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DAFTAR LAMPIRAN 

 

DRAFT WAWANCARA 

Komunikasi Verbal dan Non Verbal SPG rokok Dunhill Mild 

A. Identitas Informan Penelitian 

1. Nama    : Jeje Ratu  

2. Umur    : 21 Tahun 

3. Pekerjaan   : SPG 

4. Tingkat pendidikan  : Mahasiswa  

B. Komunikasi Verbal 

1. Bagaimana biasanya melakukan sapaan awal kepada konsumen, dan 

kalimat seperti apa yang anda gunakan ? 

 

Ya, setelah selesai brifing dengan tim saya dan temen-temen langsung 

mendatangi para pembeli dengan sapaan “selamat siang mas” atau 

“selamat malam mas” gitu, kemudian saya tawarkan produknya. 

 

2. Bahasa apa yang digunakan sehari-hari ? Indonesia atau bahasa lokal.?  

 

Kita biasa menggunakan bahasa Indonesia, atau Jawa menyesuaikan 

tempat. 

 

3. Dimana saja kegiatan penawaran produk anda  dilakukan ? 

Caffe, pasar dan warung kopi. 

4. Apakah anda menggunakan bahasa rayuan dalam melakukan penawaran 

pada konsumen ? 
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Ya. Bahasa rayuan si yang biasa aja ya seperti, ayo mas dibeli 

rokoknya, dll. yang penting mereka mau beli. 

 

5. Lebih sering melakukan penawaran melalui pembicaraan atau bahasa 

tubuh tertentu ? 

Tergantung usia dan lokasi, tapi lebih sering langsung saja ke mereka. 

 

6. Biasanya yang anda bicarakan dengan dengan konsumen atau pembeli 

tentang apa? 

Produk yang saya tawarkan dan harganya. 

7. Media komunikasi apa yang anda biasa gunakan dalam menawarkan 

produk ? 

Verbal saja si, ya langsung kita tawarkan pada konsumen gitu.  

8. Kesulitan apa yang biasa terjadi saat menawarkan produk pada 

konsumen? 

Terkadang digoda sama konsumen, karena mereka gak tertarik dengan 

produk yang saya tawarkan. 

 

9. Seberapa paham anda tentang rokok dunhill ? 

Cukup Paham, karena biasanya sebelum kerja kita dikasih tahu 

mengenai produk-produknya. 

 

C. Komunikasi Non Verbal  

1. Selain bahasa, apakah  anda menggunakan gerakan tubuh dan gestur lain 

dalam penawaran produk ? 

Tergantung kondisi dan tempat, bila memungkinkan ya menggunakan 

gestur tubuh. Seperti, melakukan sentuhan tangan kepada konsumen. 
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2. Apakah sebelum melakukan penawaran ada kriteria dari pimpinan, 

tentang kecantikan, gesture dalam penawaran rokok dunhill ? 

Tidak, sebab SPG yang bermutu adalah yang pandai berkomunikasi. 

3. Seberapa penting body language atau gerakan tubuh dalam penawaran 

produk ? 

Sangat penting, karena itu bisa jadi daya tarik agar para konsumen 

mau membeli produk yang kita jual. 

 

4. Seberapa dekat anda dengan konsumen dalam melakukan penawaran 

produk ? 

Berusaha mendekatkan diri agar konsumen tertarik kepada produk 

yang kita tawarkan. 

5. Apakah anda dalam melakukan penawaran rokok melakukan kontak fisik, 

misal : memegang tangan, kedipan mata, duduk sebelahan ? 

Ya cukup dengan memegang pundak aja si mbak. 

6. Apakah kontak fisik dengan konsumen mempengaruhi keinginan untuk 

membeli ? 

Sangat mempengaruhi, karena mereka bisa jadi segan atau malu kalau 

gak beli. 

 

7. Apakah untuk menjadi SPG seperti anda, anda memperhatikan kecantikan, 

hingga ke bentuk tubuh ? 

