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Pedoman Wawancara Pra survei  

Minggu, 4 November 2018 

 

Key Informan  : Pimpinan Miulan Management (Sukmawati Ani Saputri) 

Informan Utama :  

staf 1 Admin dan Humas (Chytia Devi Mutiara Putri)  

staf 2 Sekretaris (Fitria Ismawati Dewi) 

staf 3 Bendahara (Desi Puspitasari) 

 

1. Apakah ada permasalahan di Miulan Management ? 

2. Apakah Brand ambassador yang pernah terpilih sudah sesuai visi dan misi ? 

3. Bagaimana tahapan dalam proses seleksi brand ambassador ? 

4. Apakah dalam menilai kriteria peserta melihat visi, misi dan sudah 

menggunakan bobot tiap kriteria ? 

5. Apakah selama ini sudah ada kriteria untuk menentukan brand ambassador ? 
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Hasil Wawancara Pra survei 

Minggu, 4 November 2018 

 

1. Key Informan : Pimpinan Miulan Management (Sukmawati Ani Saputri) 

Peneliti : “Apakah ada permasalahan di Miulan Management ?.” 

Informan : “Ada kami memiliki kendala untuk menentukan kriteria dan 

bobot kriteria seleksi yang akan menjadi brand ambassador agar sesuai dengan 

visi dan misi.” 

Peneliti : “Apakah Brand ambassador yang pernah terpilih sudah sesuai 

visi dan misi ?.” 

Informan : “Belum ada yang sesuai.” 

Peneliti : “Kenapa Brand ambassador dinilai belum sesuai harapan ?.” 

Informan : “Tidak sesuai harapan, karena kurang mempromosikan produk 

Miulan serta attitude kurang baik dengan saya dan staf, terlihat masih lepas 

pasang hijab. Hal tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi Miulan Hijab.” 

Peneliti : “Apa visi dan misi Miulan Hijab ?.” 

Informan : “Miulan Hijab mempunyai visi mencerminkan muslimah yang 

cantik, cerdas dan mandiri melalui kegiatan yang positif. Misi memperkenalkan 

pada masyarakat Miulan Management dan produk Miulan Hijab, memotivasi dan 

mengedukasi muslimah untuk berhijab sejak dini, mengajak masyarakat untuk 

mencintai produk buatan dalam negeri.” 

Peneliti : “Berapa tahun sekali brand ambassador diganti ?.” 

Informan : “2 tahun sekali kami mengadakan pencarian brand ambassador.” 

Peneliti  : “Bagaimana tahapan dalam proses seleksi brand ambassador ?.” 

Informan : “Seleksi diawali pengumpulan formulir termasuk mengumpulkan 

foto dan ktp, selanjutnya peserta dikumpulkan disitu akan ada sesi tanya jawab 

dan dari situ dilihat mana yang potensial dan kami juga mengadakan sesi foto tiap 

peserta untuk memastikan apakah hasil foto dari yang peserta kumpulkan sama 

dengan orang aslinya dan hasil fotonya ketika difoto dari pihak kami.  

Kemudian disisihkan 30 besar peserta akan di vote fotonya melalui akun 

instagram Miulan Management disisihkan melalui penyuka foto terbanyak. Akan 
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tetapi hal tersebut bukan menjadi salah satu faktor peserta lolos ke 10 besar, 

karena akan dilihat juga bagaimana attitudenya baik terhadap pimpinan dan staf 

Miulan Management. Karena jika hanya mengadalkan penyuka foto peserta 

terbanyak di akun instagram Miulan Management tidak adil kami meminimalisir 

kecurangan jika ada peserta yang membeli auto likes sehingga penilaian vote ada 

dengan diimbangi dengan kami membandingkan foto yang dia unggah di akun 

pribadi apakah selama ini yang menyukai fotonya banyak juga (dalam hal ini 

melihat aktivitas peserta di instagram). Selanjutnya 10 besar peserta nantinya 

akan mengikuti grand final yang awalnya sebelum disisihkan menjadi 3 besar 

juara disisihkan dulu menjadi 5 besar. Dalam grand final dalam menyisihkan 

peserta sehingga menjadi 3 besar juara akan dilihat salah satunya public speaking 

nya dalam menjawab pertanyaan.” 

Peneliti : “Apakah dalam menilai kriteria peserta melihat visi, misi dan 

sudah menggunakan bobot tiap kriteria ?.” 

Informan : “Selama ini hanya berdasar perkiran saja belum melihat visi dan 

misi dan belum ada bobot yang baku karena kami menggunakan perkiraan.” 

Peneliti : “Apakah selama ini sudah ada kriteria untuk menentukan brand 

ambassador ?.” 

Informan : “Kriteria seleksi brand ambassador melihat seperti dilihat dari 

tampilan fisik cantik, raut muka yang photogenic, perilaku peserta dengan 

pimpinan dan staf Miulan Management dan aktifitas peserta diinstagram, karena 

selama ini kami bingung kriteria yang harus diutamakan itu apa saja karena 

selama ini masih berdasarkan perkiraan saja belum berdasarkan visi dan misi. Dan 

ternyata perkiraan saja tidak melihat visi misi belum tentu tepat seperti dilihat 

tampilan fisik cantik dan ternyata tidak memiliki kemampuan berbicara didepan 

umum yang seharusnya harus dimiliki seorang brand ambassador untuk 

mempromosikan.”  
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2. Informan Utama : Admin dan Humas (Chyntia Devi Mutiara Putri) 

Peneliti : “Apa visi dan misi Miulan Hijab ?.” 

Informan : “Miulan Hijab mempunyai visi mencerminkan muslimah yang 

cantik, cerdas dan mandiri melalui kegiatan yang positif. Misi memperkenalkan 

pada masyarakat Miulan Management dan produk Miulan Hijab, memotivasi dan 

mengedukasi muslimah untuk berhijab sejak dini, mengajak masyarakat untuk 

mencintai produk buatan dalam negeri.” 

Peneliti : “Apakah seleksi menjadi permasalahan di Miulan Management?.” 

Informan : “Betul kami bingung menyeleksi peserta mana yang layak 

menjadi brand ambasaador dikarenakan bingung prioritas kriteria dari perkiraan 

mana yang harus diutamaka agar ketika terpilih sesuai dengan visi dan misi 

Miulan Management.”   

Peneliti : “Apakah Brand ambassador yang pernah terpilih sudah sesuai 

dengan visi dan misi ?.” 

Informan : “Menurut saya belum “ 

Peneliti : “Kenapa Brand ambassador dinilai belum sesuai ?.”  

Informan : “Brand ambassador tidak sesuai harapan, terlihat seperti kurang 

mempromosikan Miulan selain itu perilaku yang sering lepas pasang hijab 

padahal salah satu misi mengedukasi sejak dini.” 

Peneliti : “Apakah dalam menilai kriteria peserta melihat visi misi dan 

sudah menggunakan bobot tiap kriteria ?.” 

Informan : “Belum. 

 

3. Informan Utama : Sekretaris (Fitria Ismawati Dewi) 

Peneliti : “Apa visi dan misi Miulan Hijab ?.” 

