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Mudik, Waktunya Berbagi Kebahagiaan
Mudik menjadi tradisi bagi sejumlah

besar muslim Indonesia termasuk
para artis. Seperti jutaan pemudik

yang rela berdesakan dengan angkutan umum,
sejumlah rencana disiapkan betul-betul agar
perjalanan ke kampung halaman para
selebritis ini menjadi menyenangkan dan
berkesan.

Dari segala persiapan yang ditata dan se-
jumlah agenda yang dirancang selama mudik,
para artis berikut ini ternyata punya satu ala-
san yang sama kenapa memilih mudik. Salah
satunya ingin membagi kebahagiaan yang me-
reka terima dengan sanak saudara di kampung.
Karena itu tak hanya memenuhi tradisi, selama
mudik, ternyata ada arti dan makna yang sangat
private untuk masing-masing artis ini. (het)

TUJUAN: Banjarmasin.
ACARA: Salat, ke rumah ka-

kak, berziarah ke makam papa,
bersilahturahim dengan sanak
keluarga, menikmati makanan
khas Bajarmasin.

PERSIAPAN: Sedia berbagai
makanan untuk di perjalanan,
menyiapkan uang untuk berbagi
kepada saudara-saudara, am-
plop Lebaran buat keponakan,
sepupu yang masih kecil-kecil,
anak-anak yang datang bertamu.

KESAN: “Kita selalu bikin ma-
kanan Banjarmasin. Hari per-
tama lontong banjar, hari kedua
soto banjar. Yang menye-
nangkan prosesnya, seru.”

TUJUAN: Sukabumi
ACARA: Setelah berziarah ke makam

ayah, pergi ke Padepokan Brajamusti milik
Aa Gatot di Sukabumi.

KESAN: “Ini (Lebaran) momen buat saya
untuk bertafakur, menilai diri sendiri, sejauh
apa saya beribadah. Apakah saya akan
dikasih kesempatan lagi, justru ini mereka-
pitulasi. Dan harus mampu menilai diri su-
dah mampu mendidik anak-anak.”

TUJUAN: Serang, Banten
PERSIAPAN: Mukena,

baju muslim dan kerudung
untuk sehari-hari. Make up
untuk bergenit-genit dan
hadiah Lebaran untuk
sanak famili dan tetangga

KESAN:“Seperti biasa-
nya, aku beli sarung buat
mereka disana. Siapa tahu
pas Sholat mereka ingat
sama JuPe juga. Barang-
barang yang akan dibawa
juga banyak sekali, ini be-
lum ditambah barang-ba-
rang adik dan ibu. Yang je-
las pasti penuh banget.”

TUJUAN: Indramayu dan Surabaya
PERSIAPAN: Angpao buat anak-anak nilai-

nya Rp 50 ribu-Rp 100 ribu, membeli parsel,
siapkan uang THR, dan baju buat keponakan.

KESAN: “Yang pasti Lebaran kan identiknya
mudik. Yang penting kan kumpul keluarga.
Sungkem. Yang penting kan kalau hari raya
itu kita terlahir suci. Semoga bisa baik lagi.
Dan bermanfaat buat orang lain.”
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TUJUAN: Aceh
PERSIAPAN: Bukan uang atau makanan

yang menjadi andalan, melainkan, perse-
diaan pakaian berbahan kain tipis dan ke-
rudung dalam jumlah banyak.

KESAN: ”Saya suka nggak mudik tapi
ketika suami tugas di Aceh saya ke Aceh
mudik. Lebaran pertama saya di Jakarta,
tempat mami-papi. Lebaran kedua saya ke
sana (Aceh).”
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