Qur’an 
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 Senam sore di MDA Mutma'innah 

bersama anak-anak MDA. 

 Sholat berjamaah dan maghrib 

mengaji 

28 Minggu, 25 Juli 

2021 

 Penanaman cabe bersama ibu-ibu 

persatuan kelurahan Tanjung 

Penyembal 

 Senam sore bersama di lapangan 

volly 

 Bermain volly bersama warga 

setempat 

29 Senin, 26 Juli 2021  Sholat berjamaah dan maghrib 

mengaji 

30 Selasa,  27 Juli 

2021 

 Bimbel Calistung (membaca, 

menulis dan berhitung) dan 

Tahfidz Qur’an 

 Maghrib mengaji 

31 Rabu, 28 Juli 2021  Melakukan konsultasi sekaligus 

meminta izin untuk mengadakan 

festival keagamaan dengan ibu RT 

010. 

 Sosialisasi serta seleksi untuk 

diadakannya Festival keagamaan 

yang akan dilaksanakan di MDA 

Muthmainnah.  

 Sholat maghrib berjama’ah dan 

maghrib mengaji. 
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32 Kamis, 29 Juli 

2021 

 Berbelanja membeli segala 

persiapan yang dibutuhkan saat 

festival keagamaan 

 Mengajar anak-anak mengaji dan 

mendiskusikan hal-hal apa yang 

perlu kami persiapkan untuk 

festival keagamaan di TPQ 

Muthmainnah 

 Sholat maghrib berjama’ah dan 

kegiatan maghrib mengaji.  

 Membungkus hadiah-hadiah 

yang sudah di siapkan bagi 

pemenang lomba dalam festival 

keagamaan yang kami adakan, 

serta menyiapkan kotak kue dan 

lain-lain hingga pukul 00.00 

33 Jum’at, 30 Juli 

2021 

 Bimbel Calistung (membaca, 

menulis dan berhitung) dan 

Tahfidz Qur’an 

 kegiatan rutin jumat yaitu Wirid 

bersama Ibu-Ibu yang ada di RT 

10.  

 Persiapan untuk acara Festival 

Keagamaan yang akan 

dilaksanakan di MDA 

34 Sabtu, 31 Juli 2021  Bergotong royong membersihkan 

TPQ dan Mushola yang akan 
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kami gunakan untuk 

melaksanakan festival 

keagamaan, sekaligus menyusun 

dan mempersiapkan tempat 

untuk perlombaan.  

 Festival keagamaan yang 

diadakan pukul 14.00 dan 

berakhir pada pukul 17.00 

sekaligus penyerahan kenang-

kenangan untuk TPQ 

Muthmainnah berupa 2 buah tong 

sampah, 40 buah Iqro’ dan keset 

kaki. 

35 Minggu, 01 

Agustus 2021 

 Sholat berjamaah dan Maghrib 

mengaji 

36 Senin, 02 Agustus 

2021 

 Mengajar di TPQ muthmainnah 

sekaligus perpisahan dengan 

guru-guru dan murid yang ada di 

TPQ 

 Pemasangan spanduk IAITF 

 Sholat berjamaah dan Maghrib 

mengaji 

37 Selasa, 03 Agustus 

2021 

 Bimbel Calistung (membaca, 

menulis dan berhitung)  

 Konsultasi agenda perpisahan 

dengan kantor lurah Tanjung 

Penyembal.  
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 Pemasangan spanduk IAITF di 

SMAN 4 Dumai dan beberapa 

titik lainnya. 

 Kedatangan tamu dari 

penyuluhan agama Islam yang 

bersosialisasi tentang prokes 

38 Rabu, 04 Agustus 

2021 

 Sholat berjamaah dan maghrib 

mengaji 

39 Kamis, 05 

Agustus 2021 

 Bimbel Calistung (membaca, 

menulis dan berhitung) dan 

Tahfidz Qur’an 

 Melanjutkan pemasangan 

spanduk IAITF  

 Sholat berjamaah dan maghrib 

mengaji 

40 Jum’at, 06 

Agustus 2021 

 Mempersiapkan makanan yang 

akan di bagikan di Masjid 

Muthmainnah dalam agenda 

Jum’at Berkah.  

 Wirid rutin bersama ibu-ibu RT 

010   

 Melanjutkan pemasangan 

spanduk yang kelima, sekaligus 

mengecek, dan memperbaiki 

spanduk yang lepas dikarenakan 

angin yang sangat kencang. 

 Sholat berjamaah dan maghrib 
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mengaji sekaligus berpamitan 

dengan jamaah Mushola 

raudhatul jannah, dan 

penyerahan kenang-kenangan 

berupa 2 gulung sajadah. 

41 Sabtu, 07 Agustus 

2021 

 Membeli persiapan bahan-bahan 

untuk membuat sajian saat 

diadakan wirid sekaligus 

sosialisasi kampus IAITF, 

sekaligus pengambilan plakat 

yang akan diberikan kepada 

kantor lurah.  

 Masak bersama mempersiapkan 

hidangan yang akan disajikan dan 

mempersiapkan segala kebutuhan 

untuk wirid berlangsung. 

