




 



DAFTAR WAWANCARA 

 

No. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Sejak kapan Mbak Winda sudah 

terdaftar menjadi distributor 

independent Herbalife, dan sudah 

berapa banyak distributor 

independent Herbalife yang ada di 

Kota Palembang? 

Saya menjadi distributor 

independent Herbalife itu sejak 

tahun 2010, untuk jumlah pasti 

seluruh distributor independent di 

Palembang saya juga kurang tahu, 

tetapi untuk yang aktif itu kurang 

lebih ada 200 orang. 

2. Bagaimana cara Mbak Winda 

mempromosikan produk-produk 

Herbalife ini, karena yang saya tahu 

Herbalife ini merupakan produk 

asing? 

Sebelum menjadi seorang distributor 

saya dan suami saya terlebih dahulu 

megkonsumsi produk Herbalife ini 

dan merasakan sendiri hasilnya, 

barulah saya berani untuk mendaftar 

menjadi seorang distributor 

independent. Cara saya 

mempromosikan Herbalife ini yaitu 

dengan cara penjualan tatap muka. 

Penjualan tatap muka ini bukan 

maksudnya datang dari rumah satu 

kerumah yang lainnya tetapi lebih ke 

kami sering membuka stand di 

tempat-tempat yang ramai. Namun 

lama-kelamaan karena masyarakat 

semakin mengenal produk Herbalife, 

kami biasanya mengadakan acara 

seperti olahraga bersama dan minum 

shake bersama. Hal tersebut juga 

merupakan cara kami untuk 

mempromosikan produk Herbalife 

ini. 

3. Sudah berapa banyak pelanggan 

yang Mbak Winda miliki sampai 

saat ini? 

Sejujurnya, saya tidak pernah 

menghitung jumlah dari pelanggan 

saya karena kami sendiri sudah lebih 

dari tujuh tahun berbisnis ini. 

Pelanggan kami banyak yang 

mendaftar menjadi seorang member, 

karena mendapatkan keuntungan 

salah satunya adalah diskon harga 

untuk member. Dengan banyaknya 

member ini sendiri merupakan 

keuntungan bagi kami, karena 

mereka juga sering menemukan 

calon pelanggan baru. Jadi bisa 

dikatakan bahwa para member ini 

menjual kembali produk Herbalife 



yang berasal dari saya. Mereka 

melakukan hal itu karena mereka 

merasa bahwa hal tersebut 

menguntungkan bagi mereka. 

Intinya, mereka menjual kembali 

produk Herbalife yang mereka beli 

dari saya dengan harga diskon dan 

mereka menjual kembali ke 

pelanggan mereka dengan harga 

normal, jadi mereka mendapatkan 

keuntungan. 

4. Apa alasan para pelanggan Mbak 

Winda mengkonsumsi produk 

Herbalife ini? 

Produk Herbalife ini merupakan 

produk nutrisi kesehatan yang dapat 

menurunkan atau menambah berat 

badan. Selain itu dengan 

mengkonsumsi produk Herbalife 

ditambah olahraga maka tubuh kita 

akan menjadi lebih sehat dan 

penyakit tidak mudah menyerang. 

Hal tersebut memang sudah 

pelanggan saya buktikan sendiri 

hasilnya. Usia pelanggan saya 

sendiri yaitu mulai dari 18 tahun 

sampai dengan 65 tahun. Intinya, 

karena faktor kebutuhan akan 

kesehatan itulah yang menyebabkan 

pelanggan saya terus mengkonsumsi 

produk Herbalife. 

5. Apakah seluruh produk Herbalife ini 

laris di kalangan pelanggan Mbak 

Winda? 

Produk Herbalife yang saya akui 

menjadi best seller pelanggan saya 

ada tiga, yaitu Nutritional Mix 

Shake, Herbal Aloe Concentrate dan 

Herbal Tea Concentrate. Hal itu 

diakui mereka karen ketiga produk 

tersebut rasanya sudah tidak asing 

lagi di lidah mereka. 
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