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PENDAHULUAN
Lebaran merupakan momen yang dinanti-nantikan oleh umat Muslim. Biasanya, momen
Idul Fitri dihabiskan dengan berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara sambil
bermaaf-maafan. Tradisi ini menjadi sulit dilaksanakan mengingat situasi dan kondisi
sekarang ini1.
Anda tetap bisa merayakan lebaran dengan
memberikan
hadiah
sebagai
bentuk
perhatian dan kasih sayang kepada keluarga
ataupun orang-orang terdekat. Hadiah yang
Anda berikan tentunya dapat menimbulkan
kebahagiaan saat mereka menerima hadiah
tersebut.

1

Anda bisa membeli hadiah secara online
dan mengirimkannya ke alamat tempat
tinggal si penerima. Hal ini menjadi solusi di
masa pandemi dimana sulit bagi kita untuk
berkumpul dengan keluarga. Silaturahmi
antar sesama akan selalu terjalin meski
terhalang jarak dan waktu2.

Amalia, N. (2020) 5 Aktivitas Seru Saat Rayakan Lebaran Sendiri Traveloka. Available from: https://www.traveloka.com/id-id/explore/activities/raya-

kan-lebaran-sendirian/31411 [Accessed 14 March 2022]
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Harbani, R. I. (2021) Begini Sejarah dan Filosofi Tradisi Idul Fitri di Indonesia, Wajib Tahu! Detik. Available from: https://www.detik.com/edu/detik-

pedia/d-5570135/begini-sejarah-dan-filosofi-tradisi-idul-fitri-di-indonesia-wajib-tahu [Accessed 14 March 2022]
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LEBARAN DI TENGAH
PANDEMI
Bulan suci merupakan waktu untuk merayakan kebersamaan yang
berkembang di tengah lingkungan pandemi yang dinamis. Momen
lebaran yang bertepatan dengan munculnya pandemi mengubah cara
umat Islam merayakan Ramadan3.
Hari Raya Idul Fitri menjadi momentum tepat untuk saling memaafkan
dan bersilaturahmi satu sama lain. Namun, pandemi COVID-19 menuntut
setiap orang untuk tinggal di rumah dan membatasi kegiatan sosial
sehingga kita tidak bisa merayakan lebaran seperti biasanya.
Dengan bantuan teknologi, kita bisa terhubung dengan orang-orang
tersayang dan menghidupkan suasana khas lebaran yang mungkin
tidak bisa sepenuhnya kita rasakan. Keceriaan lebaran dapat tetap kita
bagikan dan keamanan diri pun tetap terjaga4.

3

Odeimi, G. & Safwat, A. (2021) 4 consumer shifts from the most digital Ramadan of all time – and what they mean for 2021. Google. Available

from: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-145/consumer-insights/consumer-trends/4-consumer-shifts-most-digital-ramadan-all-time/ [Accessed 14
March 2022].
4

4Azanella, L. A. (2021) Lebaran di Tengah Pandemi, Apa yang Bisa Kita Lakukan? Kompas. Available from: https://www.kompas.com/tren/

read/2021/05/14/180000665/lebaran-di-tengah-pandemi-apa-yang-bisa-kita-lakukan-?page=all [Accessed 14 March 2022].
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PERSIAPAN MENCARI
HADIAH LEBARAN
HRD berperan penting dalam mengelola
sumber daya manusia dalam lingkungan
kerja agar setiap individu dapat memberikan
kontribusi yang signifikan dalam membantu
perusahaan untuk mencapai tujuan.

Bagaimana Penghargaan Dapat
Meningkatkan Fungsi HRM
Pemberian penghargaan berdampak positif
pada motivasi, keterlibatan dan kebahagiaan
karyawan. Berikut adalah beberapa dimensi
dimana penghargaan dapat diterapkan
untuk mendapatkan hasil yang lebih baik5.

5

myCred. (n.d.) How Do Reward Systems Work in Human Resource

Management. myCred. Weblog. Available from: https://mycred.me/blog/howreward-system-works-in-hrm/ [Accessed 14 March 2022].
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1. PROSES PEREKRUTAN

2. MOTIVASI DAN PELATIHAN
KARYAWAN

Memberikan
insentif
tidak
hanya
membantu menemukan kandidat yang
sudah terkualifikasi, namun juga dapat
meningkatkan efisiensi seleksi dimana
kandidat
menjadi
termotivasi
untuk
menyelesaikan berbagai langkah dan
mendapatkan hadiah.