42 Minggu, 08 

Agustus 2021 

 Wirid dan sosialisasi bersama ibu-

ibu dan remaja yang ada di 

kelurahan Tanjung Penyembal 

 Pembagian cindra mata berupa 

masker kain kepada masyarakat 

yang hadir 

 Pembagian soto lamongan kepada 

seluruh warga yang berada di Gg. 

Mulya jaya RT 010 

43 Senin, 09 Agustus 

2021 

 Persiapan pembuatan tumpeng 

yang akan dibawa ke kantor lurah 
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 Perpisahan dengan kantor lurah 

Tanjung Penyembal sekaligus 

penyerahan kenang-kenangan 

berupa plakat mahasiswa KKN 

angkatan XVI tahun 2021 IAITF 

dan makan tumpeng bersama. 

 

Program Kegiatan kelompok mahasiswa KKN Tanjung 

Penyembal 

No Program Tujuan 
Masyarakat 

yang terlibat 
Hasil 

1. Berpartisipasi 

dalam acara 

keagamaan 

Mengeratkan 

hubungan 

silaturahmi 

mahasiswa KKN 

IAITF angkatan 

XVI tahun 2021 

dengan masyarakat 

kelurahan Tanjung 

Penyembal. 

Masyarakat  

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

Sukses 

2. Mengadakan 

agenda rutin 

maghrib 

mengaji 

 

Mencerdaskan dan 

membantu anak-

anak kelurahan 

Tanjung 

Penyembal dalam 

proses 

pembelajaran 

Anak-anak 

yang berada di 

RT 010 

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

Sukses 



38 | Tanjung Penyembal Punya Cerita 

 

daring, pembacaan 

dan penghafalan 

Al-Qur’an juz 30. 

3. Sosialisasi 

mengenai 

moderasi 

beragama 

 

Menghidupkan 

aktivitas Mushola 

Raudhatul Jannah.  

Anak-anak 

yang berada di 

RT 010 

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

Sukses 

4. Menghidupka

n suasana 

keagamaan di 

RT 010 

 

Memberikan 

pemahaman 

kepada masyarakat 

Tanjung 

Penyembal apa itu 

moderasi 

beragama. 

Masyarakat 

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

Sukses 

5. Mengajar di 

TPQ 

Muthmainnah 

Memberikan 

motivasi kepada 

masyarakat RT 010 

agar selalu 

menghidupkan 

suasana 

keagamaan. 

Masyarakat 

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

Sukses 

6. Mengadakan 

agenda Jum’at 

berkah 

Membantu guru-

guru TPQ 

Muthmainnah 

Anak-anak 

yang belajar di 

TPQ 

Sukses 
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dengan 

berbagi 

makanan 

untuk mengajar. 

 

Muthmainnah 

yang ada 

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

7. Mengadakan 

festival 

keagamaan. 

Membangkitkan 

jiwa sosial dan 

berbagi kepada 

sesama umat islam. 

Masyarakat 

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

yang sedang 

sholat Jum’at di 

Masjid  

Muthmainnah 

Sukses 

8. Mengadakan 

senam sehat 

bersama 

Masyarakat 

Membangkitkan 

semangat 

masyarakat dan 

anak-anak 

kelurahan Tanjung 

Penyembal untuk 

selalu 

menghidupkan 

suasana 

keagamaan dan 

sebagai apresiasi 

atas semangat 

anak-anak dalam 

menimba ilmu 

Masyarakat, 

guru-guru TPQ 

Muthmainah, 

RT 010 dan 

anak-anak 

yang ada di 

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

 

 

 

 

Sukses 
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agama. 

9. Pembagian 

masker gratis 

Mengajak 

masyarakat untuk 

hidup sehat. 

Masyarakat, 

anak-anak dan 

remaja 

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

Sukses 

10. Pembagian 

Iqro’ dan 

buku gratis 

 

Mengajak 

masyarakat untuk 

lebih 

memperhatikan 

dan mentaati 

prokes yang 

sedang 

berlangsung saat 

pandemi Covid-19. 

Masyarakat 

dan pedagang 

di pasar 

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

Sukses 

11. Berpartisipasi 

dalam 

kegiatan 

menanam 

masyarakat 

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

Sebagai acuan 

belajar dan 

penyemangat anak-

anak kelurahan 

Tanjung 

Penyembal. 

Anak-anak 

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

Sukses 
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12. Penghijauan 

dan 

penanaman 

sereh di 

sepanjang 

jalan 

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

Mempererat 

silaturahmi dengan 

masyarakat 

kelurahan Tanjung 

Penyembal. 

Masyarakat 

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

Sukses 

13. Wirid yang di 

adakan di 

posko 

mahasiswa 

KKN dan 

sosialisasi 

mengenai 

Institut 

Agama Islam 

Tafaqquh 

Fiddin Dumai 

Mempererat 

silaturahmi dengan 

masyarakat 

kelurahan Tanjung 

Penyembal. 

Masyarakat 

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

Sukses 

14. Marathon 

pagi bersama 

anak-anak RT 

010 dan 

pembagian 

makanan 

 

Mempererat 

silaturahmi dengan 

masyarakat 

kelurahan Tanjung 

Penyembal dan 

memberikan 

berbagai informasi 

Masyarakat  

dan anggota 

pemuda/i 

kelurahan 

Tanjung 

Penyembal 

Sukses 
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seputar Institut 

Agama Islam 

Tafaqquh Fiddin 

Dumai. 

