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A. Pendahuluan 

Ledakan jumlah lalu-lintas pengiriman dan/atau penerimaan SMS Lebaran 

di Indonesia akhir-akhir ini cukup menarik untuk ditelaah. SMS telah menjadi 

petanda lebaran dengan fungsi keperantaraan untuk menyampaikan pesan-pesan 

silaturahmi.  

SMS (Short Message Service, layanan pesan singkat) dikirimkan untuk 

saling menyampaikan pesan lebaran, terutama di kalangan muslim dan juga 

kepada bukan-muslim. Besarnya jumlah populasi muslim diapresiasi sebagai 

peluang dan ceruk pasar yang menjanjikan bagi industri penyedia jasa SMS. Hari 

besar keagamaan, dalam hal ini Idul Fitri atau lebaran, telah menjadi budaya yang 

dirayakan oleh para pihak. Dengan demikian, keutamaan untuk 

menyelenggarakan silaturahmi sebagaimana perintah agama serta saling 

mengucapkan dan merayakan Idul Fitri bisa diperantarai oleh media komunikasi 

yang dibisniskan. 

Dalam perkembangan terakhir, pilihan media komunikasi telah bergeser 

dan berubah. Penelitian yang dilakukan Imam Samroni memajukan kesimpulan, 

bahwa silaturahmi tatap-muka (wajhan bi wajhin) tetap menjadi pilihan utama, 

sedangkan jika kondisi tidak memungkinkan maka silaturahmi yang diperantarai 

media (dalam hal ini SMS Lebaran) menjadi pilihan utama (2010: 35).  

Paper ini akan menyigi, pertama, fenomena SMS Lebaran dalam proses 

dan mekanisme perubahan sosial di Indonesia; serta kedua adalah pertautan antara 

otonomi pengguna SMS dan industri penyedia jasa SMS. 

 

B. Merayakan Lebaran, Mengikhtiarkan Silaturahmi 

Lebaran merupakan peristiwa keagamaan Islam di Indonesia. Lebaran 

diselenggarakan pada awal bulan Syawal setelah selama sebulan penuh kaum 
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muslim melakukan ibadah puasa Ramadan (bulan ke-9 dalam penanggalan 

Hijriah).  

Sebagai peristiwa keagamaan, perayaan lebaran mempunyai dasar-dasar 

ajaran agama1. Hari raya lebaran dirayakan oleh muslim dengan beragam nama 

dan kegiatan. Nama yang lazim selain lebaran adalah “Idul Fitri,” “Sawalan,” 

“halal bihalal,” dan nama yang lain. Kegiatan utama untuk merayakan lebaran, 

yaitu setelah melakukan zakat dan shalat Id, adalah menyelenggarakan 

silaturahmi. Kosakata “silaturahmi” berasal dari bahasa Arab dan dengan merujuk 

dari sumber-sumber hukum Islam adalah “sikap hidup penuh kekeluargaan 

(dengan cara kunjung-mengunjungi) … dimulai dari keluarga, saudara-saudara, 

kerabat, paman, bibi, dan seterusnya baru kemudian saudara jauh, teman, tetangga 

dekat, tetangga jauh, teman dekat, teman jauh, dan lain-lain”2. 

Untuk menyelenggarakan silaturahmi, muslim melakukan kunjungan ke 

orang tua atau pribadi yang dituakan3 dan keluarga serta secara bersama-sama 

                                                            
1  Sumber hukum yang sering dirujuk adalah Al-Quran (An-Nisa: 1) dan (Al-Hujurat: 10). Sedangkan 

dari Hadits adalah “Barangsiapa yang menginginkan dipanjangkan usia dan dilimpahkan 
rejekinya, maka hendaknya ia menyambungkan tali silaturahmi,” (HR Bukhari dan Muslim); 
“Bukanlah silaturahmi orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang 
bersilaturahmi adalah yang menyambung apa yang diputus,” (HR Bukhari). 

