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Ramadanpreneur: Berkah Bulan 
Suci Ramadan

A dh ian ty  Nurjanah

Dosen Ilm u Komunikasi UM Y

B
ulan suci Ram adan bukan hanya 
m om entum  untuk memantapkan 
hati dalam bertobat dan beribadah 

kepada Allah SWT tetapi juga berbagi 
terhadap sesama um at manusia. Bulan 
Ramadan adalah bulan suci penuh berkah. 
Di bulan suci Ramadan ini, sem ua am al 
kebaikan dilipatgandakan pahalanya. Umat 
Islam berlomba-lomba m eningkatkan 
am al ibadahnya, seperti salat malam, 
tadarus, bersedekah m enyantuni fakir 
miskin dan anak yatim ataupun ibadah 
lainnya. N am un tak kalah pentingnya 
bulan suci Ram adan juga m erupakan 
bulan baik un tuk  berw irausaha atau 
menjadi entrepreneur un tuk  mencari 
penghasilan tam bahan.

Ya, setiap Ramadan tiba, kita banyak 
menjumpai para “entrepreneur dadakan” 
(baca Ramadanpreuneur) yang menjual 
aneka rupa mulai dari hidangan untuk 
buka puasa, kue-kue kering, parsel, 
hingga busana untuk  menyambut 
lebaran. Fenomena sosial ini tentu saja 
menarik. Artinya, sebagian masyarakat 
kita pandai memanfaatkan peluang bisnis 
dan mam pu membaca pasar bahwa saat 
Ramadan masyarakat Indonesia memiliki 
perilaku konsumen yang meningkat (lebih 
konsumtif) bila dibandingkan dengan bulan- 
bulan lainnya. Para Ramadanpreneur ini 
jeli melihat bahw a Ramadan merupakan 
m om entum  yang tepat untuk  mencari 
keuntungan mengingat tingkat konsumsi 
masyarakat selama Ramadan cenderung 
mengalami peningkatan. Hal ini sesuai 
dengan data dari Asosiasi Pengusaha 
Ritel Indonesia (Aprindo) pada 2016 
menyebutkan bahw a saat bulan puasa 
m emang terjadi peningkatan konsumsi 
masyarakat sekitar 20% hingga 30% 
dibandingkan dengan bulan-bulan biasa 
{RepubIika.co.id).

Munculnya entrepreneur atau wirausaha 
pada Ramadan ini m erupakan hal yang 
positifbagiperekonomianTanahAir. Terlebih 
lagi jika mereka yang berwirausaha selama 
Ramadan memiliki keseriusan untuk 
melanjutkan usaha mereka tidak hanya 
saat Ramadan. Saat ini jumlah entrepreneur 
di Indonesia masih sedikit dibandingkan 
dengan negara lain. Berdasarkan data 
BPS 2016, jum lah penduduk Indonesia 
sebanyak 252 juta jiwa, jumlah wirausaha 
non pertanian yang menetap mencapai 
7,8 juta orang atau 3,1%. Rasio jumlah 
w irausaha sebesar 3,1 % itu masih lebih 
rendah dibandingkan dengan negara lain

seperti Malaysia 5%, Tiongkok 10%, 
Singapura 7%, Jepang 11% m aupun 
AS yang 12% (Depkop.go.id)

Oleh karena itu, bulan suci Ramadan 
ini bisa dijadikan m om entum  yang 
baik menangkap peluang untuk bisnis/ 
berwirausaha. Bagi para pemilik bnmd besar, 
berbagai strategi komunikasi dilakukan 
seperti menggencarkan promosi melalui 
iklan-iklan kreatif bernuansa Ramadan di 
media massa. Bagi entrepreneur pemula, 
strategi komunikasi tidak harus dengan 
memanfaatkan media massa secara masif. 
Sebab, hal tersebut akan menyedot cost besar. 
Entrepreneur pemula bisa memanfaatkan 
media sosial seperti Facebook, Instagram, 
Padi dan lainnya sebagai sarana promosi 
yang efektif.

Namun demikian, bagi Ramadanpreneur 
berdagang tidak hanya semata mencari 
keuntungan sebesar-besarnya, nam un 
lebih pada mendapatkan berkah dari Allah 
SWT terutam a di bulan suci Ramadan. 
Rasulullah SAW juga telah mengajarkan 
kepada um atnya untuk  berdagang atau 
berbisnis dengan menjunjung tinggi etika 
Islam. Rasullah SAW melarang umatnya 
bertindak bathil. Dalam bisnis yang dilakukan 
harus berdasarkan ridha di antara pelaku 
bisnis. Dalam Surat An-Nisaa ayat 29 
disebutkan, “Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kam u saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 
dengan jalan  perniagaan yang berlaku 
dengan suka sam a suka d i antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirim u 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadam u”. Kejujuran yang ditunjukkan 
seorang pengusaha akan menjadi bnm d 
tersendiri terutam a jika pengusaha itu 
senantiasa memberikan barang yang 
terbaik bagi konsumen, bukan barang 
yang kualitas rendahan. Menjaga kualitas 
produk sama saja bentuk penghormatan 
kepada pelanggan atau konsumen. Dengan 
strategi tersebut, konsum en akan selalu 
respect dan akhirnya akan terbentuk trust 
atau kepercayaan konsumen.

Selalu menepati janji konsumen juga 
merupakan strategi yang harus dilakukan 
para entrepreneur sehingga konsumen akan 
loyal. Dalam sebuah bisnis, terjadi persaingan 
merupakan hal yang wajar. Namun, 
bagi entrepreneur muslim, menjelekkan 
produk pesaing harus dihindari. Hal ini 
dikarenakan Islam melarang umatnya saling 
menjatuhkan termasuk dalam persaingan 
bisnis. Maka dari itu, para entrepreneur 
yang memulai bisnis pada Ramadan ini 
harus mengikuti cara Rasulullah dalam 
berbisnis yaitu dengan menjunjung etika 
islam sehingga tidak hanya mendapatkan 
keuntungan saja melainkan senantiasa 
dilimpahkan berkah. Dengan demikian 
munculnya Ram danpteuneur memang 
merupakan salah satu dari keberkahan 
bulan suci Ramadan yang dirasakan umat 
manusia. Semoga berkah Ramadan ini 
dapat melahirkan entrepreneur-entrepreneur 
andal yang tangguh, visioner, dan inovatif 
serta menjunjung etika Islam yang 
dapat berkontribusi menggerakkan 
perekonomian Tanah ggm *^Amien! fc m» _