Tergantung lokasi karena yang diutamakan adalah 

mengkomunikasikan produk. 
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8. Apakah kecantikan dan bentuk tubuh mempengaruhi kepercayaan anda 

untuk melakukan penawaran produk pada konsumen ? 

Iya, Kadang-kadang. 

9. Apakah saat sudah tidak melakukan penawaran, ada konsumen yang 

menghubungi anda melalui media lain ? 

Banyak kalau itu, suka menggoda juga diluar jam kerja. 
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DRAFT WAWANCARA 

Komunikasi Verbal dan Non Verbal SPG rokok Dunhill Mild 

A. Identitas Informan Penelitian 

1. Nama    : Ayu Windy P 

2. Umur    :  22 Tahun 

3. Pekerjaan   : SPG 

4. Tingkat pendidikan  : S1 

B. Komunikasi Verbal 

1. Bagaimana biasanya melakukan sapaan awal kepada konsumen, dan 

kalimat seperti apa yang anda gunakan ? 

 

Saya biasanya langsung sok akrab aja sama mereka, dengan 

menyapa “hay mas, beli rokoknya ya” gitu. 

 

2. Bahasa apa yang digunakan sehari-hari ? Indonesia atau bahasa lokal.? 

Bahasa Indonesia lebih sering kami gunakan, kalau ada konsumen 

yang pakek bahasa lokal ya kami layani dengan baik.  

 

3. Dimana saja kegiatan penawaran produk anda  dilakukan ? 

Keliling keberbagai tempat kopi atau tempat keramaian. 

4. Apakah anda menggunakan bahasa rayuan dalam melakukan penawaran 

pada konsumen ? 

Tidak terlalu, saya biasanya langsung menawarkan produknya saja. 

 

5. Lebih sering melakukan penawaran melalui pembicaraan atau bahasa 

tubuh tertentu ? 
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Pembicaraan saja kalau saya, tidak terlalu sering dengan gerakan 

tubuh atau gimana-gimana. 

 

6. Biasanya yang anda bicarakan dengan dengan konsumen atau pembeli 

tentang apa? 

Tentang kelebihan produk yang dijual. 

7. Media komunikasi apa yang anda biasa gunakan dalam menawarkan 

produk ? 

Berbicara langsung saja, kan  biasa kita langsung mendatangi para 

pembeli, jadi saya dan teman-teman bisa langsung menawarkan 

produk kepembelinya.  

 

8. Kesulitan apa yang biasa terjadi saat menawarkan produk pada 

konsumen? 

Jarang ada yang merespon dan mereka kalau gak mau membeli gitu 

kesulitianya. 

 

9. Seberapa paham anda tentang rokok dunhill? 

Paham saja, karena sebelum turun langsung kelapangan untuk 

menawarkan produk, SPG terlebih dahulu dibrifing tentang produk 

tersebut. 

 

C. Komunikasi Non Verbal  

1. Selain bahasa, apakah  anda menggunakan gerakan tubuh dan gestur lain 

dalam penawaran produk ? 

Iya tapi tidak terlalu sering, kalau konsumen ada yang meminta 

berjabat tangan ya saya mau. 
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2. Apakah sebelum melakukan penawaran ada kriteria dari pimpinan, 

tentang kecantikan, gesture dalam penawaran rokok dunhill ? 

Pasti ada, keriteria-keriteria itu digunakan sebagai daya tarik agar 

pembeli tertarik degan produk yang saya dan teman-teman jual. 

 

3. Seberapa penting body language atau gerakan tubuh dalam penawaran 

produk ? 

Sangat penting, ya itu tadi mbak, itu sebagai daya tarik aja biar 

mereka mau beli produk kita. 

 

4. Seberapa dekat anda dengan konsumen dalam melakukan penawaran 

produk ? 

Tidak terlalu dekat, ya sebatas ketika sedang kerja aja. Menawarkan 

kepada mereka kalau mereka mau beli ya alhamdulillah, sebatas itu 

aja sih. 

 

5. Apakah anda dalam melakukan penawaran rokok melakukan kontak fisik, 

misal : memegang tangan, kedipan mata, duduk sebelahan ? 