2  Silaturahmi merupakan penggabungan dari kata “shilatu” (menyambung) dan “rahmi” (rahim, 
organ tubuh perempuan di dalam perut). Artinya, kita harus banyak berkunjung, berkunjung itu 
harus didasari dengan latar belakang emosi cinta, sedangkan cinta berasal dari hati. Dengan cinta 
pula kita bersama, kendatipun terkadang jauh, tapi cinta selalu mendekatkan. dengan cinta pula 
manusia menikah, beranak, bercucu, dan lain sebagainya. Maka menyambung tali silaturahmi 
(menyambung rahim) ialah saling “mempererat sanak saudara, famili, cucu-cucu, dan silsilah 
keturunan yang berasal dari satu rahim sang ibu.” Lihat Taufik Munir, “Silaturahmi atau 
Silaturahim,” dalam http://hijauhitam.isgreat.org/224/silaturahmi-atau-silaturahim, data diunduh 
pada 11 Juli 2010.  

3  Dalam kosakata Jawa dinamakan “sungkem,” yaitu lambang penghormatan dan permohonan maaf. 
Sungkem bukannya simbol kerendahan derajat, melainkan justru menunjukkan perilaku utama. 
Lihat “Sejarah Asal Mula Halal Bihalal“ dalam http://tanbihun.com/sejarah/sejarah-asal-mula-
halal-bihalal, data diunduh pada 11 Juli 2010. 
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dengan kerabat atau tetangga di satuan wilayah tertentu4. Silaturahmi dilakukan 

dengan tatap-muka atau bertemu secara langsung. Hal inilah yang menjadi dasar 

berlangsungnya tradisi mudik. Dalam silaturahmi tatap-muka, kelaziman yang 

terucapkan adalah saling menyampaikan selamat hari lebaran, saling memaafkan, 

dan permohonan doa. Untuk menyangatkan suasana lebaran, petanda hadir 

sebagai baju takwa, makanan yang khas, musik religi, dan sejumlah tradisi yang 

berlangsung, misalnya nyadran5, dengan perputaran uang dalam jumlah besar6. 

Kosakata lebaran yang lazim ternyatakan adalah “Selamat Hari Raya Idul 

Fitri, Taqabalallahu Minnaa wa Minkum, Minal ‘Aidin wal Faizin, Mohon Maaf 

Lahir Batin”. Untuk “Taqabalallahu Minnaa wa Minkum” artinya adalah Semoga 

Allah menerima dari kami dan dari kalian. Konteksnya adalah menerima amal 

ibadah selama bulan Ramadan. Pernyataan yang melengkapi adalah “shiyamana 

wa shiyamakum” (Semoga juga puasa saya dan kalian diterima). Sedangkan 

“Min Al ‘Aidin wa Al Faizin” (di depannya diucapkan “a’alanallaahu”) artinya 

                                                            
4  Tradisi halal bihalal dirintis KGPAA Mangkunegara I dan dikembangkan oleh organisasi-

organisasi Islam dan instansi pemerintah/swasta. Lihat “Sejarah Asal Mula Halal Bihalal“ dalam 
http://tanbihun.com/sejarah/sejarah-asal-mula-halal-bihalal, data diunduh pada 11 Juli 2010. 

5  “Nyadran” adalah ritual masyarakat Jawa dengan kegiatan membersihkan kubur, lingkungan 
sekitarnya, dan membuat kenduri (terutama apem dan beberapa sesaji lainnya) untuk diberikan 
kepada keluarga dan tetangga sekitar sebagai tanda syukur dan mempererat tali silaturahmi 
antarwarga. Lihat M. Syaifullah, “Ketika Warga Desa Melawan Sinetron,” Kompas, 3 September 
2007; juga Gatot Marsono, “Nyadran Jadi Ajang Silaturahmi,” Kompas, 3 September 2007; Mawar 
Kusuma, “‘Nyadran’: Ketenangan Hidup dengan Pegang Teguh Tradisi,” Kompas, 5 September 
2007.  