Penghargaan
dapat
menghasilkan
retensi pembelajaran yang lebih baik dan
proses pembelajaran yang lancar bagi
karyawan. Perusahaan dapat lebih mudah
dalam meningkatkan produktivitas dan
kualitas keterampilan dari masing-masing
karyawan.

3. MEMPERTAHANKAN TENAGA KERJA BERBAKAT
Anda dapat memberi penghargaan kepada karyawan berbakat dengan voucher hadiah yang
dapat ditukarkan untuk berbelanja segala kebutuhan sehari-hari sehingga mereka lebih
semangat dalam bekerja.
Voucher hadiah adalah bentuk pembayaran yang
dapat digunakan untuk bertransaksi di berbagai
merchant mulai dari restoran, supermarket, toko retail
dan sebagainya. Anda dapat melakukan pembelian
voucher dan menggunakannya untuk berbelanja di
lokasi yang menerima.
Voucher hadiah bisa berbentuk fisik ataupun
elektronik. Voucher elektronik tidak mempunyai
bentuk fisik – sebagai gantinya, Anda diberi nomor
kode hadiah unik yang dapat Anda gunakan untuk
ditukarkan di toko retail online saat melakukan
pembayaran6.

6

Lake, R. (2021) What Are the Pros and Cons of Gift Cards? Investopedia. Available

from:

https://www.investopedia.com/ask/answers/120914/what-are-pros-and-cons-digital-

gift-cards-egift-cards.asp [Accessed 14 March 2022].
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Selain voucher, beberapa penerima hadiah lainnya lebih memilih parcel karena memiliki fitur
yang mereka sukai dan kebutuhan mereka harus diperhitungkan. Tabel di bawah ini merangkum
beberapa kelebihan memberikan parsel dan voucher sebagai hadiah lebaran.

7

PARSEL7

VOUCHER8

Menjalin Relasi: Mengirimkan parsel ke
kolega bisnis dapat menunjukkan bahwa
Anda menghargai mereka dan ingin menjalin
relasi yang erat

Lebih Tepat Guna: Penerima dapat memilih
hadiah sesuai selera yang diinginkan
sehingga dapat memberikan pengalaman
yang lebih menyenangkan

Tanda Terima Kasih: Simbol ucapan terima
kasih kepada orang-orang spesial yang telah
mendampingi atau membantu Anda saat
kesusahan

Bisa Digunakan Kapan Saja: Penerima dapat
menentukan waktu yang paling tepat untuk
menggunakan voucher sesuai masa berlaku.

Sebagai Rasa Syukur: Menjadi sarana rasa
syukur Anda kepada Tuhan atas berkah rezeki
dan kesehatan selama bulan puasa. Dapat
menjadi penghargaan terhadap diri sendiri
maupun orang lain seperti keluarga, teman,
kolega dan klien.

Tidak Mudah Hilang: Voucher lebih mudah
disimpan dan tidak mudah hilang. Hadiah ini
bisa dikirimkan melalui email.

Mempererat Silaturahmi: Walaupun Anda
tidak dapat berkumpul dengan saudara atau
kolega saat lebaran, Anda bisa mewakilkannya
melalui ucapan selamat dan doa lewat parcel
lebaran.

Mudah Digunakan: Penggunaan voucher
bisa dilakukan dengan memasukkan kode ke
halaman pembayaran. Setelah memasukkan
voucher, pengguna akan mendapatkan
potongan harga.

Menjadi Kesempatan Usaha: Anda bisa
memasarkan produk jualan Anda dan
menjadikannya sebagai parcel. Anda bisa
memanfaatkan parcel lebaran sebagai
penghasilan.

Lebih Ramah Lingkungan: Anda bisa
membantu mengurangi sampah di hari
lebaran. Tentunya membuat rutinitas berbagi
saat hari raya jadi lebih ramah lingkungan.

Rumah.com. (2021) 10 Ide Contoh Parcel Lebaran Unik dan Terjangkau. Available from: https://www.rumah.com/panduan-properti/contoh-parcel-leba-

ran-47978 [Accessed 14 March 2022].
8

Urbandigital. (n.d.) Inilah 5 Alasan Voucher Menjadi Hadiah Lebaran Paling Bagus. Available from: https://urbandigital.id/alasan-voucher-menjadi-had-

iah-lebaran-paling-bagus/ [Accessed 14 March 2022].
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HRD harus memperhatikan keuntungan dan kelemahan baik dari parsel maupun
voucher elektronik agar dapat mengeksplorasi pilihan untuk memanfaatkan efisiensi
dan jangkauan teknologi digital.
Terjadinya lonjakan dalam belanja online selama Ramahan dimulai lebih awal dari yang Anda
kira. 85% orang merencanakan pembelian setidaknya satu minggu sebelum awal Ramadan
dan 50% orang merencanakan berbelanja setidaknya 3 minggu sebelum awal Ramahan9.
Penting bagi setiap perusahaan untuk merencanakan strategi bisnis mereka terlebih dahulu
sehingga mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjangkau lebih banyak
konsumen.
Berbicara tentang hadiah lebaran, sudahkah perusahaan Anda menentukan hadiah apa yang
akan dibagikan kepada karyawan?

