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01Tren
Digital

Marketing

Berdasarkan survei dari YouGov dan The Trade Desk, 2 dari 

3 masyarakat Indonesia sudah memiliki rencana untuk 

berbelanja online saat bulan Ramadan tiba. Jumlah ini 

meningkat hampir 20% dari tahun ke tahun. Dari hasil 

survey tersebut, momen belanja masyarakat akan mulai 

meningkat pada akhir Maret, dan akan terus meningkat 

hingga puncaknya di akhir bulan April 2023. 

Ramadan 2023 menjadi bulan 
suci yang kembali normal 
setelah Pandemi Covid-19 
berubah menjadi Endemi.
Karenanya bulan ini diyakini 
menjadi bulan meningkatnya 
perilaku konsumtif masyarakat, 
terutama di mobile platform.
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Tren Konten
Digital Marketing

Selama Ramadan
2023

Data Analisis

Email Marketing

Video Singkat
30 Detik

Desain Grafis
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Dengan menggunakan 

grafik yang menarik dan 

sesuai dengan karakter 

menarik audience untuk 

fokus kepada konten brand 

Anda.

Menggunakan video 

singkat dalam promosi 

penjualan menjadi populer 

saat ini. Postingan konten 

seperti ini cukup diminati 

dan dapat menarik 

perhatian calon audience 

pada brand Anda.

Dinilai efektif karena email 

akan langsung ke kotak 

masuk audience tanpa 

dikhawatirkan karena 

sudah dipastikan terjaga 

privasi. 

Dapat membantu bisnis 

Anda melacak prospek dan 

mengidentifikasi peluang 

baru dan menyebarkan 

informasi baru tentang 

/untuk target audience. 



B2B Komunikasi Digital Marketing

Perusahaan

menggunakan

penulisan pada

blogs

52%

Menerbitkan

e-books dan

membuat konten

di social media 

40%

Organize

in-person

events 

36%

Pengiriman email

newsletters untuk

mendapatkan

generate leds 

40%

Pelanggan B2B juga menjadi pelanggan B2C ketika 

mereka keluar dari kantor mereka. Contohnya seperti 

mereka menginginkan proses dan interaksi yang cepat 

dan nyaman yang secara langsung disediakan oleh B2C. 

Dengan demikian, bisnis B2B harus memikirkan cara untuk 

menyediakan preferensi/komunikasi sebagai cara untuk 

mendekatkan diri dengan mereka.

Saat ini, pelanggan bisnis dan non-business meneliti 

layanan dan produk secara online sebelum menghubungi 

penjual untuk membeli. Dengan demikian, pendekatan 

pemasaran yang lebih luas adalah solusi yang tepat.

Pemasar B2B menggunakan berbagai alat digital untuk 

mempromosikan dan menjual produk dan layanan 

mereka. Alat-alat ini termasuk unduhan ebook, event 

online/offline, blog, dan email campaigns.

Source: Content Marketing Institute 
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0 2Bagaimana Cara
Menargetkan

Audiences
Saat Ramadan
Hal pertama yang harus dilakukan untuk menjalankan 

campaign Ramadhan di tahun ini adalah Anda harus 

mengenali Audiens dari produk Anda sendiri. Menurut data 

dari Think With Google, setidaknya ada 5 audiens yang 

bisa Anda targetkan selama bulan Ramadhan ini.
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Orang yang berpuasa seringkali ingin kembali menyucikan 

dirinya dengan berbagai siraman rohani seperti subscribe 

di berbagai channel rohani, menonton konten religi dan 

mendengarkan lagu islami.

Sebagian besar ibu rumah tangga seringkali mencari ide 

untuk mempersiapkan hidangan buka puasa mereka. 

Topik yang dicari bisa berupa menu makanan, resep 

masakan, lokasi tempat makan hingga tutorial video 

memasak.

Siapa yang tidak ingin tampil cantik saat Lebaran tiba? 

Topik-topik seperti makeup, gaya rambut, gaya 

berpakaian, baju lebaran, perlengkapan ibadah dan tips 

perawatan tubuh adalah yang paling sering dicari dan 

mengalami peningkatan 10x lipat dibanding bulan 

biasanya.