6  Di luar uang kas yang dibawa pemudik, uang yang beredar menurut hitungan Suroso Imam Zadjuli, 
Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, sebesar Rp 20 triliun di desa pada tahun 2000. 
Lihat “Tradisi Mudik Edarkan Rp 20 Trilyun ke Desa,” Kompas, 18 Desember 2000. Lihat juga 
“Banjir Devisa di Kampung TKI,” Republika, 19 Oktober 2006; “Uang Kartal: Bank Indonesia 
Siapkan Rp 19 Triliun,” Kompas, 20 Oktober 2006; Yusuf Wibisono, “Ekonomi Mudik,” 
Republika, 21 Oktober 2006; M Syaifullah, “ Perdagangan: Ramadhan Bangkitkan Ekonomi 
Rakyat,” Kompas, 22 September 2007; “Mudik Lebaran dan Indikator Ekonomi,” Kedaulatan 
Rakyat, 6 Oktober 2007; “Wesel: Kiriman Uang ke Gunung Kidul Melonjak Empat Kali,” 
Kompas, 4 Oktober 2007; “Manfaat Ekonomi Lebaran,” Tajuk Rencana Kompas, 11 Oktober 2007. 
Untuk dinamika pemborosan dan demonstration effect dari uang mudik, lihat Muhammad Chatib 
Basri, “Mudik Lebaran dan ‘Demonstration Effect’,”Kompas, 18 November 2004. 
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Semoga Allah menjadikan kita) bagian dari orang-orang yang kembali (kepada 

ketakwaan/kesucian) dan orang-orang yang menang (dari melawan hawa nafsu 

dan memperoleh ridha Allah.  

Dasar-dasar ajaran agama yang dirujuk adalah bahwa Idul Fitri merupakan 

keadaan di mana muslim diperbolehkan lagi makan dan minum siang hari seperti 

biasa. Idul Fitri juga merupakan kembali kepada kesucian. Jadi, setelah 

melakukan ibadah Ramadan, muslim berharap pengampunan dosa oleh Allah 

Swt. Dengan memasuki hari Lebaran, muslim menjadi suci lahir dan batin7.  

Jika kondisi tidak memungkinkan untuk tatap-muka, maka silaturahmi 

lebaran diperantarai oleh media komunikasi. Media yang dipilih sesuai dengan 

ketersediaan layanan dan mode bergaya. Misalnya dengan mengirim kartu ucapan 

lebaran melalui jasa pos, layanan fax, berkabar lewat telepon atau telepon 

genggam, mengirim parsel lebaran, dan media yang lain. Silaturahmi lebaran 

melalui media perantara dilakukan karena kondisi tertentu, misalnya tidak bisa 

mudik atau alasan lain. Paper ini akan memusatkan perhatian pada media SMS 

yang berbasis telepon genggam sebagai tindakan bersilaturahmi.   

 

C. SMS Lebaran 

1. Relasi-relasi di Dalam SMS Lebaran 

SMS merupakan sistem komunikasi pesan singkat yang populer 

digunakan dewasa ini. SMS adalah layanan komunikasi untuk mengirim dan 

menerima pesan dalam bentuk huruf, yang terdiri dari kata atau nomor atau 

kombinasi keduanya. Setiap pesan maksimal terdiri dari 160 huruf (untuk satu 

satuan) jika menggunakan huruf Latin dan 70 huruf jika menggunakan huruf 

Arab atau China. SMS dikirim melalui SMS-MT (melalui telepon atau 

aplikasi perangkat lunak) dan lazimnya di Indonesia adalah SMS-MO (melaui 

                                                            
7  Merujuk Al-Quran (Al-Baqarah: 183). 
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telepon genggam)8. Terdapat anekdot, secanggih apapun merek telepon 

genggam Nokia N-series, jika tidak berkesesuaian dengan SMS maka tidak 

akan dibeli.  

Meskipun layanan pengiriman pesan berbasis telepon genggam telah 

berkembang pesat9, SMS tetap dipilih para penggunanya, terutama untuk 

mengirim pesan lebaran. Besarnya pengguna telepon genggam dan populasi 

muslim di Indonesia menjadi pertimbangan, di samping biayanya yang murah 

dan kepraktisan aplikasi SMS untuk mengirim SMS Lebaran10. 

Berdasar pertimbangan di atas, berkirim SMS Lebaran merupakan 

pilihan yang layak karena pesan akan sampai ke tujuan. Ketika silaturahmi 

tatap-muka atau mudik tidak mungkin, SMS Lebaran merupakan media yang 

menggantikan silaturahmi tatap-muka. Menurut Imam Samroni (2010: 24), 

SMS Lebaran dikirim dengan kategori sebagai berikut.  