 

Deskripsi kegiatan kelompok  KKN Tanjung Penyembal  

a. Festival Keagamaan 

Dalam sejarah, festival selalu mengacu pada pesta 

perayaan keagamaan, meskipun kemudian cenderung 

bersifat profan, tidak lagi berhubungan dengan agama. 

Semua agama punya tradisi festival, sebuah seremoni 

bersifat publik untuk memuja tuhan sesuai dengan 

keyakinan masing-masing. 

1. Hasil yang dicapai dan Tindak Lanjut 

Mahasiswa KKN IAITF yang ditempatkan di 

Kelurahan Tanjung Penyembal bertindak sebagai 

penyelenggara acara perlombaan. Kegiatan perlombaan 

ini dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2021 di TPQ 

Muthmainnah Gg. Mulia Jaya RT 010. Perlombaan-

perlombaan antara lain: Perlombaan Adzan, Perlombaan 

Bacaan Shalat dan Perlombaan Hafalan Al-quran. Untuk 

perlombaan hafalan Al-Qur’an dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok pembacaan surah At-takasur, 

dan kelompok pembacaan Surah An-nasr .Perlombaan ini 

diikuti oleh anak-anak TPQ Muthmainnah.Acara 

perlombaan ini berjalan dengan lancar, setelah acara usai 

dilanjutkan dengan acara pembagian hadiah yang 

dilaksanakan pada sore harinya. 
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2. Partisipasi Masyarakat 

Festival Keagamaan yang kami adakan di Aula 

TPQ Muthmainnah Gg. Mulia Jaya Kelurahan Tanjung 

Penyembal diikuti oleh anak-anak TPQ. Masyarakat 

sekitar juga ikut memeriahkan dengan menonton 

perlombaan.Acara ini juga dapat dukungan langsung dari 

Kepala Sekolah TPQ, Guru-guru TPQ Muthmainnah, 

serta dukungan dari aparatur kelurahan Tanjung 

Penyembal. 

 

b. Mengadakan Wirid dengan Ibu-ibu PKK sekaligus  

Sosialisasi Kampus Institut Agama Islam Tafaqquh 

Fiddin. 

Wirid berasal dari bahasa melayu yang berarti 

mengulang. Pada dasarnya, wirid digunakan untuk 

menjelaskan tata cara pembacaan kalimat Thayyibah yang 

dilakukan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Awal 

mula pemakaian kata wirid adalah pada saat penyebaran 

agama islam di nusantara. Wirid digunakan sebagai kata 

untuk menjelaskan tata cara pembacaan kalimat-kalimat 

Allah yang dilakukan secara berulang-ulang, diwaktu-waktu 

tertentu, dengan tujuan tertentu (hajat).  

Oleh karena itu ibu-ibu yang ada di kelurahan 

Tanjung Penyembal mengadakan kegiatan rutin wirid setiap 

minggunya untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga 

ikatan persaudaraan. Rutinitas wirid ini sudah berlangsung 

lama, dan tidak hanya satu kelompok wirid yasin saja yang 

ada di kelurahan Tanjung Penyembal namun di setiap RT di 
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kelurahan Tanjung Penyembal ada kelompok wiridnya 

masing-masing. 

1. Hasil yang dicapai dan Tindak Lanjut 

Bidang kegiatan yang kami pilih ini merupakan 

kegiatan yang bertujuan untuk mengikat tali 

persaudaraan antara mahasiswa dengan ibu-ibu 

perwiritan yang ada di kelurahan Tanjung Penyembal 

dan juga untuk mengenalkan kepada ibu-ibu mengenai 

kampus kami. Dalam bidang kegiatan ini ada beberapa 

rangkaian acara yaitu membaca tahlil dan takhkim dan 

do’a.  

Kegiatan wirid yasin ini dilakukan setelah selesai 

sholat zuhur yaitu dari jam 13:30 sampai 15:30 WIB. 

Kegiatan yang dilakukan selama wirid adalah membaca 

tahlil, takhtim dan do’a. Kegiatan ini dilakukan secara 

bergilir di rumah masyarakat sesuai dengan yang telah 

disepakati sebelumnya. Biasanya wirid yasin ini 

dilakukan pada hari Jum’at namun kami mengadakannya 

pada hari Minggu supaya tidak terbentur dengan jadwal 

wirid yang sudah ditentukan. Kegiatan wirid ini kami 

adakan di posko kami yang berada di RT. 010. 

2. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dengan diadakannya wirid 

sekaligus sosialisasi mengenai kampus cukup 

memuaskan karena ibu-ibu yang mengikuti wirid sangat 

antusias mendengarkan penyuluhan tentang sosialisasi 

kampus yang disuguhkan oleh ketua kelompok kami. 

Mereka bukan hanya mendengarkan, namun mereka juga 
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aktif untuk bertanya mengenai kampus IAI Tafaqquh 

Fiddin Dumai. 

 

a. Gotong Royong 

Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia 

yang dicita-citakan oleh bapak pendiri bangsa. Gotong 

royong merupakan sebuah kegiatan kerjasama di kalangan 

masyarakat guna memudahkan suatu pekerjaan yang berat. 