1. The Devoted Faster
(Orang yang berpuasa)

2. The Home Maker
(Ibu Rumah Tangga)

3. The Ramadhan Groomer
(Fashionista)
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Karena mendapat THR, biasanya bulan Ramadhan 

menjadi momen yang tepat untuk membeli gadget baru. 

Namun sebelum membeli, ada banyak orang yang 

mencari informasi melalui internet terlebih dahulu. Tidak 

jarang mereka juga mencari promosi atau penawaran 

khusus lainnya.

Sekitar 3 minggu sebelum Lebaran, orang-orang mulai 

sibuk mempersiapkan kebutuhan mudik. Salah satunya 

adalah akomodasi. Pencarian ini meliputi tiket pesawat, 

tiket kereta api, tiket hotel dan sebagainya.

4. The Tech Follower
(Pecinta Gadget)

5. The Homecomer
(Orang mudik)
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Penggunaan media social menjadi peran peran penting. Di mana kondisi saat dan setelah Pandemi Covid-19 merubah perilaku audience 

dalam pengambilan keputusan. Sehingga model pemasaran versi baru terbentuk dan membuat audience menjadi masih di media online. 

From window shipping to digital
browning 

1. Awareness stage

2018 Pre-covid

Listed discovery as a top
reason to shop in-store

48%

2022 Post-covid

Discovered new brands/ 
products through advertising 
in Youtube videos 

94%

From in-store try-ons to online 
reviews and information  

Preferred in-store 
shopping for its touch 
and feel 

2. Consideration stage 72%
Did online research to decide 
what products/services to 
purchase 

92%

From a trip to the store to a tap 
on the ‘Purchase’ button

Said they would never 
buy CPG products online 

3. Action stage 50%
Shopped CPG products online 
78%



Learning Ramadan 2022
Berikut ini adalah beberapa kategori produk yang mengalami peningkatan selama Ramadan 2022. Adapun detail peningkatan 

per-kategorinya dapat menjadi acuan brand untuk melangkah di Ramadan 2023. 
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12%

Ramadan month M-1 Ramadan

Kendaraan Bermotor
+12%

Barang bersejarah
+19%

Food & Beverages

+7%
Perlengkapan Rumah Tangga

+12%
Peralatan Teknologi & 

Telekomunikasi

+28%
Pakaian & Barang Lainnya

M+Ramadan
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Sumber: UMKMINDONESIA.ID

Penggunaan media social menjadi peran peran penting. Di mana kondisi saat dan setelah Pandemi Covid-19 merubah perilaku audience 

dalam pengambilan keputusan. Sehingga model pemasaran versi baru terbentuk dan membuat audience menjadi masih di media online. 

Laki - Laki

Baju koko
17%

(  537%)

Peci
28%

(  1003%)

Baju koko
katun

10%

(  493%)

Celana
sirwal

2%

(  413%)

Baju koko
kemeja

1%

(  271%)

Hijab instan
pashmina

5%

(  263%)

gamis
wanita
motif

3%

(  184%)

Mukena
katun

17%

(  362%)

Mukena
bordir

4%

(  248%)

Ciput
polos

3%

(  167%)

Mukena
Bali 

3%

(  121%)

Ciput
rajut 

5%

(  260%)

Gamis
polos 

8%

(  317%)

Hijab
pashmina

6%

(  287%)

Baju koko
panjang

1%

(  360%)
Baju koko

bordir

1%

(  217%)

produk
lainnya

2%
produk
lainnya

33%

Sarung
25%

(  755%) Gamis
10%

(  437%)
Sorban 

4%

(  418%)

Kaftan
11%

(  336%)

Perempuan

Produk yang mengalami peningkatan sangat signifikan terjadi pada kategori “fashion”, di mana audience berlomba-lomba ingin tampil

sebaik mungkin ketika Hari Raya tiba. Hal inilah yang membuat transaksi pembelian menjadi meningkat. Lalu kategori apa saja tipe

perlengkapan “fashion” yang diminati audience? Berikut ini presentasinya: 



Dampak
aktivitas logistik

saat musim
berlangsung

Peningkatan aktivitas berbelanja melalui media online 

meningkat berbanding lurus akan aktivitas logistik yang 

akan dihadapi setiap pemilik brand saat musim 

berlangsung. Di mana kesiapan SDM (Sumber Daya 

Manusia) harus disiapkan demi mencapai kepuasan dan 

kesuksesan penjualan selama musim berlangsung. 
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Apabila penanganan tidak mencapai tahap kepuasan dan 

berujung pada kekecewaan. Berikut ini adalah data yang 

didapat apabila brand tidak memaksimalkan 

penjualannya selama musim berlangsung karena 

ketidaksiapan SDM di musim berlangsung: 

Lalu, bagaimana cara brand mengatasi hal ini?