 

Keputusan untuk mengirim SMS Lebaran terdiri dari:  

1) Mengirim SMS dan mengikhtiarkan silaturahmi tatap-muka. 

2) Mengirim SMS. 

3) Menerima SMS. 

4) Menerima dan mengirim (membalas) SMS. 

 
                                                            
8  Untuk kajian SMS, lihat K. Holley, “The Evolution of SMS Features and Specifications from 

October 1990 to the End of 1996,” dalam Friedhelm Hillebrand (et.al.), Short Message Service 
(SMS): The Creation of Global Personal Text Messaging. UK, John Wiley & Sons Ltd., 2010, hal. 
75 dan seterusnya. 

9  Pesan dapat disisipi gambar dan suara, yang lebih dikenal dengan MMS (Multimedia Message 
Service), bahkan EMS (Electronic Multimedia Messaging Services). Dalam perkembangannya, kini 
tersedia layanan pesan email SMS, layanan obrolan (Chat), dan layanan sejenis Walkie Talkie 
(Push to Talk). 

10  Pesan SMS akan selalu dikirim ke tujuan, meskipun nomor tujuan sedang tidak aktif atau di luar 
jaringan. Pesan akan disimpan di SMSC (SMS Center) server dan tetap akan dikirimkan segera 
setelah nomor tujuan aktif kembali. 
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Pengiriman SMS Lebaran ditujukan kepada dan bersifat lintas-gender: 

1) Keluarga (Suami/istri dan anak). 

2) Anggota keluarga (paman, bibi, selain kepada orang tua). 

3) Saudara dari suami/istri. 

4) Tetangga. 

5) Teman dekat atau kenalan baru. 

6) Mitra kerja. 

 

Pengiriman SMS Lebaran juga mencakup: 

1) Terutama sesama muslim. 

2) Mengirim (membalas) SMS dari yang bukan-muslim. 

 

Berdasar lokasi tempat tinggal, SMS Lebaran dikirim terutama ke 

lokasi yang berjauhan dari tempat tinggal, yang tidak memungkinkan untuk 

bersilaturahmi tatap-muka karena alasan infrastruktur moda transportasi atau 

alasan lain, maupun (bahkan) dengan tetangga sebelah rumah. Sedangkan 

menyangkut waktu pengiriman SMS Lebaran, terutama tujuh hari sebelum 

pelaksanaan lebaran, juga pada saat hari lebaran, maupun sesudahnya.  

Berdasar kategori di atas, terdapat keragaman relasi-relasi di dalam 

pengiriman (dan penerimaan) SMS Lebaran. Dengan demikian, isi pesan SMS 

Lebaran akan berbeda dan beragam sesuai dengan tujuan yang akan dikirimi. 

Sebagai misal, terdapat perbedaan isi SMS antara kepada paman yang: 

Muslim dan bukan-muslim, yang bertempat tinggal sama dan berbeda, 

ataupun waktu SMS dikirim. Pengiriman (dan penerimaan) SMS Lebaran 

bertautan dengan otonomi pengguna sebagaimana kaidah yang disediakan 

industri penyedia jasa SMS. 
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2. Otonomi Pengguna  

Otonomi pengguna dalam hal ini diletakkan dalam konteks kedaulatan 

pembeli (buyer’s souvereignty)11 atau pengirim SMS. Berdasar kebutuhan 

untuk berkirim SMS Lebaran, maka industri penyedia jasa SMS akan 

melakukan layanan optimal untuk keunggulan kinerja dan citraan. 

Memelihara loyalitas konsumen adalah menjaga dan meningkatkan penjualan 

dan pemasaran produk dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif. 

Bolak-balik relasi antara kedaulatan pembeli dan layanan prima industri 

penyedia jasa SMS bertemu di dalam pasar SMS Lebaran. 

Dalam kepentingan pengirim SMS, persaingan antar-penyedia jasa 

SMS memungkinkan ragam ”pilihan” untuk mengirim (dan menerima) SMS. 

Dengan demikian, kreativitas isi SMS Lebaran dimungkinkan sepanjang 

ketersediaan layanan yang disediakan penyedia jasa.  

Sebagai gambaran, pengirim SMS mempunyai kedaulatan tertentu 

untuk menulis pesan yang berbeda karena perbedaan penerima SMS Lebaran. 