Informan : “Miulan Hijab mempunyai visi mencerminkan muslimah yang 

cantik, cerdas dan mandiri melalui kegiatan yang positif. Misi memperkenalkan 

pada masyarakat Miulan Management dan produk Miulan Hijab, memotivasi dan 

mengedukasi muslimah untuk berhijab sejak dini, mengajak masyarakat untuk 

mencintai produk buatan dalam negeri.” 
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Peneliti : “Apakah seleksi menjadi permasalahan di Miulan Management 

?.” 

Informan : “Benar, kami kesulitan menentukan brand ambassador.” 

Peneliti : “Apakah brand ambassador yang pernah terpilih sudah sesuai 

dengan visi dan misi ?.” 

Informan : “Brand ambassador belum sesuai visi dan misi, yang terpilih 

tidak sesuai ekspetasi diawal.” 

Peneliti : “Kenapa Brand ambassador dinilai tidak sesuai harapan ?.” 

Informan : “Karena menurut saya mereka memakai produk Miulan hanya 

karena tuntutan dari manajemen saja seperti tidak ada feeling dengan produk 

Miulan. Seharusnya seorang Brand ambassador sepenuh hati mempromosikan 

produk Miulan akan tetapi kenyataannya seperti tidak ada inisiatif, kurang sekali 

dari ekspetasi.” 

Peneliti : “Apakah dalam menilai kriteria peserta melihat visi misi dan 

sudah menggunakan dan bobot tiap kriteria ?.” 

Informan : “Belum melihat visi dan misi karena selama ini menggunakan 

feeling yang belum tentu tepat seperti melihat dari cantik dan ternyata cantik tidak 

cukup menjadi brand ambassador.” 

 

4. Informan Utama : Bendahara (Desi Puspitasari) 

Peneliti : “Apa visi dan misi Miulan Hijab ?.” 

Informan : “Miulan Hijab mempunyai visi mencerminkan muslimah yang 

cantik, cerdas dan mandiri melalui kegiatan yang positif. Misi memperkenalkan 

pada masyarakat Miulan Management dan produk Miulan Hijab, memotivasi dan 

mengedukasi muslimah untuk berhijab sejak dini, mengajak masyarakat untuk 

mencintai produk buatan dalam negeri.” 

Peneliti : “Apakah seleksi menjadi permasalahan di Miulan Management 

?.” 

Informan : “Iya untuk menentukan yang layak menjadi brand ambassador 

kami bingung dasarnya apa agar sesuai visi dan misi.” 
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Peneliti : “Apakah brand ambassador yang pernah terpilih sudah sesuai 

dengan visi dan misi ?.” 

Informan : “Belum sesuai, brand ambassador tidak kompeten, tidak seperti 

yang saya menggira dulu.” 

Peneliti : “Kenapa Brand ambassador dinilai belum sesuai visi dan misi ?.” 

Informan : “Karena sebagai brand ambassador kurang mempromosikan 

produk, dan saya menilai belum memiliki kemampuan public speaking yang 

baik.” 

Peneliti : “Apakah dalam menilai kriteria peserta melihat visi misi dan 

sudah menggunakan bobot tiap kriteria ?.”  

Informan : “Dulu kami menggunakan feeling, kayaknya ini mampu begitu 

jadi tidak melihat visi misi apalagi menggunakan bobot.” 

 

 



i 
 

 

Tabel Kesimpulan Wawancara Pra survei  
 

 Pimpinan Staf Staf 2 Staf 3 Kesimpulan 

Permasalahan di 

Miulan 

Management 

Menentukan 

kriteria dan 

bobot kriitera 

brand 

ambassador agar 

sesuai dengan 

visi dan misi  

Bingung menyeleksi 

peserta mana yang 

layak menjadi brand 

ambasaador agar 

ketika terpilih sesuai 

dengan visi dan misi 

Miulan Management. 

Kesulitan menentukan brand 

ambassador. 

 

Menentukan yang 

layak menjadi brand 

ambassador bingung 

dasarnya apa agar 

sesuai visi dan misi. 

Menetukan kriteria dan 

bobot kriteria seleksi yang 

akan menjadi brand 

ambassador agar sesuai 

dengan visi dan misi 

Alasan brand 

ambassador 

belum sesuai visi 

misi 

Kurang 

mempromosikan 

produk Miulan 

serta attitude 

kurang baik 

dengan saya dan 

staf, terlihat 

masih lepas 

pasang hijab.  

Terlihat seperti kurang 

mempromosikan 

Miulan selain itu 

perilaku yang sering 

lepas pasang hijab 

padahal salah satu 

misi mengedukasi 

sejak dini. 

Mereka memakai produk Miulan 

hanya karena tuntutan dari 

manajemen saja seperti tidak ada 

feeling dengan produk Miulan. 

Seharusnya seorang Brand 

ambassador sepenuh hati 

mempromosikan produk Miulan 

akan tetapi kenyataannya seperti 

tidak ada inisiatif. 

Kurang 

mempromosikan 

produk, dan belum 

memiliki public 

speaking yang baik 

Kurang mempromosikan 

produk Miulan, attitude 

kurang baik (perilaku 

dengan pimpinan dan staf 

juga masih lepas pasang 

hijab), tidak ada feeling 

dengan produk Miulan, 

tidak ada inisiatif, public 

speaking yang kurang baik. 

Dalam menilai 

kriteria peserta 

melihat visi, misi 

dan sudah 

menggunakan 

bobot tiap 

kriteria 

Berdasar 

perkiran saja 

belum melihat 

visi, misi dan 

belum ada dasar 

bobot yang baku. 

Belum. Belum melihat visi dan misi 

karena selama ini menggunakan 

feeling yang belum tentu tepat 

seperti melihat dari cantik dan 

ternyata cantik tidak cukup 

menjadi brand ambassador 

Menggunakan feeling, 

kayaknya ini mampu 

begitu jadi tidak 

melihat visi misi 

apalagi menggunakan 

bobot. 

Berdasar perkiran saja 

belum melihat visi, misi 

dan belum ada dasar bobot 

yang baku. 
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LAMPIRAN 2 

PENILAIAN DAN TAHAPAN 

untuk Menentukan Brand Ambassador 
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Pedoman Wawancara 

Minggu, 4 Januari 2019 

Key Informan : Pimpinan Miulan Management (Sukmawati Ani Saputri) 

 

1. Apakah selama ini sudah ada kriteria untuk menentukan brand ambassador ? 

2. Jika ada, apa saja kriteria yang digunakan ? jika belum mengapa ? 

3. Apa alasan memilih kriteria tersebut ? 

4. Apakah selama ini sudah ada bobot kriteria ?  

5. Jika ada, bagaimana bobot masing-masing kriteria ? jika belum, mengapa 

belum ada bobot kriteria ? 

6. Bagaimana tahapan dalam proses seleksi brand ambassador ? 

7. Dari tahapan tersebut tahap mana yang paling penting dan mengapa tahap 

tersebut penting ? 