Gotong royong merupakan pekerjaan yang dilaksanakan 

bersama-sama misalnya membersihkan Mushola, Masjid, 

halaman kantor, dan lain-lain. Gotong royong adalah bentuk 

yang bersifat solidaritas yang tinggi. 

1. Hasil yang Dicapai dan Tindak Lanjut 

Gotong royong dilakukan agar masyarakat bisa 

menjaga solidaritas serta merawat apa yang telah dimiliki 

oleh warga setempat sehingga fasilitas yang dimiliki 

dapat terjaga dengan baik. Kegiatan gotong-royong ini 

berupa membersihkan Mushola Raudhatul Jannah, 

pembersihan lapangan voli, gotong royong 

membersihkan area kantor lurah Tanjung Penyembal dan 

perbaikan jalan di Gg. Mulya Jaya Rt. 010. Tindak lanjut 

dari kegiatan ini adalah masyarakat akan memelihara dan 

merawat fasilitas umum dan diharapkan kegiatan gotong 

royong ini dapat dilaksanakan rutin satu bulan sekali.  

2. Partisipasi Masyarakat 

Dalam kegiatan ini masyarakat sangat bersemangat 

dalam bergotong royong. Kegiatan gotong royong ini 

dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata yang 
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ditetapkan di kelurahan Tanjung Penyembal. Kegiatan ini 

disambut baik oleh perangkat lurah dan tokoh 

masyarakat di kelurahan Tanjung Penyembal. 

 

b. Maghrib Mengaji 

Kegiatan Maghrib Mengaji merupakan program yang 

membudayakan kembali tradisi membaca Al-Qur’an. 

Program ini menghimbau kepada warga masyarakat agar 

setiap anak-anak usia sekolah belajar membaca dan 

memahami Al-Qur’an pada waktu setelah shalat Maghrib 

sampai menjelang shalat Isya. 

1. Hasil yang dicapai dan Tindak Lanjut 

Kegiatan maghrib mengaji rutin dilakukan setiap 

hari setelah dilaksanakannya shalat maghrib berjama’ah 

sampai menjelang shalat Isya. Maghrib Mengaji ini kami 

adakan di Mushola Raudhatul Jannah. Tujuan yang ingin 

dicapai dari program Maghrib Mengaji ini adalah 

pertama, menghidupkan kembali tradisi membaca/ 

mengaji setiap selesai sholat Maghrib. Tujuan kedua 

adalah sebagai upaya menumbuhkan kesadaran 

ditengah-tengah masyarakat akan fungsi dan peranan Al-

Qur’an bagi kehidupan manusia sehingga Al-Qur’an tetap 

dibaca dan dipelajari sekalipun telah tamat (khatam). 

Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak di RT 

010 dapat belajar membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

benar. 
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2. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Maghrib 

Mengaji yang dilakukan oleh mahasiswa KKN IAI 

Tafaqquh Fiddin Dumai cukup baik. Mereka merasa 

terbantu atas kegiatan yang kami lakukan. Terlebih lagi 

besarnya antusias anak-anak ketika mengaji bersama 

kami. Terlihat dari kehadiran mereka yang selalu datang 

dan ramai ketika menghadiri kegiatan Maghrib Mengaji. 

Dari kegiatan yang kami lakukan membuat suasana 

Mushola Raudhatul Jannah tampak hidup karena adanya 

kegiatan tersebut. 

 

c. Bimbingan Belajar 

Bimbingan belajar adalah kegiatan belajar yang 

dilakukan di luar sekolah. Kegiatan ini dilakukan untuk 

memberikan bantuan kepada peserta didik dalam upaya 

meningkatkan prestasi atau hasil belajar yang lebih optimal 

di lembaga tempat mereka menuntut ilmu. Dengan begitu, 

aktivitas belajar mengajar akan lebih efisien sehingga dapat 

lebih optimal mengembangakan kemampuannya. Saring 

Marsudi (2003) menerangkan bahwa “Kegiatan layanan 

bimbingan belajar bertujuan membantu siswa dalam 

mencapai keberhasilan belajar secara optimal”.  

Melalui layanan bimbingan belajar maka siswa dapat 

secara terbuka memahami dan menerima kelebihan dan 

kekurangannya, memahami kesulitan belajarnya, 

memahami faktor penyebab dan memahami pula bagaimana 

mengatasi kesulitannya. 
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1. Hasil yang dicapai dan Tindak Lanjut 

Adapun program yang kami buat dalam 

bimbingan pembelajaran yaitu, bimbingan belajar 

Calistung (membaca, menulis, berhitung) dan Tahfidz 

Qur’an. Jadwal bimbingan belajar tersebut rutin kami 

lakukan pada hari senin sampai hari sabtu. Dimana hari 

belajar kami bagi menjadi dua yaitu hari senin sampai 

rabu kami gunakan untuk bimbingan belajar calistung 

dan pada hari kamis sampai hari sabtu kami gunakan 

untuk bimbingan belajar Tahfidz Qur’an. Program ini 

kami adakan untuk anak pra sekolah, TK dan SD. 