Isi SMS kepada keluarga akan berbeda dengan anggota keluarga lainnya, 

ragam bahasa akan berlainan antara tetangga atau teman dekat apalagi kenalan 

baru, pilihan huruf dan tampilan disesuaikan antara mitra kerja dan penerima 

yang bukan-muslim, dan sebagainya. Demikian halnya, terdapat perbedaan 

antara SMS yang dikirim sebelum dan selama atau sesudah lebaran. Tidak 

terkecuali karena alasan keakraban, kelucuan atau bahasa yang biasa akan 

dipilih untuk penerima yang satu maupun berbeda tempat tinggal.  

Otonomi pengguna yang ternyatakan sebagai kedaulatan pengirim 

SMS sebisa mungkin mendekatkan atau mengganti silaturahmi tatap-muka 

yang sudah digantikan dengan silaturahmi yang diperantarai SMS. Oleh 
                                                            
11  Untuk konteks ekonomi-politik kedaulatan pembeli, lihat  Daniel Dhakidae, “Dasar Ekonomi Bagi 

Keharusan Demokrasi,“ Pengantar Diskusi di Yayasan Perpustakaan Hatta, Yogyakarta, 12 
Agustus 1991. 



8 

 

karena itu, atas nama kreativitas, pengirim SMS Lebaran cenderung 

meninggalkan gaya SMS kolosal12 dan cenderung memilih gaya SMS yang 

lebih menghormati masing-masing pribadi yang hendak dikirimi.  

Contoh SMS yang berusaha menghargai keunikan pribadi dan 

sekaligus menunjukkan pribadi pengirimnya, misalnya: 

1) Yang Terhormat Sdr. IS. Saya, dan juga Presiden RI, segenap Menteri Kabinet 

Indonesia Bersatu, Panglima TNI beserta staf, Kapolri serta seluruh jajarannya 

mengucapkan: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1428 H. Mohon maaf lahir & batin 

(11/10/2007 20:15) 

2) Matur gunging panuwun kula dumateng ngarsanipun dimas IS sampun kersa 

maring pambagio dumateng jalma kaparak punika. Sinarengan sumunaring surya 

enjang dinten riyadi, pethak cinandra resik ing wardoyo mangayubagya dinten 

riyadi 1428 H. Mugi sedaya lepat, nyuwungunging pangaksami lineburno saking 

raos ingkang boten sae (12/10/2007 22:13) 

3) Psl 1 ayat 1 UU No 1 Thn 1428 H: “Brg siapa dgn sengaja tdk memberi maaf, 

padahal mnurut hkm yg berlaku baginya atw krn persetujuannya dia wajib 

memberi maaf diancam pidana msk neraka jahanam & tdk dpt diganti denda,” 

maka dr itu sy mengucapkan Minal Aidzin walfaizin Mohon maaf lahir & batin 

kepada homo conectus@berbah (20/10/2007 19:14) 

 

Ketiga SMS berusaha menegaskan siapa pengirim (relasi sosial, posisi 

sosial, juga modal sosial yang terbangun selama ini) kepada yang dikirim (IS, 

peneliti). Identitas pengirim menunjukkan keterhubungan dengan yang 

dikirimi pesan untuk menegaskan intensitas silaturahmi, yang karena tidak 

memungkinkan untuk bertatap muka, maka pilihan kata menjadi sangat 

dipertimbangkan.  

                                                            
12  SMS kolosal adalah SMS seragam yang dikirim kepada semua orang tanpa membedakan identitas 

dan keunikan pribadi yang dikirimi. Lihat “SMS Kolosal Lebaran,” dalam 
http://panthom.blog.com/1177565, data diunduh pada 11 Juli 2010. 
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Layanan ragam bahasa, gaya, dan isi SMS Lebaran di sejumlah 

penyedia layanan dengan mudah dapat ditemukan di mesin pencari internet. 

Sejumlah pribadi yang karena berniat untuk saling berbagi juga sudah 

mengunggah koleksi SMS Lebarannya di sejumlah weblog pribadi. 