Pada saat tertentu aja, ya kalau para pembeli susah diajak 

komunikasi kita baru kasih sentuhan-sentuhan wajar dan mendekati 

konsumen tersebut. 

 

6. Apakah kontak fisik dengan konsumen mempengaruhi keinginan untuk 

membeli ? 

Ya tentu, itu membuat mereka merasa gak enak kalau gak beli 

produk kita. 

 

7. Apakah untuk menjadi SPG seperti anda, anda memperhatikan kecantikan, 

hingga ke bentuk tubuh ? 
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Ya pasti, kecantikan diakui atau tidak menjadi modal agar para 

pembeli tertarik dulu, baru kita melakukan penawaran pada mereka 

agar mau membeli 

 

8. Apakah kecantikan dan bentuk tubuh mempengaruhi kepercayaan anda 

untuk melakukan penawaran produk pada konsumen ? 

Iya, kepercayaan diri itu muncul begitu saja jadi saya mendekatai 

konsumen juga lebih enak. 

 

9. Apakah saat sudah tidak melakukan penawaran, ada konsumen yang 

menghubungi anda melalui media lain ? 

Terkadang ada juga tapi tidak terlalu banyak, mereka mencoba 

meminta kontak saya seperti Whatsap atau PIN BBM ya biasanya 

saya cari alasan untuk menolak. 
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DRAFT WAWANCARA 

Komunikasi Verbal dan Non Verbal SPG rokok Dunhill Mild 

A. Identitas Informan Penelitian 

1. Nama    : Rofita Nur Faidah  

2. Umur    : 21 Tahun 

3. Pekerjaan   : SPG Dunhill 

4. Tingkat pendidikan  : Mahasiswa  

B. Komunikasi Verbal 

1. Bagaimana biasanya melakukan sapaan awal kepada konsumen, dan 

kalimat seperti apa yang anda gunakan ? 

Yaaa,, giman ya, jadi akrab saya si sama mereka, langsung manggil mas 

atau kak gitu biasanya. 

 

2. Bahasa apa yang digunakan sehari-hari ? Indonesia atau bahasa lokal.? 

Saya biasanya hanya Bahasa Indonesia saja saat menawarkan produk 

ke konsumen. Karena, bahasa indonesia adalah bahasa yang baku dan 

banyak orang yang mudah memahaminya. 

  

3. Dimana saja kegiatan penawaran produk anda  dilakukan ? 

Mall dan Pasar. 

4. Apakah anda menggunakan bahasa rayuan dalam melakukan penawaran 

pada konsumen ? 

Iya mbak. Kalau gak gitu mereka kadang gak mau beli. 

5. Lebih sering melakukan penawaran melalui pembicaraan atau bahasa 

tubuh tertentu ? 
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Pembicaraan secara langsung saja dengan pembeli, soalnya saya dan 

tim datang langsung. 

 

6. Biasanya yang anda bicarakan dengan dengan konsumen atau pembeli 

tentang apa? 

Tentang produk dan harga yang akan ditawarkan. 

7. Media komunikasi apa yang anda biasa gunakan dalam menawarkan 

produk ? 

Komunikasi secara langsung dengan konsumen lebih sering 

digunakan, dari pada dengan media lain. 

 

8. Kesulitan apa yang biasa terjadi saat menawarkan produk pada 

konsumen? 

Ketika pembeli dan konsumen sulit untuk diajak komunikasi. 

9. Seberapa paham anda tentang rokok dunhill ? 

Harus paham, sebab sebelum turun kelapanagan SPG Wajib 

mendapatakan brifing  atau pembekalan dari pimpinan. 

 

C. Komunikasi Non Verbal  

1. Selain bahasa, apakah  anda menggunakan gerakan tubuh dan gestur lain 

dalam penawaran produk ? 

Tidak terlalu sering ya, cuman saat dibutuhkan saja. Kalau saya 

memang sedikit menjaga kontak fisik dengan konsumen. 

