
Muslim Market Ramadhan Outlook 2019

Yuswohady
Muhammad Civic
Farid Fatahillah

Research Team:

Amanda Rachmaniar Gilang Brillian Yuji Rachmat. S

Millennial Muslim
in the era of

Revolution 4.0

More Religious

More Digital

More fun



2. | Muslim 4.0

I. Muslim 4.0:
           More Religious
     More Digital
     More Fun

II. Hijrah

III. Digital

IV. Leisure 



I. MUSLIM 4.0
More Religious

more digital

more fun

 

3. | Muslim 4.0



Tech. 4.0
& Muslim Lifestyle
Revolusi teknologi 4.0 tak hanya mempengaruhi konsumen muslim 
Indonesia dari sisi bagaimana mereka menggunakan dan 
memanfaatkan teknologi 4.0.

Tapi juga aspek-aspek lain baik dimensi spiritual (keislaman), 
fungsional (teknologi), maupun emosional (leisure). 
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Tech 4.0 and Religiousity
Singularity is near...  Is it the end of the world



Spiritual

HIJRAH
“Religious”

Emotional

LEISURE
“Fun”

Functional

DIGITAL
“Connected”

Tech 4.0

Muslim 4.0
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Di era revolusi teknologi 4.0 
muslim Indonesia semakin 
religius, connected
dan fun
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Ii. hijrah
Di tengah maraknya teknologi 4.0 muslim Indonesia justru 

semakin syari dan islami. Ini ditandai oleh hijrah lifestyle dan 
gelombang “hijrah movement”. Hijrah kini menjadi sebuah 

iden�tas baru keren (“The New Cool”). 

Hijrah lifestyle is rising!



Hijrah: The Cool Movement
Kata ‘Hijrah’ mungkin menjadi 
salah satu kata terpopuler 
belakangan ini. Gelombang 
hijrah menjadi demam di mana-
mana, khususnya di kalangan 
milenial muslim. 

Hampir se�ap bulan kita 
mendengar selebri�s atau ar�s 
menyatakan diri berhijrah yang 
mendorong tren ini menjadi 
gerakan yang cukup masif di 
kalangan milenial muslim.

Prak�s, tren berhijrah menjadi 
gerakan yang ‘cool’ di saat 
kalangan milenial muslim tengah 
‘haus’ akan ghirah beragama. 

Munculnya kesadaran tentang 
gaya hidup yang lebih baik dan 
syarie mulai dari cara berpakaian 
hingga finansial yang terhindar 
dari riba. 

Bagi mereka, konsumsi adalah 
bagian dari ibadah, sehingga 
harus sesuai dengan nilai-nilai 
islam yang universal.



Halal Bandwagon
Gaya hidup hijrah turut merevolusi 
industry halal. Di e-book “Muslim 
Zaman Now” kami memaparkan tentang 
fenomena “Halal of Things”, dimana 
tuntutan akan produk halal �dak 
terbatas pada makanan dan minuman 
saja. 

Berbagai produk di luar makanan dan 
minuman mulai banyak mem-branding 
diri sebagai produk halal. Sebut saja 
kosme�k, kulkas, deterjen, peralatan 
masak, hingga fashion mengklaim 
produknya dengan label halal. 

Tren ini seakan menjadi bola salju yang 
mendorong produk-produk lainnya 
berlomba-lomba menjadikan halal 
sebagai unique value proposi�on.
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Kajian: Pengajian 4.0

Gelombang hijrah menjadikan milenial muslim 
semakin haus akan pengetahuan agama. 

Semakin banyak bermunculan kajian oleh ustadz 
kekinian yang diiku� oleh milenial muslim. 
Kajian menjadi ‘the new cool’ dengan 
dilaksanakan di tempat yang keren seper� mall.

Ustadz-ustadz gaul kekinian seper� Abdul 
Somad, Salim A Fillah, Hanan A�aki, atau Adi 
Hidayat menjadi idola baru bagi muslim milenial 
yang selalu ditunggu-tunggu ceramahnya baik 
offline maupun online.