Otentisitas dalam berkirim SMS Lebaran menemukan pertautannya dalam 

klaim otonomi pengguna dan industri penyedia jasa SMS13. Pertautan ini 

berusaha menurunkan dan memaknai keutamaan silaturahmi berlebaran 

sebagaimana yang diperantarai bisnis besar SMS. Dinyatakan secara berbeda, 

pengirim dan penerima SMS terus dan akan terus  dikondisikan untuk 

mengirim (dan menerima) SMS sebanyak-banyaknya. Untuk itu, ganjaran dan 

hukuman sudah dirancang.  

 

D. Industri Penyedia Jasa SMS 

Ketidakmungkinan untuk menyelenggaraan silaturahmi tatap-muka dalam 

merayakan lebaran menuntut kaum muslim untuk tetap mengikhtiarkan 

silaturahmi, yang dalam hal ini diperantarai oleh media SMS. Kondisi ini 

mendedahkan bahwa lebaran telah menjadi pasar yang mempertemukan antara 

pembeli jasa dan industri penyedia layanan SMS. Atas nama kedaulatan pembeli 

(pengirim SMS) dan layanan yang berorientasi pembeli telah menjadi kondisi-

kondisi yang semakin menaikkan pasar pengiriman dan/atau penerimaan SMS 

Lebaran. Kenaikan jumlah SMS Lebaran dari tahun 2009 dan 2010 disajikan 

dalam paparan berikut. 

 

 

 
                                                            
13  M. Schneider-Hufschmidt, “Usability Issues of Sending Text Messages,” dalam R. Harper (et.al.), 

The Inside Text: Social, Cultural and Design Perspectives on SMS. The Netherlands, Springer, 
2005, hal. 223. 
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Tabel 1. Jumlah SMS Lebaran tahun 2009 dan 2010 

 

Operator Tahun Kondisi Voice 
(juta 

menit/hari 

SMS 
(juta/hari) 

Data 
(TB/hari) 

Telkomsel 2009 Normal 853 360 - 
  Lebaran 953 593 - 
 2010 Normal 884 727 32 
  Lebaran 832 809 41 
XL 2009 Normal 450 n/a n/a 
  Lebaran 630 270 2,7 
 2010 Normal 510 470 8.6 
  Lebaran 670 645 11.5 
Indosat 2009 Normal 177.77 173.8 16.9 
  Lebaran 199.3 377.9 18.2 
 2010 Normal n/a n/a n/a 
  Lebaran 41 511 19.75 

Sumber: http://wisaka.or.id 

 

Catatan:  

• Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia bagian timur 

merupakan penyumbang terbesar dari penggunaan layanan lebaran untuk XL 

dan Indosat; sedangkan wilayah Jabodetabek untuk Telkomsel. Dalam 

penggunaan voice, Telkomsel mengalami penurunan dari 2009 ke 2010. 

 

Data Philip M. Parker (INSEAD, 2008) berikut menunjukkan perkiraan 

pengiriman SMS di Indonesia dan skala global.  

 

Tabel 2. Indonesia: Text and Short Message Service (SMS) Systems in 2009, 

US$ Million 

City    World Rank US $ mln %Country %Region %World 
Jawa Barat    90 846.08 18.11 0.66 0.24 
DKI jakarta   106 744.89 15.94 0.58 0.21 
Jawa Timur   113 715.62 15.31 0.56 0.20 
Jawa Tengah   159 483.09 10.34 0.38 0.14 
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Sumatra Utara   237 262.78 5.62 0.20 0.07 
Riau    281 214.19 4.58 0.17 0.06 
Kalimentan Timur   356 167.27 3.58 0.13 0.05 
Sumatra Selatan   364 161.69 3.46 0.13 0.05 
Daerah Istimerwa Aceh  414 138.56 2.97 0.11 0.04 
Sulawesi Selatan   486 109.83 2.35 0.09 0.03 
Sumatra Barat   594 87.07 1.86 0.07 0.02 
Lampung    602 85.45 1.83 0.07 0.02 
Kalimantan Barat   613 83.27 1.78 0.06 0.02 
Bali    629 80.58 1.72 0.06 0.02 
Irian Jaya    650 76.23 1.63 0.06 0.02 
Others    416.20 8.91 0.32 0.12 
Total    4672.79 100.00 3.64 1.32 

 

Tabel 3.  Text and Short Message Service (SMS) Systems (US$ Million): 

