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Momen lebaran dan mudik kini 
sekaligus menjadi momen 
liburan. Waktu libur yang 
cukup panjang dimanfaatkan 
para pemudik beserta 
keluarga untuk mengeskplorasi 
destinasi-destinasi wisata di 
daerahnya. Hal ini dimanfaatkan 
pula oleh airlines atau hotel 
dengan mebuat paket-paket 
wisata lebaran.
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Setiap menjelang lebaran atau 10 
hari terakhir ramadhan, mall-mall 
di kota besar selalu menggelar 
late nite sale yang dipenuhi para 
pemburu diskon atau obral. Di 
bulan suci ramadhan yang harusn-
ya menahan godaan hawa nafsu 
namun terjadi paradox justru nafsu 
berbelanja yang menggila demi 
tampil optimal di saat lebaran.  
Saat harus I’tikaf mengejar lailatul 
qodar namun tergoda mengejar 
lailatul obral.



Selain mall-mall yang menggelar 
late nite sale, tak ketinggalan para 
pemain online marketplace atau 
e-commerce menggelar hal seru-
pa. Antrian panjang di mall-mall 
mulai bergeser ke hot deals atau 
flash sale yang diadakan Tokope-
dia atau Bukalapak. Belanja…be-
lanja…belanja!!!
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Bulan ramadhan dan momen 
mudik lebaran selain menjadi 
perang melawan hawa nafsu juga  
menjadi arena pertempuran 
pemasaran  para brand. Daya beli 
masyarakat yang cukup tinggi setelah 
mendapat THR begitu menggiurkan 
bagi brand. Sepanjang jalur mudik 
selalu dipenuhi iklan maupun 
posko-posko yang dibuat oleh brand 
untuk promosi, termasuk bertempur 
di ranah digital. 
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Momen lebaran dan mudik kini 
menjadi ajang pamer kesuksesan 
terutama bagi pemudik dari kota-kota 
besar. Rasanya tidak lengkap lebaran 
kalau belum pamer mobil baru, gadget 
baru, bahkan pasangan baru. Riset yang 
dilakukan Nielsen selama bulan 
Ramdan menemukan adanya 
peningkatan kepemilikan smartphone 
sebesar 7% dan juga rencana untuk 
membeli smartphone mengalami 
peningkatan 4 kali lipat. Selain itu, 
kepemilikan mobil meningkat 21% dan 
rencana untuk membeli mobil juga 
meningkat 3,5 kali lipat
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Mudik membutuhkan suntikan dana yang 
tidak sedikit: dana untuk transporatasi, oleh-
oleh kerabat di kampung, angpau untuk 
keluarga, hingga ongkos untuk liburan dan 
kulineran selama mudik. Celakanya, 
harga-harga saat lebaran membumbung 
selangit. Tak heran jika gaji + THR pun seketika 
ludes... cuma “numpang lewat”.  
 
Tiapi semua itu tak menjadi masalah, karena 
mudik adalah “kewajiban sosial” yang harus 
dijalankan. Begitu anggaran defisit, kalau 
perlu ngutang atau menggadaikan 
perhiasan. 
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Mudik telah memindahkan 
aktivitas masyarakat dari kota ke 
kantong-kantong mudik di 
kampung. Maka kota yang 
identik dengan kemacetan, 
selama lebaran akan sepi dari 
lalu-lalang kendaraan bermotor.  
 
Kemenhub memperkirakan 
pemudik sepeda motor mencapai 
6,3 juta. Artinya, jutaan sepeda 
motor akan menyerbu daerah... 
dan mudik serta-merta 
memindahkan kemacetan dari 
kota ke desa. 
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Keriuhan bermaafan saat 
lebaran juga merambah ranah 
digital. Kini bermaaf-maafan tak 
harus ketemu langsung, cukup 
melalui Whatsapp atau media 
social, terutama buat teman atau 
kerabat yang jauh. H-1 lebaran 
ponsel tak hentinya bordering 
dipenuhi ucapan lebaran di WA, 
Facebook atau Twitter.
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Membayar zakat kini semakin techy. 
Baznas misalnya, tahun ini 
meluncurkan M-cash untuk 
memudahkan muslim zaman now 
membayar zakat. Basnaz juga 
menggandeng Go-Pay meluncurkan 
layanan pembayaran zakat non tunai 
dengan QR Code, TCash bersama 
Rumah Zakat menghadirkan fitur 
donasi digital. Sementara, OVO 
berkolaborasi dengan Dompet 
Dhuafa memberikan layanan aplikasi 
pembayaran zakat yang mudah, 
cepat dan aman.
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Selain sebagai ajang pamer 
kesuksesan, lebaran adalah ajang 
pamer baju baru. Lebaran tanpa 
baju baru bagaikan sayur tanpa 
garam. Brand-brand fashion 
besar seperti Uniqlo atau Zara selalu 
merilis pakaian edisi khusus lebaran. 
Tak hanya brand besar, yang level 
menengah bawah juga 
menunggangi tren baju lebaran 
memanfaatkan tren baju artis yang 
sedang populer seperti kaftan raisa, 
abaya syahrini, bahkan baju koko 
versi black panther.