8. Apakah ada kriteria dari setiap tahap ? jika ya, apa kriteria yang digunakan  

setiap tahap ? jika tidak, mengapa ? 
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Hasil Wawancara  

Minggu, 4 Januari 2019 

 

Peneliti : “Apakah selama ini sudah ada kriteria untuk memilih brand 

ambassador ?.” 

Informan : “Selama ini kami menilai hanya berdasarkan tampilan fisik 

seperti cantik, photogenic, bagaimana peserta menggunakan sosial media seperti 

berdasarkan pengikut dan penyuka foto diinstagram, bagaimana attitude peserta. 

Hanya sebatas perkiraan belum berdasarkan visi, misi. Dan selama ini kami 

bingung prioritas kriteria dari perkiraan tadi mana yang sebenarnya yang harus 

diutamakan. “ 

Peneliti : “Apa alasan memilihan kriteria tersebut ?.” 

Informan : “Alasan memilih cantik karena dia nantinya akan menjadi brand 

ambassador produk hijab pastinya orang melihat pertama kali yaitu raut mukanya. 

Photogenic kami menilai seperti jika foto karakter mukanya condong keceria 

karena kami tidak mau menghilangkan citra dari Miulan Hijab yang identik 

memproduksi hijab warna cerah yang melambangkan keceriaan. Serta bagaimana 

peserta menggunakan sosial media, karena media promosi Miulan Hijab sendiri 

memang gencar disosial media maka brand ambassador terpilih juga tentunya 

yang aktif sosial media dan yang terakhir attitude karena brand ambassador 

menjadi duta yang membawa nama Miulan yang tentunya mencari yang 

attitudenya baik seperti berhijab dalam keseharian.” 

Peneliti : “Apakah selama ini sudah ada bobot kriteria ? jika ada, 

bagaimana bobot masing-masing kriteria ?. jika belum, mengapa ?.” 

Informan : “Kami dalam menilai tiap kriteria itu ada bobotnya, akan tetapi 

itu hanya perkiraan saja. Misalnya karena menurut kami cantik penting jadi diberi 

bobot yang besar. Belum ada dasar bobotnya berasal dari mana.” 
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Peneliti : “Bagaimana tahapan dalam proses seleksi brand ambassador ?.”  

Informan : “Seleksi diawali pengumpulan formulir termasuk mengumpulkan 

foto dan ktp, selanjutnya peserta dikumpulkan disitu akan ada sesi tanya jawab 

dan dari situ dilihat mana yang potensial dan kami juga mengadakan sesi foto tiap 

peserta untuk memastikan apakah hasil foto dari yang peserta kumpulkan sama 

dengan orang aslinya dan hasil fotonya ketika difoto dari pihak kami.  

Kemudian disisihkan 30 besar peserta akan di vote fotonya melalui akun 

instagram Miulan Management disisihkan melalui penyuka foto terbanyak. Akan 

tetapi hal tersebut bukan menjadi salah satu faktor peserta lolos ke 10 besar, 

karena akan dilihat juga bagaimana attitudenya baik terhadap pimpinan dan staf 

Miulan Management. Karena jika hanya mengadalkan penyuka foto peserta 

terbanyak di akun instagram Miulan Management tidak adil kami meminimalisir 

kecurangan jika ada peserta yang membeli auto likes sehingga penilaian vote ada 

dengan diimbangi dengan kami membandingkan foto yang dia unggah di akun 

pribadi apakah selama ini yang menyukai fotonya banyak juga (dalam hal ini 

melihat aktivitas peserta di instagram). Selanjutnya 10 besar peserta nantinya 

akan mengikuti grand final yang awalnya sebelum disisihkan menjadi 3 besar 

juara disisihkan dulu menjadi 5 besar. Dalam grand final dalam menyisihkan 

peserta sehingga menjadi 3 besar juara akan dilihat salah satunya public speaking 

nya dalam menjawab pertanyaan.” 

Peneliti : “Dari tahapan tersebut tahap mana yang paling penting dan 

mengapa tahap tersebut penting ?.”  

Informan : “Tahapan yang paling penting tahap pemilihan 5 besar. Karena 

disitu 5 besar peserta nantinya akan dikontrak oleh Miulan Hijab, walaupun secara 

juara hanya 3 besar juara saja. 2 orang lainya dikontrak untuk cadangan jika suatu 

waktu salah satu atau diantara juara tidak bisa hadir baik di event atau pemotretan 

produk bisa digantikan.” 
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Peneliti : “Apakah ada kriteria dari setiap tahap ? jika ya, apakah kriteria 

yang digunakan ke setiap tahap ? jika tidak, mengapa ?.” 

Informan : “Kriteria dari setiap tahap untuk spesifik lolos ke tahap 

selanjutnya tidak ada, karena dari awal sampai menemukan brand ambassador 

kami melihat prosesnya dengan mengharapkan tidak hanya cantik fisik saja tetapi 

didukung dengan attitude yang baik dan kelebihan yang lain seperti contoh public 

speaking ditahap awal kami menilai dari sesi tanya jawab sebelum dia lolos 

ketahap selanjutnya sampai dengan grand final yang disitu juga ada lagi sesi tanya 

jawab. Begitupun juga attitude yang dapat dilihat bagaimana dia berperilaku 

dengan pimpinan dan staf Miulan Management dari awal sampai akhir grand 

final.” 

 

 

 



o 
 

 
 

Tabel Kesimpulan Hasil Wawancara 

 

No Pertanyaan Keterangan 

1. Kriteria yang digunakan Selama ini menilai hanya berdasarkan tampilan fisik seperti cantik, photogenic dan bentuk badan, 

bagaimana peserta menggunakan sosial media seperti berdasarkan pengikut dan penyuka foto 

diinstagram, bagaimana attitude peserta.  

2. Bobot kriteria Sudah ada bobot tetapi hanya perkiraan sehingga tidak memiliki bobot yang baku.   

3..  Tahapan seleksi Seleksi diawali pengumpulan formulir, selanjutnya peserta dikumpulkan disitu akan ada sesi 

tanya jawab dan sesi foto tiap peserta kemudian disisihkan 30 besar peserta akan di vote fotonya 

melalui akun instagram Miulan Management. Terakhir 10 besar peserta nantinya akan mengikuti 

grand final  

4. Tahapan terpenting 

dalam seleksi 

Tahapan yang paling penting tahap pemilihan 5 besar.  

5. Kriteria tiap tahap Kriteria dari setiap tahap untuk spesifik lolos ke tahap selanjutnya tidak ada, karena dari awal 

sampai menemukan brand ambassador kami melihat prosesnya. 
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LAMPIRAN 3 

VISI DAN MISI 
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Pedoman Wawancara  

Minggu, 4 Januari 2019 

Key Informan : Pimpinan Miulan Management (Sukmawati Ani Saputri) 

 

1. Apa makna dari visi dan misi Miulan Management ? 

 

Hasil Wawancara  

Minggu, 4 Januari 2019 

 

Peneliti : “Apa makna dari visi dan misi Miulan Management ? 