Kelompok pengajian ar�s seper� Kajian 
Musyawarah menjadi inspirasi yang semakin 
menggerakkan hijrah movement.
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Syarie Style: Fun, Fearless, Fashionable

Ke�ka milenial muslim 
memutuskan berhijrah, menjadi 
pribadi yang lebih baik, maka gaya 
busananya juga berubah. 

Yang semula terbuka menjadi 
tertutup, yang tadinya ketat 
menjadi longgar, mengiku� 
ketentuan agama yang mereka 
yakini. Fashion syarie pun tak 
ke�nggalan gaya, banyak pilihan, 
dan juga mulai berkelas.

Fashion syarie menjadi pilihan baru bagi milenial 
muslim, yang membuat mereka makin confident 
sesuai syariah, namun tetap fashionable. 

Kini banyak ditemui memakai gamis longgar atau 
bercadar dipadukan dengan sneaker. Atau celana 
�dak isbal dengan ankle cu�ng dengan 
kemeja flannel. 



Wakaf Revolution
Milenial muslim yang semakin islami, kini 
semakin sadar dengan potensi ekonomi 
keumatan yang bisa diberdayakan. 

Salah satu yang mencuat belakangan ini adalah 
tren wakaf sebagai gerakan ekonomi keumatan 
yang semakin berkembang.

Kini semakin banyak ins�tusi LAZIS bahkan bank 
syariah menawarkan produk-produk wakaf, 
khususnya wakaf produk�f dan tunai. 

Sebut saja ACT dengan inisia�f Global Wakaf, 
Rumah Zakat dengan Rumah Wakaf hingga Bank 
Syariah Mandiri membuat pla�orm wakaf 
online berjudul jadiberkah.id. 

Potensi wakaf di Indonesia luar biasa besarnya. 
Ketua Pusat Strategi Baznas mengungkapkan, 
90% aset wakaf di Indonesia masih menganggur.
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Sharia Company
Virus entrepreneurship kini semakin menjalar di kalangan milenial muslim. 

Tak mau hanya menjadi pasar empuk, mereka ingin menjadi bagian dalam menikma� kue 
ekonomi pasar muslim yang menggiurkan. Berbagai perusahaan hingga startup 

bermunculan yang uniknya banyak dikelola secara syarie sesuai dengan nilai-nilai islam. 

Misalnya Ukhuwah Group yang digawangi oleh Teuku Wisnu dan Jannah Corp-nya Irwansyah 
yang menjadi pionir oleh-oleh ar�s. 

Mereka mengelola perusahaan dengan menjadikan nilai-nilai islam sebagai values maupun 
budaya perusahaan. Bekerja di perusahaan adalah sebagai bagian dari ibadah, yang �dak 

hanya mengutamakan profit namun juga berkah dan kebermanfaatan. 
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Iii. digital
Kemajuan teknologi 4.0 telah membentuk digital lifestyle ditandai 

menjamurnya startup digital berbasis syariah, fintech syariah, cashless 
lifestyle dalam pembayaran zakat/sodakoh; konten digital, hingga 

wakaf berbasis blockchain.

Muslim digital lifestyle ma�ers! 
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Behavior Shiftings during Ramadhan
Perubahan perilaku konsumen muslim kala Ramadhan tercermin dari data pergerakan 
konsumen Go-jek.

Contohnya, tampilan menunjukkan pemesanan Go-food meningkat tajam saat sahur, 
namun menariknya saat buka justru sepi. Kenapa begitu, karena buka puasa 
merupakan momen berharga untuk bersilaturahmi dengan keluarga, teman atau 
kolega. Itu sebabnya di kala buka mal banjir pengunjung. 

Di tampilan kedua terlihat saat bulan Ramadhan minggu pertama �ngkat berpergian 
ke masjid meningkat hingga 58.01% dari rata-rata. Namun �dak demikian halnya di 
minggu-minggu berikutnya.