Penanganan selama musim berlangsung harus 

dimaksimalkan sebaik mungkin karena hal ini akan 

berdampak pada kepuasan dan pembelian berulang 

dikemudian hari. 

Adakah strategi yang tepat untuk memaksimalkan hal ini? 

Berikut ini adalah solusinya!

1.   94% konsumen menyalahkan pelaku bisnis atas

      pengiriman yang buruk.

2.  38% pembeli online meninggalkan pesanan

      karena proses pengiriman paket yang membutuhkan

      waktu lebih dari seminggu. 

3.  73,6% pembeli mengatakan bahwa pengiriman

      adalah yang paling penting untuk keseluruhan

      membentuk pengalam berbelanja yang

      menyenangkan. 



0 3Strategi
Pencapaian

Bisnis Ramadan
di Tahun 2023

Sebagai audience di era digital, mereka mengandalkan 

alat atau platform digital untuk menemukan produk baru, 

membandingkan ulasan produk, dan melakukan 

pembelian. Untuk itu brand perlu memikirkan cara inovatif 

untuk menonjol secara digital di setiap tahap perjalanan 

pembelian mereka.

Memaksimalkan 

jangkauan dengan 

frekuensi optimal melalui 

format iklan ads. 
Melakukan digitalisasi di setiap 

tahap brand funnel selalu 
menjadi bagian proses 

perjalanan audience dalam 
proses aktivitas penyebaran 

informasi brand.
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Digital first

Personalisasi melalui 

audiens, pesan, 

konten/kreator, dan 

teknologi.

Connect meaningfully

Otomasi dengan skala 

yang aktif.

Participate intentionally



24www.lodi.id

#growmadan

23 www.lodi.id

#growmadan

Lakukan
Kampanye
Ramadan
Di Waktu yang
Tepat
Salah satu hal yang menarik selama menjalankan 

kampanye digital di bulan Ramadhan adalah perilaku 

audience yang berubah sepanjang musimnya. Maka 

dari itu, cocokan iklan Anda sesuai dengan durasi 

kampanye dan pola perilaku audience pada saat itu. 

Berdasarkan data, ada beberapa periode waktu dan 

pencarian terkait selama bulan Ramadan yang bisa 

dipelajari untuk memenangkan campaign bisnis Anda. 
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Produk yang berkaitan dengan  

puasa/kebutuhan puasa (susu, jus, 

t , makanan pokok, air)he

-3mgg -2mgg -1mgg-4mgg mgg1 mgg2 mgg3 mgg4

Produk yang berkaitan dengan  

lebaran - untuk kebersamaan dan

hadiah (kue kering, cemilan &

makanan manis, minuman ringan)

Produk yang berkaitan dengan  

lebaran - untuk penampilan

(pakaian & mode, alat rias, perawatan

rambut, perbaikan rumah)

THR & uang - Tradisi memberi barang

(voucher game, smartphone)

Tren Telekomunikasi

Sebelum Ramadan
Lebaran

Setelah Ramadan

+mgg1 +mgg1

Peningkatan pencarian Intensif pencarian Source: Google commissioned Kantar Study



Hal apa saja
yang bisa

dicapai para
pemilik bisnis?
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Posisikan brand Anda di momen yang tepat selama bulan 

Ramadhan. Jika Anda masih ragu untuk memulai 

kampanye Ramadhan untuk bisnis Anda, kami 

menawarkan kesempatan bagi para pebisnis dan brand 

untuk berpromosi secara digital dengan strategi yang 

tepat dan biaya yang terjangkau.