Iinforman : “Makna visi dari Miulan Management lewat brand ambassador 

berharap dapat menginspirasi muslimah. Muslimah yaitu wanita yang beragama 

islam untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga 

dapat melakukan kegiatan yang postif yang dapat berguna tidak hanya untuk diri 

sendiri. Sedangkan makna cantik, cerdas dan mandiri seorang brand ambassador 

harus seimbang tidak hanya cantik rupa dan perilaku tetapi seimbang dengan 

kecerdasan dan kemandiriannya melalui pengetahuan, seperti pengetahuan tentang 

produk, ketrampilan seperti bagaimana ia berbicara didepan umum dan sikapnya 

yang mencerminkan seorang muslimah dengan hijabnya sehingga mengetahui 

batasan yang seharusnya tidak dilakukan karena brand ambassador sebagai 

panutan, maka dari itu harus dapat memberi contoh yang baik. Misinya untuk 

mempromosikan pada masyarakat tentang Miulan Management dan 

memperkenalkan produk Miulan Hijab sebagai produk dalam negeri yang dapat 

sebagai pilihan fashion muslimah masa kini. Produk dari Miulan Hijab tidak 

hanya hijab, mukena, baju, dan aksesoris tetapi juga memproduksi boneka yang 

diberi nama miucan dengan karakter education doll yang bertujuan untuk 

memperkenalkan kepada anak-anak apa itu hijab sehingga mereka tertarik 

berhijab sejak dini. 
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LAMPIRAN 4 

DESKRIPSI PEKERJAAN 
Brand Ambassador 
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Pedoman Wawancara  

Minggu, 25 Januari 2019 

Key Informan : Pimpinan Miulan Management (Sukmawati Ani Saputri) 

 

1. Apa saja tugas yang harus dikerjakan brand ambassador ? 

2. Apa saja tanggung jawab dari brand ambassador ? 

3. Bagaimana waktu kerja brand ambassador ? 

 

Hasil Wawancara  

Minggu,25 Januari 2019 

 

Peneliti : “Apa saja tugas yang harus dikerjakan brand ambassador ?” 

Informan : “Tugas menjadi brand ambassador sebenarnya sudah tercantum 

dalam misi yaitu mempromosikan produk baik secara langsung (memperkenalkan 

melalui interaksi dengan produk di aktivitas sehari-harinya) dan sosial media 

khususnya instagram dengan cara seperti mengunggah foto menggunakan produk 

Miulan Hijab, membantu mempromosikan kegiatan baik langsung atau lewat 

sosial media (menggungah poster disosial media khususnya instagram, karena 

instagram paling banyak penggunanya anak muda dan biasanya kegiatan yang 

diselenggrakan juga untuk anak muda), dan menghadiri kegiatan yang 

selenggarakan Miulan Management dan Miulan Hijab Management seperti kontes 

short movie, workshop dan beuty class, ataupun CV Miulan Hijab seperti buka 

bersama, gathering, halal bi halal dsb, menjadi narasumber di radio, acara televisi 

dll, memotivasi masyarakat untuk berhijab sejak dini dengan cara berhijab dalam 

keseharian, mengkampanyekan dalam acara-acara seperti car free day, menjadi 

model dalam pemotretan produk Miulan Hijab, mengajak untuk mencintai produk 

dalam negeri dengan menggunakan produk Miulan Hijab sebagai pilihan.” 

 

 

 



t 
 

 
 

Peneliti : “Apa saja tanggung jawab dari brand ambassador ?.” 

Informan : “Tanggung jawabnya mempromosikan produk dan kegiatan yang 

akan diselenggarakan, menjaga nama baik Miulan Management dan Miulan Hijab 

lewat sikap dan perilaku dikeseharian dan sosial media seperti berhijab dalam 

keseharian dan sikap atau pun perilaku yang positif, karena brand ambassador 

mencerminkan citra produk dimata konsumen, selama menjalani kontrak tidak 

boleh mempromosikan atau terikat dengan pihak lain.” 

Peneliti : “Bagaiman waktu kerja brand ambassador ?.” 

Informan : “Waktu kerjanya sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, 

misalnya dalam satu bulan bisa saja bisa pemotretan 2 kali biasanya pemotretan 

akhir pekan di akhir bulan dan untuk kegiatan menghadiri acara menyesuaikan 

dengan jadwal.” 
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LAMPIRAN 5 

KRITERIA DAN SUB KRITERIA 
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Kriteria dan sub kriteria yang dibutuhkan Miulan Management untuk menentukan 

brand ambassador agar sesuai visi dan misi. Beserta alasan  

Minggu,4 Januari 2019  

Key Informan  : Pimpinan (Sukmawati Ani Saputri) 

Informan Utama :  

staf 1 Admin dan Humas (Chytia Devi Mutiara Putri)  

staf 2 Sekretaris (Fitria Ismawati Dewi) 

staf 3 Bendahara (Desi Puspitasari) 

 

Peneliti melakukan wawanacara dengan key informan yaitu pimpinan Miulan 

Management untuk mencari tahu kriteria dan sub kriteria yang dibutuhkan Miulan 

Management agar sesuai visi misi maka diperoleh jawaban dari key informan 

bahwa kriteria yang digunakan cantik, cerdas dan mandiri seperti yang tertuang 

dalam visi misi. Setelah itu untuk memperkuat jawaban dari key informan peneliti 

melakukan wawancara dengan informan utama serta mempertanyakan kepada 

informan kenapa kriteria tersebut dibutuhkan. 

Setelah mengetahui alasan dari setiap kriteria. Peneliti bersama informan dalam 

hal ini pimpinan dan staf Miulan Management menggolongkan tiap kriteria 

kedalam sub kriteria serta mendefinisikan sub kriteria tersebut. 
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Tabel Kriteria Seleksi Brand Ambassador 

Kriteria Key Informan 

Pimpinan 

Informan Utama 

Staf 1 

Informan Utama 

Staf 2 

Informan 

Utama Staf 3 

Kesimpulan 

Alasan 

Kriteria 

Cantik  

 

 

 

 

Karena Miulan Hijab media 

promosinya menggunakan 

sosial media yang butuh untuk 

pemotretan cantik perlu untuk 

menunjang percaya diri tampil 

didepan kamera serta yang 

pastinya konsumen akan 

menilai dan melihat muka dan 

bagaimana brand ambassador 

ketika mengenakan hijab 

tersebut akan terlihat bagus 

ketika foto dengan berbagai 

macam gaya yang tidak 

keluar dari karakter Miulan 

Hijab yang ceria. 

Dengan brand ambassador 

dapat mengingatkan brand 

dimata konsumen. 

Brand ambassador sebagai 

duta menjadi sorotan maka 

dari itu harus dapat 

menumbuhkan rasa 

ketertarikan konsumen 

mengetahui brand apa 

yang sedang dipakai serta 

membelinya karena 

biasanya orang merasa 

tertarik membeli suatu 

brand karena melihat orang 

lain memakai brand tersebut 

terlihat cantik, rapi. 