Sumber: Go-Jek



Halal of everything. Apapun 
produk dan layanannya, semua 
harus pakai label halal. Halal 
menjadi semacam menjadi 
“magic word” yang bisa 
menghipno�s konsumen 
muslim.
 
Tak heran jika sekarang marak 
bermunculan marketplace di 
dunia maya yang menunjang 
lifestyle dan industri halal. 

Duniahalal.com misalnya 
menjadi marketplace halal 
pertama di Indonesia yang  
menekankan konsep syariah 
menciptakan lingkungan digital 
marketplace halal yang menarik 
untuk dihampiri.

Halal Marketplace
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Halal Marketplace
Hal lain juga terbentuk dalam 

muslimnesia dimana peran digital 
dapat membantu umat muslim 

dalam kebutuhan islami nya sehari 
hari dari mencari masjid 

hingga sedekah.

Aplikasi ini dapat membantu umat 
muslim dalam mencari masjid, 
jadwal kajian, halal radar dan 

sedekah. Yang membuat generasi 
muslim muda modern menjadi 

lebih religius.
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Muslim milenial Indonesia 
agresif menggunakan blockchain 
dan cryptocurency untuk 
mengembangkan produk dan 
pla�orm berbasis syariah. 

Ya, karena Blockchain 
menciptakan terobosan baru 
dimana transaksi dapat dilakukan 
tanpa menggunakan middleman 
yang pada akhirnya menciptakan 
transaksi digital yang peer to 
peer, decentralized dan juga 
reliable maupun keamanan 
transaksi. 

Noorcoin token syariah pertama 
di dunia yang berasal dari 
Indonesia yang melihat potensi 
dari teknologi blockchain. 
Semata mata untuk memenuhi 
hukum syariah dimana 
transparan, adil dan biaya 
serendah mungkin.

Sharia Blockchain
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Blockchain-based Waqf Crowdfunding
Pla�orm Wakaf crowdfunding berbasis blockchain juga mulai marak di Tanah Air diinisiasi oleh startup-startup lokal maupun regional.

Contohnya adalah Waqf Network, sebuah pla�orm crowdfunding wakaf uang berbasis blockchain yang dikembangkan oleh anak negeri. 
Waqf Network menjadi pla�orm antara Wakif, Nazhir dan Unit Usaha dalam menyalurkan wakaf uang secara tepat, mudah, aman 
menggunakan teknologi blockchain sehingga bisa di lacak secara transparan dan terbuka oleh semua pihak. 

Pemain regional seper� Finterra dari Singapura tak ke�nggalan ingin mengais pasar Wakaf di Indonesia yang sangat besar dengan 
mengembangkan pla�orm wakaf crowdfunding menggunakan mata uang digital blockchain.
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Di kalangan milenial muslim 
mulai muncul banyak 
movement yang 
mengombinasikan 
pengembangan teknologi 
dengan kegiatan amal. 

Contohnya Lailatul Coding, 
sebuah event yang 
mempertemukan project 
owner dan developer yang 
bersedekah untuk 
mengerjakan proyek digital. 

Se�ap uang yang  didonasikan 
dari project owner kepada 
Lailatul Coding akan disalurkan 
kepada yang membutuhkan.

Lailatul Coding
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Muslim-Friendly 
Content

Konten hiburan dan edukasi islam kian kekinian dan 
relevan. Contohnya Nussa untuk segmen anak-anak. 

Tren muslim-friendly content merupakan bentuk syiar nilai-
nilai islam yang semakin populer di masyarakat.
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Semakin banyaknya vlogger dan content creator yang membawa value muslim 
dan keislaman. Contohnya Gitasav yang menjadi satu-satunnya content creator  
Indonesia yang terlibat dalam project #CreatorForChange dari Youtube global.