Hasil yang kami dapatkan dari dua program 

tersebut adalah, anak anak yang mengalami kesulitan 

dalam belajar calistung, kini mereka sudah mulai bisa 

belajar calistung. Lalu, untuk anak anak yang belajar 

Tahfidz Qur’an mereka sudah dapat menghafal surah 

pendek pada juz 30. Dengan adanya kegiatan bimbingan 

belajar ini, kami harap para murid dapat menyelesaikan 

masalah kesulitan belajar di sekolah. Dengan begitu, 

aktivitas belajar mengajar akan lebih efisien sehingga 

dapat lebih optimal mengembangkan kemampuannya.  
 

2. Partisipasi Masyarakat 

Kegiatan ini kami adakan di posko KKN kami yang 

terletak di jalan Mulya Jaya RT 010 kelurahan Tanjung 

Penyembal. Kegiatan ini dimulai pada pukul 09:00 sampai 

pukul 11:00. Pada kegiatan ini kami lihat partisipasi 

masyarakat sangat tinggi dalam kegiatan ini, terlebih 
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untuk anak-anak yang tinggal di RT 010, mereka sangat 

antusias mengikuti program bimbingan belajar yang kami 

adakan. Bahkan mereka selalu datang lebih awal 

dibanding jadwal yang telah kami tentukan. Untuk wali 

murid, mereka juga merasa senang atas program yang 

kami buat karena mereka bisa menitipkan anaknya untuk 

belajar bersama kami. 

 

d. Sosialisasi Mengenai Moderasi Beragama 

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau 

transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke 

generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. 

Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori 

mengenai peranan (Role Theory). Karena dalam proses 

sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh 

individu. 

Moderasi beragama ialah sebuah cara pandang terkait 

proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar 

dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. 

Moderat disini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau 

ekstrem. 

1. Hasil yang dicapai dan tindak lanjut 

Adapun hasil dari sosialisasi moderasi beragama 

ialah bagaimana masyarakat bisa betul-betul 

menanamkan dalam diri bagaimana cara memahami 

ataupun dalam mengamalkan ajaran agama dalam jalur 

yang tidak berlebih-lebihan atau ekstrem. 
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Sebagaimana diketahui, dalam 15 tahun terakhir 

ini, dunia disibukkan oleh perilaku sebagian kelompok 

gerakan islam yang mendukung dan mempraktikkan 

fanatisme dan radikalisme. Sebagian kecil dari mereka 

mempraktikkan ekstrimisme dan bakan terorisme atas 

nama jihad. 

Nah, dari sosialisasi inilah kita bisa memahamkan 

tentang hal-hal diatas agar bisa membentengi diri atau 

tidak terpengaruh akan hal yang demikian itu. Itulah hasil 

yang ingin kami capai dalam sosialisasi tersebut. 

2. Partisipasi Masyarakat 

Masyarakat sangat menghargai sosialisasi yang 

kami lakukan dan mendapat perhatian khusus dari 

masyarakat setempat. 

 

e. Ikut Berpartisipasi dalam Belajar Mengajar di TPQ 

Muthmainnah 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta 

didik dengan lingkungan belajar yang diatur oleh pendidik 

untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. 

Untuk mencapai tujuan pengajaran tersebut, juga harus 

didukung oleh fasilitas yang disediakan sesuai dengan 

materi yang diajarkan agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik. 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran Agama 

Islam dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati 
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penganut agama lain dalam hubungannya dengan 

kerukunan antarumat beragama hingga terwujud kesatuan 

persatuan bangsa. 

Mengajar di TPQ adalah salah satu pengabdian 

mahasiswa KKN IAI Tafaqquh Fiddin Dumai untuk 

membantu dalam mengembangkan dan pengajaran di TPQ 

Muthmainnah kelurahan Tanjung Penyembal. Kegiatan 

tersebut diadakan selama KKN berlangsung.  

Adapun kegiatan kami di TPQ Muthmainnah ini 

adalah membantu mengajar ngaji anak-anak khususnya 

pada umur 5-12 tahun. Kegiatan mengajar ini dilaksanakan 

TPQ Muthmainnah kelurahan Tanjung Penyembal. 

1. Hasil yang dicapai dan tindak lanjut 

Adapun hasil yang ingin dicapai dalam program 

kerja KKN tentang mengajar mengaji di TPA ini adalah 

untuk memudahkan anak-anak dalam mengenal dan 

memahami serta membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

benar.  

Tindak Lanjut dari kegiatan mengajar mengaji di 

TPA ini adalah anak-anak yang sudah dapat membaca 

dengan baik dan benar dapat mengajarkannya kembali 

kepada yang belum tahu, serta kegiatan ini harus 

dilakukan secara rutin.  

2. Partisipasi Masyarakat 

Dalam kegiatan mengajar di TPQ Muthmainnah, 

pihak TPQ dalam hal ini kepala sekolah, guru serta 

murid-murid memberi respon positif terhadap kegiatan 

yang kami lakukan. Mereka senang atas keikutsertaan 
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kami dalam proses belajar mengajar di TPQ 

Muthmainnah. Bahkan antusias anak-anak terhadap kami 

terlihat ketika saat mereka menjemput kami sebelum 

waktu belajar dimulai.  