 

2. Apakah sebelum melakukan penawaran ada kriteria dari pimpinan, 

tentang kecantikan, gesture dalam penawaran rokok dunhill ? 

Tidak, menyesuaiakan diri saja. 
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3. Seberapa penting body language atau gerakan tubuh dalam penawaran 

produk ? 

Tidak begitu penting, yang terpenting adalah bagaimana kita 

menawarkan produk-produk kita kepada konsumen. 

 

4. Seberapa dekat anda dengan konsumen dalam melakukan penawaran 

produk ? 

Biasa Saja, cuman sebatas SPG dengan konsumen aja, selesai 

melakukan penawaran ya sudah. 

 

5. Apakah anda dalam melakukan penawaran rokok melakukan kontak fisik, 

misal : memegang tangan, kedipan mata, duduk sebelahan ? 

Tidak terlalu sering, karna saya menjaga kontak fisik. Paling ya saya 

cuman salaman aja . 

 

6. Apakah kontak fisik dengan konsumen mempengaruhi keinginan untuk 

membeli ? 

Kalau menurut saya tidak juga, karna saya lebih memaksimalkan 

penawaran melalui bicara langsung saja dengan sopan . 

 

7. Apakah untuk menjadi SPG seperti anda, anda memperhatikan kecantikan, 

hingga ke bentuk tubuh ? 

Harus, karena penampilan juga menjamin lncarnya kita dalam 

menawarkan  atau menjual produk kita.  

 

8. Apakah kecantikan dan bentuk tubuh mempengaruhi kepercayaan anda 

untuk melakukan penawaran produk pada konsumen ? 

Iya, karna percaya diri kunci utama untuk berhadapan dan 

menyakinkan konsumen. 
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9. Apakah saat sudah tidak melakukan penawaran, ada konsumen yang 

menghubungi anda melalui media lain ? 

Ada tapi tidak pernah saya tanggapi, biasanya saya suruh hubungi 

langsung ke SPV saya gitu, biar urusan nya langsug ke atasan. 
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DRAFT WAWANCARA 

Komunikasi Verbal dan Non Verbal SPG rokok Djarum Super MLD 

A. Identitas Informan Penelitian 

1. Nama    : Thalia   

2. Umur    :  25 Tahun 

3. Pekerjaan   : SPG 

4. Tingkat pendidikan  : S1 

B. Komunikasi Verbal 

1. Bagaimana biasanya melakukan sapaan awal kepada konsumen, dan 

kalimat seperti apa yang anda gunakan ? 

Kami biasanya lihat dulu rokok mereka yang ada dimeja, jadi bisa 

jadi alasan kayak, “ Mas, Rokoknya uda habis, beli ya, dapat korek 

gratis loo..” gitu kalua misalnya ada promo beli rokok gratis korek. 

 

2. Bahasa apa yang digunakan sehari-hari ? Indonesia atau bahasa lokal.? 

Bahasa Indonesia lebih sering saya gunakan dari pada bahasa lokal 

mbak. Karena, bahasa indonesia lebih mudah diterima orang. 

 

3. Dimana saja kegiatan penawaran produk anda  dilakukan ? 

Ditempat-tempat keramaian, pasar, tempat-tempat nongkrong dan pas 

ada event-event tertentu. 

 

4. Apakah anda menggunakan bahasa rayuan dalam melakukan penawaran 

pada konsumen ? 

Terkadang iya, tapi tidak terlalu sering. 
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5. Lebih sering melakukan penawaran melalui pembicaraan atau bahasa 

tubuh tertentu ? 

Lebih sering berinteraksi menggunakan bahasa pembicaraan 

langsung  si, soalnya efektif mana yang mau membeli dan mana yang 

tidak mau membeli. 

 

6. Biasanya yang anda bicarakan dengan dengan konsumen atau pembeli 

tentang apa? 

Produk kami yang ditawarkan.  

7. Media komunikasi apa yang anda biasa gunakan dalam menawarkan 

produk ? 

Komunikasi secara langsung (dengan konsumen atau pembeli). 