Muslim Content Creator



Augmented Reality
Kartu muslim ialah salah satu pemanfaatan 
teknologi augmented reality dalam teknik 
pembelajaran tentang nilai-nilai islam yang lebih 
modern dan juga menarik.
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ii. LEISURE

VR
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Iv. leisure
Memasuki era leisure economy, leisure lifestyle kaum muslim juga marak ditandai 

fenomena: umrah backpacker, muslim-friendly a�rac�on/des�na�on, muslim 
athleisure (spor�jab), hingga maraknya syariah wedding dan fotografi post-wedding. 

Leisure lifestyle is going mainstream!  



Destinasi Wisata 
Halal Kelas Dunia

Indonesia semakin diakui kalangan 
interna�onal sebagai des�nasi 
pariwisata halal kelas dunia. 

Awal tahun 2019 lembaga pemeringkat 
Mastercard-Crescent menempatkan 
Indonesia pada peringkat pertama 
standar GMTI (Global Muslim Travel 
Index) dengan skor 7,8. 

Sumber: Mastercard-Crescent



Muslim-Friendly 
Attraction

Mengembangkan 
des�nasi wisata dengan 
berkonsep halal dan 
muslim-friendly kini 
menjadi nilai tawar 
tersendiri bagi suatu 
daerah untuk menyedot 
wisatawan muslim. 

Banyuwangi misalnya 
meluncurkan pantai 
dengan konsep syariah 
dan mengadakan 
berbagai event 
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Melalui Halal Park, pemerintah mulai serius mengembangkan ekosistem 
industri halal bagi pelaku bisnis maupun komunitas muslim. Indonesia 
berambisi menjadi the world’s center of halal industry.

Halal Park: 
Indonesia is the World 
Centre of Halal 



Event-event MICE (Mee�ng, Incen�ve, Conference, Exhibi�on) berkembang 
pesat di kota-kota besar Indonesia seper�: HijrahFest HalalFest, Muslim Fashion 
Week, Hijab Run, dan sebagainya.

Muslim Friendly 
MICE
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Karakteris�k muslim 4.0 yang fun melahirkan tren umroh 
ala backpacker. Pergi ibadah ke tanah suci mengharap 
berkah sekaligus merasakan sensasi umrah 
yang berkesan dan full experience.

Dengan backpackeran, muslim milenial bisa memangkas 
biaya dengan memburu �ket promo dan berangkat di low 

season; mencari hotel murah karena tak terlalu dekat 
dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi; meyusun 

jadwal dan i�nerary sendiri; dan kalau bisa 
berombongan agar bisa bantu-membantu.

Yang terpen�ng ibadah umrah 
tetap khidmat dan kusyu.

My Umroh, 
My Adventure
29. | Muslim 4.0



The New Concept 
of Muslim Mall

Melihat potensi pasar muslim yang besar, 
pelaku bisnis mulai melirik khususnya di 

sektor leisure. Kini mulai muncul Mall yang 
mengusung konsep muslim sebagai 

diferensiasi di tengah menjamurnya Mall-
mall konvensional. Contohnya Bisma 

di BSD Junc�on



Sharia Wedding 
Industry

Dengan semakin meningkatnya sharia 
awareness dikalangan muslim 
milenial, maka wedding organizer 
yang mengkhususkan diri untuk 
mendesain pernikahan syariah juga 
semakin dimina�. 

Salah satu konsepnya adalah 
memisahkan tamu pria dan wanita 
dalam lajur yang berbeda serta 
menyediakan makanan dan minuman 
yang terjamin halal. 
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Post-Wedding Photography:
�"No Sentuh-Sentuh� Club� 

Seiring tren hijrah yang massif milenial 
muslim kini mulai memilih fotografi 
post-wedding ke�mbang pre-wedding.

Bagi penganut “no sentuh-sentuh” club, 
fotografi post-wedding menjadi 
alterna�f solusi untuk merekam 
indahnya momen pernikahan setelah 
kedua mempelai halal. 

32. | Muslim 4.0
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