Dalam memakai 

hijab dapat 

memadupadanka

n warna, corak 

dan mencocokan 
hijab dengan 

pakaian, aksesoris 

dan apa yang 

dipakai (stylist) 

Brand 

ambassador 

terlihat cantik 

ketika sesuai 

antara tampilan 

fisik seperti 

badannya 

proporsional 

dan juga 

perilakunya. 

1. Terlihat bagus ketika di 

foto dengan berbagai 

macam gaya yang tidak 

keluar dari karakter 

Miulan Hijab yang 

ceria. 

2. Menumbuhkan rasa 

ketertarikan konsumen 

mengetahui brand apa 

yang sedang dipakai. 

3. Memadupadankan, 

mencocokan hijab 

dengan pakaian, 

aksesoris dan apa yang 

dipakai (stylist) 

4. Sesuai antara tampilan 

fisik dan juga 

perilakunya. 
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Alasan 

Kriteria 

Cerdas 

 

 

Brand ambassador Miulan 

Hijab berarti menjadi 

perwakilan pemasaran. Maka 

dari itu perlu memahami 

spasar dan produk. 
Dikarenakan kehadiran brand 

ambassador untuk membangun 

hubungan antara produk dan 

juga konsumen melalui 

imagenya. 

Brand ambassador harus 

cakap dalam berbicara 
karena akan berhadapan 

dengan banyak orang 

termasuk rekan kerja. Selain 

dituntut mempromosikan 

produk agar dapat menarik 

konsumen untuk membeli 

serta dapat lebih 

mendekatkan brand dengan 

konsumen. 

Sebagai brand ambassador 

yang cakap dalam berbicara 

juga dapat meningkatkan 

nilai dirinya. 

Brand 

ambassador yang 

cerdas harus 

dapat menjaga 

tingkah laku. 

Karena Brand 

ambassador 

sebagai panutan, 

maka dari itu 

harus dapat 

memberi contoh 

yang baik seperti 

berhijab dalam 

keseharian. 

Mencontohkan 

melalui sosial 

media bagaimana 

mengreasikan 

hijab agar dapat 

membantu 

konsumen dalam 

penggunaan dan 

dapat menarik 

minat konsumen 

yang lain. 

 

1. Memahami pasar dan 

produk. 

2. Cakap dalam berbicara 

3. Berhijab dalam 

keseharian. 

4. Dapat mencontohkan 

mengkreasikan hijab. 

Alasan 

Kriteria 

Mandiri 

Brand ambassador mengataui 

tanggung jawab tugas 

sehingga dapat dipercaya. Serta 

mengetahui dan sadar diri 

batasan menjadi brand 

ambassador yang perilakunya 

akan menjadi sorotan dan 

mudah ditiru. 

Brand ambassador dapat 

mengenakan make updan 

hijab sendiri. agar sewaktu 

waktu jika ada acara yang 

tiba-tiba bisa siap tidak 

bergantung orang lain. 

Memiliki rasa 

inisiatif, 
professional 

dalam 

menjalankan 

tugas. 

Dapat 

memaksimalka

n potensi yang 

ada dalam 

dirinya dengan 

menumbuhkan 

ide-ide inovatif. 

1. Mengetahui tanggung 

jawab, tugas dan 

batasan. 

2. Dapat mengenakan 

make updan hijab 

sendiri. 

3. Memiliki rasa inisiatif. 

4. Memaksimalkan  

potensi yang ada 

dalam dirinya dengan 

menumbuhkan ide-ide 

inovatif. 
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Tabel Sub Kriteria Brand Ambassador 

Kriteria Sub Kriteria Definisi Level Skor Cara Seleksi 

Cantik  Stylist Dapat mencocokan antara pakaian yang 

dikenakan dengan hijab, aksesoris dan 

make-up, apapun yang melekat pada 

dirinya (termasuk memadukan warna, 

corak baju), dengan penampilan yang 

cocok dapat membuat orang menjadi 

tertarik. 

 

Keserasian pakaian dan 

aksesoris dengan apa yang 

dikenakan di tubuh. 

 

3 K : Bertanya 

(Memadupadankan 

warna, motif). 

S : Ujian Praktek 

(mencontohkan 

langsung dengan 

hijab, pakaian yang 

disediakan). 

A : Pengamatan 

(bagaimana 

memadukan hijab, 

pakaian agar tetap 

sopan sesuai 

dengan tempat). 

Cukup serasi antara pakaian 

dan aksesoris dengan apa 

yang dikenakan di tubuh. 

 

2 

Tidak serasi antara pakaian 

dan aksesoris dengan apa 

yang dikenakan di tubuh. 

 

1 

Photogenic Brand ambassador memiliki muka yang 

bagus ketika difoto dengan berbagai 

macam gaya yang tidak keluar dari 

karakter Miulan Hijab yang menonjolkan 

ceria. Hal ini faktor sangat penting di 

Miulan Management dalam memilih 

brand ambassador karena menyadari 

Miulan Hijab merupakan produsen hijab 

yang membutuhkan seorang brand 

ambassador yang fotogenic agar dapat 

menarik konsumen. 

Terlihat cantik saat di foto 

dengan berbagai gaya. 

 

 

 

3 K : Bertanya 

(mengetahui 

seputar dunia 

model) 

S : Hasil foto 

peserta  Terlihat biasa saja saat di foto 

dengan berbagai gaya. 

2 
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Sopan santun Brand ambassador menjadi sorotan maka 

harus dapat menjaga tingkah laku, 

ucapannya agar dapat memberi contoh 

yang baik. 

Sikap dan tingkah laku (suka 

senyum, menyapa, tutur kata 

baik), keramahan yang 

terlihat dari hubungan antar 

sesama peserta dan 

bagaimana menghormti pihak 

Miulan Management. 

3 K : Bertanya  

(pernah mengikuti 

table manners atau 

pelatihan lain yang 

sejenisnya). 

S : Dilihat dari 

body language 

A : Pengamatan 

(suka senyum, 

menyapa, tutur kata 

baik), tingkah laku,  

keramahan yang 

terlihat dari 

hubungan antar 

sesama peserta dan 

pihak Miulan 

Management. 

Tingkah laku, sikap dan 

ucapannya cukup baik. 

2 

Tingkah laku, sikap dan 

ucapannya tidak baik. 

 

1 

Cerdas Pengetahuan 

tentang 

produk 

Brand ambassador Miulan Hijab berarti 

menjadi perwakilan pemasaran Miulan 

Hijab. Maka dari itu perlu memahami 

pasar dan produk dari Miulan Hijab 

Karena kehadiran brand ambassador 

untuk membangun hubungan antara 

produk dan juga konsumen melalui 

imagenya. 

 

Mengetahui dan memahami 

produk Miulan Hijab. 

3 K : Bertanya 

(mengetahui suatu 

hijab cocoknya 

dipakai kalangan 

umur berapa, sudah 

pernah tahu Miulan 

Hijab sebelumnya, 

dsb). 

S : Setidaknya 

mengetahui jenis 

bahan hijab yang 

Cukup mengetahui dan 

memahami produk Miulan 

Hijab. 