Musim lebaran dan mudik menjadi 
musim panen bagi kuliner dan oleh-
oleh local. Para pemudik 
berlomba-lomba mencari oleh-oleh 
khas daerahnya ketika nanti akan 
kembali ke kota perantauan. 
Oleh-oleh khas daerah seperti Bakpia 
Jogja, Bandeng Juwana, Sambal Bu 
Rudy hingga oleh-oleh artis kekinian 
bakal diserbu para pemudik. 
Memanfaatkan momentum ini, 
Kementerian Pariwisata pun 
meluncurkan Pesona Mudik Bersama 
Oleh-Oleh Artis guna memeriahkan 
event lebaran.
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Menurut survei yang Kompas 
(13/6), sekitar 68% responden 
menginginkan menu ketupat dan 
opor ayam menjadi sajian wajib 
saat lebaran. 
 
Momen lebaran adalah waktu 
yang tepat untuk mengeksplora-
si berbagai makanan khas lokal. 
Selepas shalat Ied dan halal bi-
halal, muslim zaman now seperti 
dikomando menyerbu pusat-pusat 
kuliner lokal sambil berinstagram 
ria.



 
Lebaran bukan hanya momen 
untuk bermaaf-maafan, tapi juga 
secara cerdas dimanfaatkan 
produser untuk meluncurkan 
calon film-film blockbuster 
terutama horor dan komedi.  
 
Untuk lebaran 2018 misalnya, 
tercatat film Jailangkung 2, Insya 
Allah, Sah! 2, Target, dan 
Kuntilanak siap diluncurkan. Saat 
lebaran adalah waktu yang tepat 
untuk menonton film di bioskop 
bersama seluruh kerabat.
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Setiap lebaran selalu identik 
dengan pembagian parcel. 
Mengikuti perkembangan jaman, 
parcel pun kini berevolusi menjadi 
hampers yang lebih unik dan 
instagramable. Menjelang 
lebaran, kini di instagram 
sedang ramai memamerkan 
hampers-hampers yang didapat 
dari kolega atau kantor. 
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Setiap momen ramadhan dan 
lebaran yang biasanya 
berdekatan dengan masa tahun 
ajaran baru di sekolah, membuat 
pengeluaran rumah tangga 
begitu membengkak. Maka, 
banyak ibu-ibu menyambangi 
Pegadaian sebagai solusi 
keuangan untuk mengoptimalkan 
bulan ramadhan dan lebaran. 
Mengatasi masalah (lebaran) 
tanpa masalah. 
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Jurus sale gedhe-gedhean menjadi 
senjata ampuh untuk menggaet 
konsumen di masa Lebaran. Beribu 
trik sales promo digunakan mulai dari: 
“best price”, diskon hingga 70% (online 
shop bahkan 90%), obral, hadiah, 
bundling, cash-back, hingga trade-in.  
 
Tokopedia misalnya, menggelar 
program online-offline “shake-shake” 
menjelang lebaran dengan 
menawarkan ekstra deals berupa 
diskon, harga spesial, cashback, 
sampai gratis ongkir.



Mudik adalah tradisi tahunan 
yang sangat emosional dan 
membawa kesan mendalam 
(moment of truth) bagi kerabat 
yang terpisah bertahun-tahun. 
Sentuhlah hati konsumen dengan 
program yang emosional dan 
menyentuh.  
 
Contohnya, melalui program 
Mudik Balik Bareng Honda (MBBH) 
2018, Honda memfasilitasi 
konsumennya mudik berikut motor 
Honda kesayangan mereka agar 
bisa dipakai selama di kampung. 

#17
Touch Costumer’s

Heart

#17
Touch Costumer’s

Heart



Brand melakukan community 
activation dengan memanfaatkan 
momen lebaran untuk mudik bareng. 
Holcim memfasilitasi mudik bareng 
para tukang bangunan, Pertamina 
Pelumas mengajak mudik bareng 
para mekanik, Daihatsu mengajak 
komunitas pengguna Xenia.
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BRI berpromosi selama mudik 
lebaran dengan spirit membantu 
konsumen, bukan melulu jualan. 
BRI mendampingi konsumennya di 
sepanjang consumer journey mudik 
dengan beragam layanan end-to-
end. Tahun ini BRI meluncurkan apps 
Jalur Mudik BRI untuk mendampingi 
pemudik sebelum, di perjalanan, dan 
selama mudik di kampung.
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Lebaran menjadi momentum bagi 
brand  untuk membuat iklan yang 
tidak biasa, misalnya yang 
menyentuh atau lucu sesuai 
dengan personalitas brand. 
Ciptakanlah konten yang 
menarik dan relevan sehingga 
akan viral. Contohnya Iklan-iklan 
TVC brand seperti Pertamina, 
Ramayana hingga Tokopedia yang 
menyentuh atau iklan billboard 
Nu Green Tea yang sangat viral 
karena lucu

#20
Go Viral
#20 
Go Viral



#20
Go Viral
#20 
Go Viral

Yuswohady
yuswohady@gmail.com

@yuswohady

Budi Tryaditya
Buditryaditya@gmail.com

@Buditryaditya

Farid Fatahilah
faridferre@gmail.com

@faridferre

inventureid@gmail.com

Design e-book:
Dita Dwi Andini

dittadwiandini@gmail.com
@dittaandini

Sumber Photo  Cover:
https://bit.ly/2HR2MS2