VOUCHER HADIAH
SODEXO EPASS
Seringkali, kita menghabiskan waktu untuk mencari
hadiah lebaran sampai kita lupa untuk merayakan
dan mengapresiasi momen lebaran itu sendiri.
Waktu yang kita luangkan untuk mencari hadiah
lebih banyak terkuras daripada merayakan lebaran
bersama keluarga dan kerabat terdekat kita.

Ditambah lagi, hadiah yang sudah kita pilih untuk
diberikan setelah menghabiskan waktu yang cukup
lama tersebut belum tentu disukai oleh penerimanya.
Satu-satunya solusi yang tepat adalah memberikan
voucher hadiah berupa voucher Sodexo ePass.

Berikut ini 5 alasan mengapa voucher Sodexo ePass
merupakan hadiah lebaran terbaik untuk diberikan
kepada karyawan dan klien Anda.

9

Facebook. (n.d.) Online shopping behavior during Ramadan. Available from: https://www.facebook.com/business/m/sharedbyfacebook/insights/purchas-

ing-behaviour-during-ramadan [Accessed 14 March 2022].
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1. KEBEBASAN MEMILIH HADIAH
Penerima voucher dapat memilih sendiri
hadiah yang diinginkan atau dibutuhkan dalam
jaringan merchant Sodexo. Selain itu, Anda
dapat dengan mudah mengirimkan voucher
Sodexo ePass kepada karyawan ataupun klien
yang berada di berbagai lokasi di Indonesia
melalui email ataupun sms.

Anda juga dapat melakukan personalisasi
pada e-voucher dengan logo dan pesan
singkat. Voucher hadiah Sodexo ePass
menjadi lebih bermakna dan bersifat
personal. Karyawan atau klien Anda dapat
melihat bentuk perhatian Anda di balik
hadiah yang berharga ini.

2. PROSES PENGGUNAAN MUDAH
DI TOKO OFFLINE

3. PROSES PENGGUNAAN MUDAH
DI TOKO ONLINE

Cara menggunakannya sama seperti
uang tunai, penerima voucher cukup
menunjukkan kode voucher kepada kasir
saat melakukan pembayaran transaksi di
toko offline.

Penerima voucher tinggal memasukkan
kode voucher pada kolom yang tersedia di
masing-masing merchant sebelum proses
check out atau pembayaran pesanan.

4. FLEKSIBEL & HEMAT WAKTU
Voucher Sodexo ePass bersifat fleksibel, yang
menjadikan voucher Sodexo cocok sebagai
pilihan hadiah untuk segala jenis kalangan dari
berbagai usia. Selain itu, Anda dapat menghemat
waktu dalam mencari hadiah lebaran.

Nominalnya pun bermacam-macam mulai
dari Rp 10.000 sampai dengan Rp 500.000.
Anda juga dapat mencetak angka-angka
unik seperti Rp 22.222 atau Rp 50.050.
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5.PILIHAN KATEGORI YANG LUAS
Merchant Sodexo memiliki 10 pilihan kategori mulai dari makanan, supermarket, fashion hingga
tour & travel. Anda tidak perlu bersusah payah karena penerima hadiah bisa menggunakan
voucher Sodexo ePass untuk berbelanja hadiah lebaran di lebih dari 380 Merchant dan 21.000
Outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN
Meskipun merayakan lebaran hanya di rumah
saja, ini bisa menjadi momen yang tepat untuk
menghabiskan waktu berkualitas bersama
keluarga. Segala aktivitas yang dilakukan bersamasama akan jauh lebih menyenangkan. Semoga
lebaran kali ini tetap memberikan kebahagiaan
bagi kita semua.
Dapatkan Voucher Sodexo ePass, Solusi Hadiah
Lebaran Fleksibel, Fungsional & Hemat Waktu
sekarang juga. Apapun kebutuhan hadiah lebaran
Anda, Sodexo siap melayani.
BELANJA SEKARANG
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