2 

Sama sekali tidak mengetahui 

dan memahami produk 

Miulan Hijab. 

1 
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dikenakan, dapat 

memahami pasar. 

Public 

speaking 

Brand ambassador harus cakap dalam 

berbicara karena akan berhadapan dengan 

banyak orang selain dituntut 

mempromosikan produk agar dapat 

menarik konsumen untuk membeli, juga 

berhadapan dengan rekan bisnis. 

Cara bicara yang lancar tanpa 

terbata-bata, penggunaan 

bahasa yang baik dan mudah 

dipahami serta gestur tubuh 

yang percaya diri. 

3 K: Bertanya 

(Mengetahui 

seputar dunia 

public speaking) 

S: Bagaimana 

menjawab 

pertanyaan ketika 

sesi tanya jawab 

dan interaksi 

dengan pihak 

peserta serta 

Miulan 

Management, 

mencontohkan 

praktek promosi 

A : Penggunaan 

bahasa dalam 

menjelaskan. 

 

Kurang diantara cara bicara 

tanpa terbata-bata, 

penggunaan bahasa yang baik 

dan mudah dipahami serta 

gestur tubuh yang percaya 

diri.  

2 

Penyampaian yang tidak jelas 

serta gestur tubuh yang tidak 

percaya diri.  

1 

Berhijab 

dalam 

keseharian 

Brand ambassador akan menjadi sorotan 

dan panutan. Selain itu agar dapat selaras 

dengan misi Miulan Management yang 

memotivasi dan mengedukasi Muslimah 

untuk berhijab sejak dini. 

Dapat memposisikan diri 

kapan harus berhijab dan 

tidak. 

2 K : Bertanya 

(mengetahui kapan 

posisi harus 

berhijab dan tidak).  

A : Dilihat dari foto 

yang diunggah 

disosial media. 

Tidak dapat memposisikan 

diri kapan harus berhijab dan 

tidak. 

 

1 
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Mandiri  Inovatif  Brand ambassador harus memiliki ide 

beragam dalam memasarkan produk agar 

dapat lebih mendekatkan produk kepada 

konsumen.  

Memiliki ide beragam yang 

belum pernah digunakan 

untuk mempromosikan. 

3 K : Bertanya 

(ide baru apa yang 

cocok untuk 

promosi). 

S : Bertanya 

(memiliki keahlian 

mengedit video/ 

foto.) 

A : Keaktifan 

disosial media 

(dilihat pengikut, 

penyuka foto). 

 

Cukup memiliki ide beragam 

yang masih jarang digunakan 

untuk mempromosikan. 

2 

Ide sudah banyak  

digunakan. 

 

1 

Kreatif Dapat mengkreasikan hijab dan 

mengenakan make up sendiri karena jika 

sewaktu waktu ada kegiatan yang tiba-

tiba bisa siap tidak bergantung kepada 

orang lain. 

Mahir mengreasikan hijab 

dan make upsendiri. 

3 K: Bertanya 

(bagaimana 

memadupadankan 

make updengan 

pakaian.) 

S: Mempraktekan 

kemampuan 

bermakeup dan 

mengkreasikan 

hijab. 

A : Hasil 

mempraktekan 

make updan 

hijabnya tidak 

berlebihan 

Tidak mahir mengreasikan 

hijab dan make upsendiri. 

 

2 
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Inisiatif  Inisiatif disini memiliki makna inisiatif 

dalam bekerja brand ambassador harus 

mengetahui baik tugas, tanggung jawab 

agar dapat dipercaya, dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik dan mengetahui 

batasanya karena sadar diri bahwa 

perilakunya akan menjadi sorotan. 

Mengetahui tugas, tanggung 

jawab dan batasan seorang 

brand ambassador. 

3 K : Bertanya 

(Mengetahui baik 

tugas, tanggung 

jawab dan batasan 

menjadi brand 

ambassador.) 

Cukup mengetahui tugas, 

tanggung jawab dan batasan 

seorang brand ambassador. 

2 

Sama sekali tidak mengetahui 

tugas, tanggung jawab dan 

batasan seorang brand 

ambassador. 

1 
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Menetapkan kriteria dan sub kriteria selain mendefinisikan sesuai dengan sudut 

pandang Miulan Management, juga berpatokan dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/  

supaya tidak salah arti. 

Tabel Definisi Kriteria dan Sub Kriteria 

Kriteria dan Sub 

Kriteria 

Definisi 

 

Cantik Elok, molek (tentang wajah, muka perempuan). 

Cerdas 1. Sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, 

mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran. 

2. Sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat) 

Mandiri Dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada 

orang lain. 

Sopan santun Budi pekerti yang baik; tata krama; peradaban; kesusilaan 

Pengetahuan 

tentang produk  

 

Pengetahuan : Segala sesuatu yang diketahui; kepandaian. 

Produk : Barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya 

atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir 

dari proses produksi itu 

Public speaking 

 

Berbicara : Berkata, bercakap, berbahasa. 

Umum: Mengenai seluruhnya atau semuanya, secara 

menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja. 

Berhijab dalam 

keseharian 

 

Berhijab : Memakai hijab 

Inovatif Bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru; ber-sifat 

pembaruan (kreasi baru). 

 

Kreatif  Memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk 

menciptakan. 

Inisiatif Suatu daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu. 

 

Kemudian setelah terdapat kriteria dan sub kriteria mendiskusikan 

bagaimana tingkat kepentingan dari tiap kriteria dan sub kriteria  

 

 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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LAMPIRAN 6 

KUESIONER  

TINGKAT KEPENTINGAN  

KRITERIA DAN SUB 

KRITERIA 
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Tingkat Kepentingan Kriteria dan Sub Kriteria Seleksi Brand Ambassador 

Miulan Hijab dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Nama  : 

Jabatan : 

Petunjuk Pengisian 

1. Informan mengisi kuesioner dengan membandingkan tingkat kepentingan 

setiap kriteria (vertikal) dengan membandingkan kriteria (horisontal). 

2. Hasil perbandingan, dituliskan sesuai dengan pilihan angka yang tertera. 

Tabel  Skala Banding Secara Berpasangan 

Intensitas 

Kepentingan 

Kepentingan 

1 Sama pentingnya 

3 Sedikit lebih penting 

5 Lebih penting 

7 Pasti lebih penting 

9 Ragu-ragu antara nilai yang berdekatan 

2,4,6,8 Nilai tingkat kepentingan kebalikan dari skala 1-9 

Sumber : Saaty (1993:85-86) 
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Kepentingan kriteria dan sub kriteria 

a. Dalam menentukan kriteria brand ambassador, seberapa pentingkah : 

No Kriteria A 
Skala 

 

Skala 
Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Cantik 

                 

Cerdas 

2. Cantik 

                 

Mandiri 

 

 

No Kriteria A 
Skala 

 

Skala 
Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Cerdas 

                 

Mandiri 

 

 

b. Dalam menentukan sub kriteria brand ambassador cantik, seberapa 

pentingkah : 

No Kriteria A 
Skala 

 
Skala 

Kriteria B 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Stylist 
                 

Photogenic 

2. Stylist 
                 

Sopan santun 

 

 

No Kriteria A 
Skala 

 

Skala 
Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Photogenic 

                 

Sopan santun 
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c. Dalam menentukan sub kriteria brand ambassador cerdas, seberapa 

pentingkah : 

No Kriteria A 
Skala 

 

Skala 
Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Pengetahuan 

tentang 

produk 

                 

Public 

speaking 

2. 