Indonesia 2004 -2014 

Year Indonesia  % of Region  % of Globe 
2004  3,786.08  3.72%   1.28% 
2005  3,950.00  3.71%   1.29% 
2006  4,121.02  3.69%   1.30% 
2007  4,299.45  3.67%   1.30% 
2008  4,484.73  3.66%   1.31% 
2009  4,672.79  3.64%   1.32% 
2010  4,867.72  3.62%   1.33% 
2011  5,069.87  3.60%   1.34% 
2012  5,280.27  3.58%   1.35% 
2013  5,499.41  3.56%   1.35% 
2014  5,727.63  3.54%   1.36% 

 

Tabel 4.  THE WORLDWIDE MARKET POTENTIAL 

Worldwide Market Potential for Text and Short Message Service (SMS) Systems 

(US$ Million): 2009 

Region    Latent Demand US$ Million  % of Globe 
Asia & Oceana   114,055    34.0 
Americas & the Caribbean  112,741    33.6 
Europe    94,132     28.1 
Africa    14,338     4.3 
Total    335,267    100.0 
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Tabel 5.  World Market for Text and Short Message Service (SMS) Systems: 2004 – 

2014 

Year  World Market US$ Million 
2004  296,907.61 
2005  307,341.32 
2006  318,225.29 
2007  329,582.87 
2008  341,386.10 
2009  353,391.70 
2010  365,841.36 
2011  378,738.14 
2012  392,171.58 
2013  406,182.10 
2014  420,798.89 
 

Membaca pertautan data antara yang disediakan oleh industri penyedia 

jasa SMS di Indonesia dan kecenderungan pasar global Indonesia dalam konteks 

global memajukan sejumlah simpulan menarik. Investasi global tentang industri 

SMS membutuhkan garansi keberlanjutan dalam hal berbisnis. Peristiwa 

keagamaan apapun14, termasuk lebaran, merupakan ceruk pasar potensial yang 

niscaya dioptimalkan sebagai peluang penjualan produk jasa SMS. Elaborasi 

tentang keutamaan silaturahmi pun diapresiasi sebagai perkuatan penjualan dan 

citraan tentang keutamaan silaturahmi yang diperantarai SMS.  

Oleh karena itu, untuk bertahan dan mempertahankan sekaligus 

memperluas SMS Lebaran, industri penyedia jasa layanan berkepentingan untuk 

mengoptimalkan kinerja layanan. Dari segi infrastruktur adalah penambahan 

kapasitas jaringan BTS (Base Transreceiver Station) untuk mengatasi peak 

season (satu hari menjelang hingga dua hari sesudah lebaran); peningkatan usage 

                                                            
14  Di antara peringatan hari-hari besar Islam, pengiriman dan penerimaan terbanyak adalah lebaran. 

Sesudahnya adalah menjelang Ramadan dan Muharram. Untuk SMS menjelang Ramadan, mulai 
empat tahun terakhir, seluruh narasumber muslim mulai menerima SMS tentang datangnya bulan 
suci Ramadan serta permintaan maaf lahir dan batin. Untuk hari-hari besar yang lain, beberapa 
narasumber menerima dan/atau mengirim SMS bulan mulud. Sedangkan dua narasumber mengirim 
SMS untuk Idul Qurban. Lihat Imam Samroni (2010: 28).  
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dengan dukungan jaringan yang baik dari sisi jangkauan, kapasitas, maupun 

kualitas; juga penanganan SDM yang mengoperasikan. Optimalisasi seluruh 

kinerja merupakan tanggung gugat industri penyedia jasa SMS untuk melayani 

kedaulatan pembeli. 

 

E. Penutup 

Ledakan jumlah lalu-lintas pengiriman dan/atau penerimaan SMS Lebaran 

merupakan pertautan antara ajaran agama, kedaulatan pengirim SMS, dan 

kepentingan perluasan industri penyedia jasa SMS. Dengan mengelaborasi dan 

memaknai silaturahmi (yang diperantarai media), relasi untuk memaknai ajaran 

agama, kedaulatan pengirim SMS, dan kepentingan industri penyedia jasa SMS 

semakin memperkuat perayaan lebaran yang diperantarai oleh media. 
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