 

f. Mengadakan Agenda Jum’at Berkah  

Jum’at berkah merupakan salah satu program yang 

mungkin tidak asing lagi ditelinga kita semua. Terutama 

bagi kami, karena di kampus kami sendiri ada satu lembaga 

yg bernama CIPSF (Center for Islamic Philanthropy & Social 

Finance), sebagai philantropi yg juga memiliki agenda rutin 

jum’at berkah, dari situlah kami juga memiliki inisiatif untuk 

melakukan kegiatan tersebut di daerah tempat kami ber 

KKN, dan yang menjadi donatur dalam kegiatan ini adalah 

kami sendiri mahasiswa KKN Tanjung Penyembal, 

Alhamdulillah agenda tersebut berjalan dengan lancar 

dengan kekompakan yang luar biasa dari rekan rekan.  

1. Hasil yang dicapai dan tindak lanjut 

Hasil kegiatan ini menunjukan bahwa dengan 

adanya Jum'at berkah ini tentunya menambah 

keberkahan bagi kita dan semakin eratnya hubungan 

antar warga dan kami mahasiswa KKN. 

2. Partisipasi Masyarakat 

“Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya (hari 

cerah) adalah hari Jum’at, (karena) pada hari ini Adam 

diciptakan, hari ini pula Adam dimasukkan ke dalam surga dan 

dikeluarkan darinya, dan tidaklah akan datang hari kiamat 

kecuali pada hari Jum’at.” (HR. Muslim). 
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Kegiatan ini mendapat apresiasi dari warga 

setempat, mahasiswa kkn melakukan jumat berkah 

dengan menyumbangkan sedekah dalam wujud makanan 

ringan. Dari kegiatan ini, memiliki nilai positif yang 

terkandung di dalamnya yaitu kita dapat belajar 

bersimpati, berbagi, serta bersyukur dengan nikmat yang 

telah diberikan oleh Allah SWT. 

 

g. Mengadakan Senam Sehat bersama Masyarakat 

Senam pagi merupakan suatu aktivitas fisik yang 

perlu diadakan untuk menjaga kebugaran jasmani. Gerakan-

gerakan senam pagi bermanfaat untuk melatih otot-otot 

pada tubuh, melancarkan peredaran darah sehingga lebih 

sehat dan segar. Paparan sinar matahari pagi juga bagus 

bagi tubuh karena kandungan vitamin D alaminya. Jika 

tubuh sehat dan bugar secara fisik, maka kemampuan 

konsentrasi juga akan meningkat dan memudahkan dalam 

menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Senam juga dapat 

memperkuat tulang, membantu menormalkan aliran darah 

dan melatih urat saraf yang kaku serta meningkatkan 

kesehatan jantung dan stamina tubuh. Olahraga ini juga bisa 

menjaga fungsi otak, mencegah pikun, juga bisa mengurangi 

stress dan membuat lebih bahagia karena dengan kita 

melakukan gerakan senam maka tubuh akan melepaskan 

hormon endorphine. Zat Endorphin adalah senyawa kimia 

yang membuat seseorang merasa senang dan untuk 

kekebalan tubuh. 
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1. Hasil yang dicapai dan tindak lanjut 

Hasil dari senam bermanfaat untuk melatih otot-

otot pada tubuh, melancarkan peredaran darah sehingga 

lebih sehat dan segar. Paparan sinar matahari pagi juga 

bagus bagi tubuh karena kandungan vitamin D alaminya. 

Disamping itu, melalui senam diharapkan  tetap terjaga 

kebugaran tubuh sehingga dapat mencegah diri dari 

terpapar virus Corona yang hingga saat ini masih 

melanda hampir di seluruh dunia. Selain itu, dengan 

adanya senam ini kami bisa menjalin tali silaturahmi 

antara mahasiswa KKN dengan anggota masyarakat di 

Kelurahan Tanjung Penyembal. 

2. Partisipasi Masyarakat 

Kegiatan senam ini dilakukan di lapangan salah 

satu rumah warga kelurahan Tanjung Penyembal. Senam 

ini diikuti oleh pemuda-pemudi dan ibu-ibu yang tinggal 

di Rt. 010. Mereka menanggapi baik kegiatan senam yang 

kami lakukan karena senam yang kami tampilkan 

menarik dan sesuai untuk diikuti oleh berbagai kalangan 

umur. Senam yang kami lakukan yaitu senam Maumere, 

senam pinguin, dan senam kewer-kewer. 

 

h. Pembagian Masker Gratis dan Brosur kampus IAI 

Tafaqquh Fiddin Dumai 

Mahasiswa  kkn mengadakan pembagian masker 

gratis kepada masyarakat dalam rangka Hari Kesehatan 

Nasional. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk 

memberikan contoh, teguran dan pemberitahuan kepada 
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masyarakat akan pentingnya mematuhi Protokol Kesehatan. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, 18 Juli 2021.  

Selain pembagian masker kami juga membagikan 

brosur kampus Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin 

Dumai dan brosur lembaga penyalur zakat mal yang ada di 

kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan tentang 

kampus kepada masyarakat dan juga memberitahukan 

bahwa dikampus IAI Tafaqquh Fiddin Dumai terdapat 

lembaga penyalur zakat mal. Seperti yang kami ketahui di 

daerah Tanjung Penyembal rata-rata penduduknya memiliki 

usaha kebun sawit. 