Pengetahuan 

tentang 

produk 

                 

Berhijab 

dalam 

keseharian 

 

No Kriteria A 
Skala 

 

Skala 
Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Public 

speaking 

                 

Berhijab 

dalam 

keseharian 

 

d. Dalam menentukan sub kriteria brand ambassador mandiri, seberapa 

pentingkah : 

No Kriteria A 
Skala 

 

Skala 
Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Inovatif 

                 

Kreatif 

2. Inovatif 

                 

Inisiatif 

 

No Kriteria A 
Skala 

 

Skala 
Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Kreatif 

                 

Inisiatif 
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Tabel Kesimpulan Kuesioner Tingkat Kepentingan 

Key Informan 

Pimpinan  

Informan Utama 

Staf Admin dan Humas 

Informan Utama 

Sekretaris 

Informan Utama 

Bendahara 

Kesimpulan 

Cantik 3x cerdas Cantik 3x cerdas Cantik 3x cerdas Cantik 3x cerdas Cantik 3x cerdas 

Cantik 5x mandiri Cantik 5x mandiri Cantik 5x mandiri Cantik 5x mandiri Cantik 5x mandiri 

Cerdas 3x mandiri Cerdas 3x mandiri Cerdas 3x mandiri Cerdas 3x mandiri Cerdas 3x mandiri 

Photogenic 2x stylist Photogenic 2x stylist Photogenic 3x stylist Photogenic 2x stylist Photogenic 2x stylist 

Stylist 3x sopan santun Stylist 2x sopan santun Stylist 3x sopan santun Stylist 3x sopan santun Stylist 3x sopan santun  

Photogenic 3x sopan santun   Photogenic 3x sopan 

santun   

Photogenic 3x sopan 

santun   

Photogenic 3x sopan 

santun   

Photogenic 3x sopan santun   

Public speaking 2x 

pengetahuan tentang produk 

Public speaking 2x 

pengetahuan tentang 

produk 

Public speaking 3x 

pengetahuan tentang 

produk 

Public speaking 2x 

pengetahuan tentang 

produk 

Public speaking 2x 

pengetahuan tentang produk  

Berhijab dalam keseharian 

3x pengetahuan tentang 

produk 

Berhijab dalam keseharian 

3x pengetahuan tentang 

produk 

Berhijab dalam keseharian 

3x pengetahuan tentang 

produk 

Berhijab dalam keseharian 

3x pengetahuan tentang 

produk 

Berhijab dalam keseharian 

3x pengetahuan tentang 

produk 

Berhijab dalam keseharian 

3x Public speaking 

Berhijab dalam keseharian 

3x Public speaking 

Berhijab dalam keseharian 

3x Public speaking 

Berhijab dalam keseharian 

3x Public speaking 

Berhijab dalam keseharian 

3x Public speaking 

Inisiatif 2x inovatif Inisiatif 2x inovatif Inisiatif 2x inovatif Inisiatif 2x inovatif Inisiatif 2x inovatif 

Inovatif 3x kreatif Inovatif 3x kreatif Inovatif 3x kreatif Inovatif 3x kreatif Inovatif 3x kreatif 

Inisiatif 3x kreatif Inisiatif 3x kreatif Inisiatif 3x kreatif Inisiatif 3x kreatif Inisiatif 3x kreatif 
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Key informan : Pimpinan Miulan Management (Sukmawati Ani Saputri) 

a. 

 Cantik sedikit lebih penting dari cerdas. 

Hal yang pertama kali diihat dari seorang brand ambassador adalah kecantikan. 

Kecantikan yang dimiliki akan membuat orang tertarik, terlebih ketika mengenakan 

produk Miulan. Sehingga orang akan mengesampingkan kecerdasan yang dimiliki. 

Bukan berarti cerdas tidak penting, cerdas sedikit lebih penting dan dibutuhkan brand 

ambassador terkait dengan pengetahuan tentang produk, bagaimana mempromosikan 

produk dihadapan para konsumen agar dapat memikat hati konsumen.  

 Cantik lebih penting dari mandiri. 

Seperti yang telah dijabarkan diatas bahwa fisik yang cantik sangat dibutuhkan untuk 

menjadi brand ambassador sedangkan mandiri dibutuhkan untuk memberikan kesan 

yang positif tidak bergantung pada orang lain. 

 Cerdas sedikit lebih penting dari mandiri. 

Seorang yang memiliki kecerdasan akan memiliki sikap mandiri. Ia akan berpikir 

tidak akan menggantungkan dirinya pada orang lain, namun memiliki cara tersendiri  

b. 

 Photogenic hampir sama pentingnya dengan stylist. 

Cara berfoto yang menarik dari brand ambassador akan mempengaruhi segalanya 

terutama dari segi stylist. Keahlian dari photogenic akan membuat penampilan mejadi 

menarik. 

 Stylist sedikit lebih penting dari sopan santun. 

Dilihat dari cara atau penampilannya dalam berbusana atau memadupadankan akan 

menunujukan bagaimana perilakunya, sikapnya terutama dalam hal sopan santun. 

 Photogenic sedikit lebih penting dari sopan santun.  

Brand ambassador tentunya harus menarik melalui photogenic karena akan 

ditampilkan dan digunakan untuk media promosi dari produk. Orang akan melihat 

dari tampilan fisik terlebih dahulu yang terlihat dari menariknya produk ketika di 

pakai brand ambassador didalam foto. Sedangkan sopan santun penting untuk 

menunjukan citra produk. 
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c. 

 Public speaking sama pentingnya dengan pengetahuan tentang produk. 

Brand ambassador harus memiliki kemampuan berbicara secara professional. Ia 

harus merasa nyaman dalam diskusi dan bersikap baik saat menghadapi orang-orang 

rumit. Hal ini penting karena akan melakukan promosi yang berhubungan dengan 

banyak orang. Sama pentingnya dengan pengetahuan tentang produk. Brand 

ambassador akan menjadi suara dari brand yang diwakili dan membangun koneksi 

antara produk dengan audiens melalui imagenya.  

 Berhijab dalam keseharian sedikit lebih penting dari pengetahuan tentang produk. 

Brand ambassador yang kesehariannya sudah berhijab akan memberikan nilai tambah 

dan positif karena sudah terbiasa mengenakannya. Namun akan memberikan 

pandangan orang lain yang negatif terhadap brand ambassador yang akan 

mengenakan hijab ketika menjalankan tugas saja, tetapi dalam keseharian tidak 

mengenakan. Sedangkan pengetahuan tentang produk untuk menunjang tugasnya 

sebagai seorang brand ambassador. 