8. Kesulitan apa yang biasa terjadi saat menawarkan produk pada 

konsumen? 

Kesulitan pada saat menawarkan harga, dan saat mereka merokok 

yang bukan dari produk yang kita tawarkan, jadi otomatis mereka 

menolak. 

 

9. Seberapa paham anda tentang rokok Djarum Super MLD ? 

Faham, karna sudah dibrifing sebelum turun langsung kelapangan. 

C. Komunikasi Non Verbal  

1. Selain bahasa, apakah  anda menggunakan gerakan tubuh dan gestur lain 

dalam penawaran produk ? 

Lebih sering menggunakan bahasa pembicaraan dari pada kontak 

fisik dengan para konsumen. 
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2. Apakah sebelum melakukan penawaran ada kriteria dari pimpinan, 

tentang kecantikan, gesture dalam penawaran rokok Djarum Super MLD? 

Iya, kalau penampilan itu memang diperhatikan tapi untuk kontak 

fisik tidak terlalu dianjurkan. 

 

3. Seberapa penting body language atau gerakan tubuh dalam penawaran 

produk ? 

Gerakan tubuh kita tidak terlalu anggap penting, tpi tidak tahu 

dengan konsumen, yang terpenting kita memperhatkan penampilan 

saja supaya menarik untuk konsumen agar mau membeli. 

4. Seberapa dekat anda dengan konsumen dalam melakukan penawaran 

produk ? 

Konsumen mau menrima dan memahami terhadap produk baru. 

5. Apakah anda dalam melakukan penawaran rokok melakukan kontak fisik 

? 

tidak, karena hal ini dilarang oleh kantor, lebih dianjurkan untuk 

berbicara secara langsung. 

 

6. Apakah kontak fisik dengan konsumen mempengaruhi keinginan untuk 

membeli ? 

Tidak  juga, pinter-pinternya kita saat menawarkan produk aja. Jadi 

gak butuh pendekatan atau kontak fisik pada pembeli. 

 

7. Apakah untuk menjadi SPG seperti anda, anda memperhatikan kecantikan, 

hingga ke bentuk tubuh ? 

Harus, lebih diperhatikan penampilan ketimbang kontak fisik ke 

pembeli kalau dari kantor. 
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8. Apakah kecantikan dan bentuk tubuh mempengaruhi kepercayaan anda 

untuk melakukan penawaran produk pada konsumen ? 

Iya. Kalau penampilan saya sudah benar, jadi lebih percaya diri saat 

berkomunikasi dengan pembeli untuk menawarkan produk ini. 

 

9. Apakah saat sudah tidak melakukan penawaran, ada konsumen yang 

menghubungi anda melalui media lain ? 

Ada, pasti ada yang seperti itu, mau nggoda-nggoda gitu. 
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DRAFT WAWANCARA 

Komunikasi Verbal dan Non Verbal SPG rokok Djarum Super MLD 

A. Identitas Informan Penelitian 

1. Nama    : Sari Januarini  

2. Umur    :  22 Tahun 

3. Pekerjaan   : SPG 

4. Tingkat pendidikan  : S1 Psikologi  

B. Komunikasi Verbal 

1. Bagaimana biasanya melakukan sapaan awal kepada konsumen, dan 

kalimat seperti apa yang anda gunakan ? 

Emmmm, yaa kayak “Mas,,, ini ada produk baru beli 

yaa…harganya murah lo mas “. Gitu aja si kalau pas nyapa 

pertama ke pembelinya. 

 

2. Bahasa apa yang digunakan sehari-hari ? Indonesia atau bahasa lokal.? 

Bahasa Indonesia lebih sering kita gunakan saat menawarkan 

produk ke konsumen yang mau membeli Rokok. 

 

3. Dimana saja kegiatan penawaran produk anda  dilakukan ? 

Caffe, Lapangan / Stadion, Mall, Pasar. 

4. Apakah anda menggunakan bahasa rayuan dalam melakukan penawaran 

pada konsumen ? 

Iya, saya rayu aja biar mau beli he he... 