Jangkau lebih banyak 
audience yang melihat 

iklan Anda

Brand Awareness

Dapatkan lebih banyak 
sales dalam kampanye 

Ramadhan

Improve Sales

Tingkatkan lebih 
banyak pelanggan 

baru dengan strategi 
yang efektif, tepat dan 

efisien.

Improve Customer
Peroleh lebih banyak 

kunjungan ke situs dan 
tingkatkan followers 
social media Anda.

Improve
Visit & Followers

12.3K 8.2K 3K



Logistik Digital
Pelengkap Bisnis
Saat Kampanye
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Hal lain yang dapat dilakukan brand Permintaan pesanan yang tinggi saat bulan Ramadan 

mengharuskan brand bekerja keras dalam 

memaksimalkan semua prosesnya. Hal ini dilakukan agar 

tercapai kepuasan dan pembelian berulang sehingga 

menjadikan audience sebagai pelanggan yang loyal. 

Untuk mencapai kepuasan, pembelian berulang hingga 

mencapai loyalitas pelanggan, brand harus bisa menjaga 

kestabilannya, salah satunya dengan menerapkan sistem 

digital logistik atau e-logistics. Karena hal ini sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan performa 

brand Anda. Dengan diterapkannya digitalisasi logistik SDM 

dan brand Anda dapat fokus pada hal-hal yang dapat 

meningkatkan value brand. 

Dengan hadirkan digital logistik proses logistik pada brand 

menjadi lebih cepat, fleksibilitas dan efisien. 

Karenanya digitalisasi logistik menjadi semakin penting 

bagi brand untuk dapat terus memenuhi kebutuhan 

pelanggan dan ingin meningkatkan bisnis. 
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serangkaian proses pemenuhan pesanan yang 

diorder oleh pelanggan. Proses fulfillment ini dimulai 

dari penerimaan orderan, hingga pada pengiriman 

produk ke alamat penerima.

Fulfillment 

Last Mile Delivery
Kegiatan perencanaan transportasi di mana 

menggambarkan pergerakan orang serta barang 

dari suatu pusat transportasi ke tujuan akhir ke 

rumah konsumen.

Apa saja service
yang disediakan
Digital Logistik? 



Fulfillment &
Last Mile Delivery

Jadi Solusi
Penanganan

yang Tepat
Setiap proses penangannya 

mempersingkat waktu, tenaga 
dan biaya. Kelebihannya 

lainnya Anda dapat memantau 
dan mengaksesnya hanya dari 

satu tampilan dashboard 
terintegrasi.
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Pengiriman produk ke 
warehouse fulfillment 

Staff warehouse memberikan 
informasi real time jumlah 

inventory tersedia

picking dan packing

Staff warehouse 
memberikan SKU pada 
produk

Pesanan masuk kedalam 
sistem lalu diproses

Staff warehouse 
menyerahkan 
pengiriman ke pada kurir 

Tracking real time dari satu 
dashboard terintegrasi
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Untuk membantu transformasi digitalisasi logistik, LODI 

sebagai perusahaan logistik berbasis teknologi 

memberikan layanan fulfillment dan last mile delivery bagi 

perusahaan dan pemilik bisnis. Dengan sistem yang sudah 

terintegrasi ke berbagai marketplace, akses data 

inventaris barang secara real time, pilihan pengiriman 

yang beragam, serta tim logistik yang profesional. 

Berdasarkan data penjualan yang didapat dari POWS 

dashboard LODI, salah satu produk kecantikan asal Korea 

yaitu mengalami peningkatan jumlah pesanan di 

e-commerce sebesar 100% setelah menggunakan 

layanan fulfillment LODI. Hal tersebut karena LODI mampu 

menyelesaikan pesanan hingga 99,9%, sesuai dengan 

komitmen yang dimiliki LODI yaitu memastikan setiap 

pesanan yang masuk ditangani dengan sempurna demi 

mencapai kepuasan dari pembeli.

Yuk, ngobrol lebih lanjut dengan logistic expert di LODI agar 

bisnis Anda bisa mencapai #GROWMADAN

Hubungi

LODI Jadi Solusi
Tepat

Penanganan
Pesanan Anda

0813-1133-3077 021-2960-2174
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