1. Hasil yang dicapai dan tindak lanjut 

Mengingat maraknya pandemic Covid-19 saat ini, 

yang mana kita harus tetap menjaga protocol kesehatan 

dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak dan 

menggunakan masker. Maka dari itu kami mengambil 

langkah mengadakan kegiatan pembagian masker gratis 

untuk masyarakat sekitar Tanjung Penyembal. kegiatan 

ini kami lakukan untuk mengurangi penyebaran virus 

Covid-19.  

Hasil yang dicapai dari pembagian brosur kampus 

dan brosur lembaga penyalur zakat tersebut adalah 

masyarakat akan mengenal kampus karena di dalam 

brosur terdapat website yang menyediakan informasi 

seputar kampus dan memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dan calon mahasiswa untuk mendapatkan 

informasi seputar kampus.  
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2. Partisipasi Masyarakat 

Kegiatan ini dilaksanakan di sekitar pasar yang ada 

di Tanjung Penyembal. Masyarakat menerima brosur dan 

membacanya dengan seksama. 

 

i. Bidang kegiatan kelompok yang dipilih: Pembagian 

Iqra’, Buku Gratis serta sumbangan untuk Mushola 

Melihat kondisi salah satu RT di Tanjung Penyembal 

dimana pada  RT tersebut terdapat sebuah Mushola dan 

lembaga pendidikan Al-Qur’an.   Di sana kami melihat 

kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang ada di 

Mushola dan lembaga TPQ tersebut. Karena melihat kondisi 

tersebut kami pun berinisiatif untuk memberikan sedikit 

kenang-kenangan pada Mushola dan lembaga TPQ tersebut 

yang sekiranya bisa sedikit membantu melengkapi sarana 

dan prasarana yang kurang memadai/kurang lengkap. 

Yang menjadi donatur dalam kegiatan ini adalah 

kami sendiri mahasiswa KKN Tanjung Penyembal, 

Alhamdulillah agenda tersebut berjalan dengan lancar 

dengan kekompakan yang luar biasa dari rekan rekan. 

1. Hasil yang dicapai dan tindak lanjut 

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah kami 

dapat sedikit membantu melengkapi kekurangan sarana 

dan prasarana yang ada di Mushola dan  lembaga TPQ 

tersebut. Dan supaya masyarakat yang ingin menjalankan 

ibadah di Mushola tersebut merasa nyaman serta adik-

adik yang belajar di TPQ tersebut jadi lebih rajin dan 

bersemangat dalam belajar dan mengaji di TPQ tersebut.  
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2. Partisipasi Masyarakat 

Pemberian kenang-kenangan dari kami untuk 

Mushola dan lembaga TPQ pada salah satu RT yang ada 

di kelurahan Tanjung Penyembal diterima dengan baik 

dan mereka sangat berterima kasih atas kenang-kenangan 

yang kami berikan. Harapan mereka pun semoga 

masyarakat sekitar menjadi nyaman dan lebih rajin lagi 

untuk beribadah di Mushola tersebut.  

 

j. Berpartisipasi dalam Kegiatan Penanaman Sayur 

Kegiatan penanaman ini dinamakan tanaman 

hortikultura. Hortikultura adalah proses budidaya tanaman 

yang dilakukan dengan cara atau teknik yang menggunakan 

media kebun atau pekarangan sebagai lahan. Dalam hal ini 

proses budidaya tanaman hortikultura yang dilakukan 

mahasiswa KKN IAITF yaitu di halaman salah satu warga 

sebagai bentuk pemanfaatan lahan. Kegiatan ini sudah 

menjadi program yang dilakukan oleh ibu-ibu kelurahan 

Tanjung Penyembal tepatnya di RT 010. Kami dari kelompok 

mahasiswa KKN ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.  

Jenis tanaman hortikultura yang ditanam yaitu 

tanaman sayur (Olericultura) yang tergolong sebagai 

tanaman sayur musiman diantaranya yaitu tomat, cabe 

rawit, dan terong. Kegiatan pertanian dimulai dengan 

membersihkan lahan untuk penanaman, Kegiatan ini dapat 

menambah semangat warga untuk turut menanam tumbuh-

tumbuhan yang bermanfaat.  
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1. Hasil yang dicapai dan tindak lanjut 

Dari kegiatan tersebut dapat menjadikan contoh 

kepada masyarakat  khususnya dalam pemanfaatan lahan 

untuk meningkatkan kesediaan pangan dan 

perekonomian masyarakat. 

Kebutuhan lahan untuk hortikultura jauh lebih 

sedikit sehingga dengan melihat potensi lahan 

pekarangan rumah masyarakat yang cukup sempit oleh 

karena itu budidaya tanaman hortikultura sangat efektif 

di Kelurahan Tanjung Penyembal. 

2. Partisipasi Masyarakat 

Pada kegiatan ini kami turut serta membantu 

persatuan ibu-ibu sekitar Tanjung Penyembal dalam 

pembersihan lahan untuk penanaman sayur-sayuran. 