5. Lebih sering melakukan penawaran melalui pembicaraan atau bahasa 

tubuh tertentu ? 



xxv 

 

Pembicaraan dengan para pembeli secara langsung saja. Kan kita 

datang ke mereka. 

 

6. Biasanya yang anda bicarakan dengan dengan konsumen atau pembeli 

tentang apa? 

Tentang produk /  Brand yang akan ditawarkan. 

7. Media komunikasi apa yang anda biasa gunakan dalam menawarkan 

produk ? 

Saya lebih sering menggunakan komunikasi secara langsung 

(dengan konsumen atau pembeli). 

8. Kesulitan apa yang biasa terjadi saat menawarkan produk pada 

konsumen? 

ketika konsumen sulit untuk diajak komunikasi karena, alasan tidak 

punya waktu dll. 

9. Seberapa paham anda tentang rokok Djarum Super MLD? 

Harus Paham sekali, sebab sebelum event dimulai SPG Wajib 

mendapatkan brifing dari pimpinan. 

 

C. Komunikasi Non Verbal  

1. Selain bahasa, apakah  anda menggunakan gerakan tubuh dan gestur lain 

dalam penawaran produk ? 

Tidak, kami hanya disuruh untuk melakukan penawaran secara 

personal atau bicara langsung, bukan untuk berkontak fisik. 

 



xxvi 

 

2. Apakah sebelum melakukan penawaran ada kriteria dari pimpinan, 

tentang kecantikan, gesture dalam penawaran rokok Djarum Super MLD ? 

Kriteria kecantikan atau penampilan memang dilakukan dari 

perusahaan, karna dulu pas selesi penerimaan yang dilihat itu tinggi 

bada, kecantikan dan pakaiannya gitu, kalau untuk kontak fisik saya 

menyesuaikan diri saja, paling saya hanya menerima salaman saja 

kalau ada konsumen yang mengajak salaman. 

 

3. Seberapa penting body language atau gerakan tubuh dalam penawaran 

produk ? 

Tidak begitu penting, yang paling penting adalah seberapa pintar 

kita berbicara dalam menawarkan produk tersebut. 

 

4. Seberapa dekat anda dengan konsumen dalam melakukan penawaran 

produk ? 

Biasa saja, ya hubungannya hanya sebagai konsumen biasa saja 

bukan lebih. 

 

5. Apakah anda dalam melakukan penawaran rokok melakukan kontak fisik 

? 

Tidak, karena itu sebenarnya ada larangan dari kantor.  

6. Apakah kontak fisik dengan konsumen mempengaruhi keinginan untuk 

membeli ? 

Tidak  juga, yang terpenting saya faham dengan produknya dan 

karakter dari pembelinya gitu aja. 

 

7. Apakah untuk menjadi SPG seperti anda, anda memperhatikan kecantikan, 

hingga ke bentuk tubuh ? 
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Harus, kalau penemapilan memang lebih dianjurkan, harus rapi, 

wangi dan enak dilihat jadi konsumen juga nyaman dan akhrinya 

mau membeli. 

 

8. Apakah kecantikan dan bentuk tubuh mempengaruhi kepercayaan anda 

untuk melakukan penawaran produk pada konsumen ? 

Iya selain penting untuk konsumen, penampilan yang sudah baik 

juga biat kita jadi lebih percaya diri aja.  

 

9. Apakah saat sudah tidak melakukan penawaran, ada konsumen yang 

menghubungi anda melalui media lain ? 

Ada, ada yang suka mencari-cari sosial media kita, kemudian bisa 

mintak kontak BBM, Whatsap dll,  
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DRAFT WAWANCARA 

Komunikasi Verbal dan Non Verbal SPG rokok Djarum Super MLD 

A. Identitas Informan Penelitian 

1. Nama    : Riska  

2. Umur    :  22 Tahun 

3. Pekerjaan   : SPG 

4. Tingkat pendidikan  : Mahasiswa  

B. Komunikasi Verbal 

1. Bagaimana biasanya melakukan sapaan awal kepada konsumen, dan 

kalimat seperti apa yang anda gunakan ? 

Sapaan awal ya ?? emmm biasanya si kayak “Hallo Mass, Beli ya 

rokoknya harga nya lagi promo niii…” gitu sii, terus mereka tanya-

tanya soal promo atau korek gratis. 

 

2. Bahasa apa yang digunakan sehari-hari ? Indonesia atau bahasa lokal.? 

Saya dan teman-teman semua pakek Bahasa Indonesia saat 

menawarkan produk ke pembeli. 

 

3. Dimana saja kegiatan penawaran produk anda  dilakukan ? 

Warkop, tempat nongkrong, pasar, taman  dan lain-lain. 

4. Apakah anda menggunakan bahasa rayuan dalam melakukan penawaran 

pada konsumen ? 

Terkadang iya, tapi tidak sering. 

5. Lebih sering melakukan penawaran melalui pembicaraan atau bahasa 

tubuh tertentu ? 
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Pembicaraan saja si secara langsung sama pembeli. 

 

6. Biasanya yang anda bicarakan dengan dengan konsumen atau pembeli 

tentang apa? 

Tentang produk dan harga yang ditawarkan. 

7. Media komunikasi apa yang anda biasa gunakan dalam menawarkan 

produk ? 

Tidak ada karena langsung face to face, jadi saya dan teman-teman 

langsung bisa menawarkan produk ke pada para pembeli. 

 

8. Kesulitan apa yang biasa terjadi saat menawarkan produk pada 

konsumen? 

Orang tidak suka dengan produk nya atau tidak tertarik atau tidak 

cocok, sama saat menawari orang yang teryata tidak merokok. 

 

9. Seberapa paham anda tentang rokok Djarum Super MLD? 

Sangat paham karna ada produk knowladge dari kantor. 

C. Komunikasi Non Verbal  

1. Selain bahasa, apakah  anda menggunakan gerakan tubuh dan gestur lain 

dalam penawaran produk ? 

Terkadang iya, tidak terlalu jadi perirotas, lebih pada penjelasan 

secara langsung saja. 

 

2. Apakah sebelum melakukan penawaran ada kriteria dari pimpinan, 

tentang kecantikan, gesture dalam penawaran rokok Djarum Super MLD ? 

Iya ada. Kalau penampilan memang ada penekanan langsung dari 

atasan tapi kalau kontak fisik tidak terlalu dianjurkan. 
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3. Seberapa penting body language atau gerakan tubuh dalam penawaran 

produk ? 

Tidak begitu penting, karena bila orang yang ditawarkan sudah tidak 

cocok maka tetap saja tidak mau melakukan pembelian. 

 

4. Seberapa dekat anda dengan konsumen dalam melakukan penawaran 

produk ? 

Sewajarnya orang berbicara ketika menawarkan produk kepada 

konsumen. 

 

5. Apakah anda dalam melakukan penawaran rokok melakukan kontak fisik, 

misal : memegang tangan, kedipan mata, duduk sebelahan ? 

Sangat tidak mungkin karena dilarang oleh pihak kantor. 

6. Apakah kontak fisik dengan konsumen mempengaruhi keinginan untuk 

membeli ? 

Bisa jadi apabila konsumen itu genit, ganjen atau mata keranjang. 

7. Apakah untuk menjadi SPG seperti anda, anda memperhatikan kecantikan, 

hingga ke bentuk tubuh ? 

Iya, karena sebagai SPG paling tidak harus menarik perhatian 

konsumen. 

 

8. Apakah kecantikan dan bentuk tubuh mempengaruhi kepercayaan anda 

untuk melakukan penawaran produk pada konsumen ? 

Iya. Itu sangat membantu dalam proses penawaran karya sudah 

percaya diri.  
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9. Apakah saat sudah tidak melakukan penawaran, ada konsumen yang 

menghubungi anda melalui media lain ? 

Biasanya konsumen sering menanyakan kontak, akan tetapi kembali 

ke pribadi masing-masing apakah konsumen mau dianggap atau 

tidak.  
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