 

k. Kegiatan Marathon  

Maraton Digemari banyak orang, olahraga lari kini 

sudah menjadi bagian dari gaya hidup.  Jenis olahraga yang 

satu ini merupakan olahraga yang mudah, murah, dan kaya 

manfaat. Lari marathon membuat tubuh membakar kalori 

dengan efektif. tak hanya kalori, bahkan lemak pun juga ikut 

terbakar. Jika dilakukan secara rutin, lari marathon dapat 

membentuk tubuh kita sehingga terlihat lebih kencang dan 

fit. Melalui olahraga lari, racun terbuang lewat keringat dan 

digantikan oleh produksi zat baik yang bisa melindungi 

tubuh dari penyakit. 

Dengan rutin dan teratur melakukan olahraga lari, 

maka sistem kekebalan pun akan meningkat. Fungsi tubuh 
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untuk melawan dan mencegah diri dari penyakit pun 

menjadi stabil, sehingga kita tidak lagi rentan terkena flu, 

terserang virus, maupun bakteri. Saat melakukan lari 

maraton, usahakan agar tubuh Anda terhidrasi dengan baik, 

atur pola napas, dan utamakan keselamatan, khususnya saat 

berlari di jalan umum. 

1. Hasil yang dicapai dan tindak lanjut 

Banyak manfaat yang didapat dari kegiatan 

marathon ini yaitu dapat meningkatkan kesehatan 

jantung, melatih pernapasan, menguatkan otot dan tulang 

kaki dan meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. 

2. Partisipasi Masyarakat 

Masyarakat bersemangat mengikuti kegiatan 

tersebut dari awal sampai akhir. Karena semangat 

tersebut mereka mengusulkan kegiatan marathon ini 

dilakukan setiap minggunya. 

 

Kegiatan Yang Belum Terlaksana 

Dari kegiatan yang ada, tidak ada kegiatan yang tidak 

terlaksana, karena melalui kerjasama kelompok semua 

kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. 
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Penutup 
 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Kelurahan Tanjung Penyembal merupakan daerah 

pemekaran dari desa Lubuk Gaung dan desa Basilam Baru 

pada tahun 2001. Dan sekarang menjadi salah satu 

Kelurahan yang ada di Sungai Sembilan Kota Dumai. Luas 

dan batas Administrasi Kelurahan Tanjung Penyembal 

mempunyai luas wilayah HA (116,8 KM2), memiliki 19 RT. 

Kelurahan Tanjung Penyembal merupakan salah satu 

kelurahan di Kecamatan Sungai Sembilan yang memiliki 

penduduk yang padat dengan jumlah penduduk ± 7.226 

jiwa, serta luas wilayah 75.000 Ha. Kelurahan Tanjung 

Penyembal memiliki 19 Rukun Tetangga (RT) dan sebagian 

besar 75,64% menganut agama Islam,  5,66% menganut 

agama Kristen, 1,6% menganut agama Konghucu dan 1,85% 

menganut agama Budha. Adapun penduduk berasal dari 

rumpun Melayu, Minang, Jawa, Batak, dan Bugis. 

Pusat Pemerintahan Kelurahan Tanjung Penyembal 

berada di Jl. Raya Dumai-Basilam Baru RT.010 Tanjung 

Penyembal dan 18 km dari pusat Kecamatan Sungai 
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Sembilan, 34 km dari pusat Kota Dumai, 188 km dari 

Ibukota Provinsi Riau. 

Batas wilayah Kelurahan Tanjung Penyembal yaitu 

sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Basilam Baru, 

sebelah Timur berbatasan dengan Rupat, Kabupaten 

Bengkalis sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan 

Lubuk Gaung, serta sebelah Barat berbatasan dengan 

Kelurahan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir 

 

Saran 

1. Masyarakat  

a. Masyarakat sebaiknya mengembangkan potensi 

sumber daya alam yang ada di kelurahan Tanjung 

Penyembal seperti limbah peternakan dan pertanian 

seperti limbah jagung yang bisa diolah menjadi produk 

kerajinan tangan, produk makanan, dan sebagai pupuk 

kompos.  

b. Diperlukan kerjasama antara masyarakat dengan 

berbagai pihak terkait dengan produk yang telah ada 

di Kelurahan Tanjung Penyembal seperti dodol yang 

terbuat dari Kelapa Sawit, dan produk olahan makanan 

lainya. Yang bisa dibantu oleh BAPPEDA, dan BPOM 

daerah yang ada di Provinsi Riau.  

c. Masyarakat harus lebih giat dan berusaha dalam 

meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga dengan 

mengembangkan potensi yang ada di Kelurahan 

Tanjung Penyembal. 

 



KKN IAITF Dumai 2021 | 63  

 

2. Pemerintah  

a. Pemerintah perlu berusaha memfasilitasi keperluan 

yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan pengadaan 

fasilitas yang lebih memiliki manfaat atau guna seperti 

kemudahan dalam perizinan produksi makanan olahan 

industri kecil.  

b. Sebaiknya pemerintah memberikan dukungan 

terhadap Kelompok industri kecil yang ada di wilayah 

Kelurahan Tanjung Penyembal mungkin dengan cara 

memberikan pengarahan pengarahan yang diperlukan, 

sehingga para pemilik industri kecil merasa diberi 

pengayoman oleh pemerintah setempat. 
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