 Berhijab dalam keseharian sedikit lebih penting dari public speaking. 

Seperti halnya dengan apa yang telah dijabarkan diatas bahwa berhijab dalam 

keseharian akan memberikan nilai tambah dan positif. Setelah itu dari tampilan fisik 

dibutuhkan keahlian komunikasi yang bak untuk mempomosikan produk. 

d. 

 Inovatif sedikit lebih penting dari kreatif  

Menjadi seorang brand ambassador secara otomatis adalah representatif marketing 

produk Miulan. Tidak harus yang memiliki gelar dibidang marketing. Hanya perlu 

memiliki inovasi dalam memahami pasar dan ide dari brand ambassador. Tidak 

hanya tampil didepan umum, tetapi terlihat dalam memberikan saran yang berguna 

untuk lebih mendekatkan diri pada konsumen sekaligus meningkatkan nilai dari 

dirinya sebagai brand ambassador. Sedangkan kreatif untuk menunjang pekerjaan. 

 Inisiatif sama pentingnya dengan inovatif  

Inisiatif dan inovatif sama pentingnya karena dalam melakukan sebuah inovasi 

dibutuhkan suatu inisiatif. Dimana memiliki kemampuan untuk memutuskan dan 
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melakukan sesuatu yang tepat sehingga mampu menemukan ide-ide baru dengan 

melihat sesuatu yang ada disekitar. 

 Inisiatif sedikit lebih penting dari kreatif.  

Menjadi seorang brand ambassador yang lebih inisiatif akan memiliki cara berpikir 

yang cekatan. Ia akan cepat menyampaikam ide atau gagasan yang akan disampaikan 

dan berhubungan dengan brand yang diwakili. Secara tepat dan benar.  Sedangkan 

kreatif untuk menunjang pekerjaannya. 

Informan utama : Staf Admin dan Humas (Chyntia Devi Mutiara Putri) 

a. 

 Cantik sedikit lebih penting dari cerdas. 

Karena sebagian besar konsumen melihat tampilan fisik terlebih dahulu, sedangkan 

kecerdasan dapat dinilai setelah melakukan komunikasi. 

 Cantik lebih penting dari mandiri. 

Karena dalam melakukan promosi Miulan menggunukan sosial media, maka 

penampilan merupakan yang utama, sedangkan mandiri merupakan faktor penunjang 

agar brand ambassador mampu melakukan tugasnya dengan baik. 

 Cerdas sedikit lebih penting dari mandiri. 

Karena kecerdasan dibutuhkan untuk mengajak para calon konsumen agar memberi 

produk yang dipromosikan, sedangkan mandiri dibutuhkan dalam menyalurkan ide-

ide dan kreatifitas dalam melakukan pekerjaan. 

b. 

 Photogenic hampir sama pentingnya dengan stylist. 

Karena Miulan menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, maka brand 

ambassador diharuskan photogenic untuk mendapatkan foto yang terlihat bagus dari 

berbagai sisi untuk menarik konsumen. Sedangkan stylist hampir sama penting karena  

brand ambassador juga harus dapt memadupadankan busana yang dipromosikan 

untuk menarik konsumen. 

 Stylist hampir sama pentingnya dengan sopan santun. 

Karena sebagai seorang brand ambassador selain harus mmapu mengedukasi calon 

konsumen dalam memadupadankan busana, brand ambassador juga harus mampu 

memberikan contoh sifat yang baik agar konsumen tertarik. 
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 Photogenic sedikit lebih penting dari sopan santun. 

Karena foto yang terlihat bagus dari berbagai sisi akan menarik perhatian calon 

konsumen untuk pertama kali, sedangkan sopan santun dapat dinilai jika telah 

melakukan komunikasi. 

c. 

 Public speaking hampir sama pentingnya dengan pengetahuan tentang produk. 

Karena brand ambassador yang memiliki public speaking yang baik pasti mampu 

memberikan alasan-alasan menarik agar calon konsumen membeli produk yang 

dipromosikan, sedangkan brand ambassador yang hanya memiliki pengetahuan 

tentang produk belum tentu menarik konsumen. 

 Berhijab dalam keseharian sedikit lebih penting dari pengetahuan tentang produk. 

Karena Miulan memiliki misi mengedukasi untuk berhijab sejak dini, sehingga 

berhijab dalam keseharian lebih diutamakan. Sedangkan pengetahuan tentang produk 

juga penting untuk memberikan informasi mengenai produk yang dipromosikan. 

 Berhijab dalam keseharian sedikit lebih penting dari public speaking. 

Karena calon konsumen dianggap lebih percaya dengan konsistensi brand 

ambassador yaitu berhijab dalam keseharian kemudian ditunjang dengan public 

speaking untuk menarik calon konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. 

d. 

 Inisiatif sama pentingnya dengan inovatif. 

Karena sebagai brand ambassador harus mampu memahami apa saja yang menjadi 

tugas, tanggung jawab dan batasan sebagai seorang brand ambassador. Hal tersebut 

sama pentingnya dengan memiliki ide-ide baru untuk memprpmosikan agar menarik 

konsumen. 

 Inovatif sedikit lebih penting dari kreatif. 

Karena dalam mempromosikan produk, inovatif lebih dibutuhkan agar brand 

ambassador menuangkan ide-ide baru untuk promosi agar menarik perhatian 

konsumen. Sedangkan kreatif juga dibutuhkan untuk melakukan tugasnya tanpa 

bergantung pada orang lain. 
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 Inisiatif sedikit lebih penting dari kreatif. 

Karena inisiatif merupakan tugas dan kewajiban dari seoang brand ambassador tanpa 

diperintahkan dan diingatkan. Sedangkan kreatif dijadikan sebagai penunjang bila 

tidak ada bantuan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang brand ambassador. 

Informan utama : Sekretaris (Fitria Ismawati Dewi) 

a. 

 Cantik sedikit lebih penting dari cerdas. 

Karena orang melihat tampilan fisik terlebih dahulu maka dibutuhkan brand 

ambassador yang cantik untuk menarik calon konsumen. Sedangkan cerdas 

diperlukan dalam menjawab pertanyaan setiap pertanyaan calon konsumen seperti 

menjelaskan sisi baik dari produk maka dibutuhkan ketrampilan membujuk calon 

konsumen untuk membeli produk tersebut. Selain itu brand ambassador harus cerdas 

agar menjadi panutan seperti mencontohkan perilaku berhijab dalam keseharian. 

 Cantik lebih penting dari mandiri. 

Cantik merupakan hal yang penting untuk menarik konsumen karena pertama kali 

orang melihat penampilan. Sedangkan mandiri baru terlihat saat bertemu atau 

berbincang-incang atau melihat kesehariannya. 

 Cerdas sedikit lebih penting dari mandiri. 

Cerdas sedikit lebih dibutuhkan agar bisa menjelaskan sisi baik produk, membujuk 

konsumen. Cerdas merupakan ketanggapan seseorang dalam menjawab pertanyaan 

atau dalam mempromosikan sebuah produk dalam konteks cerdas yang dibutuhkan 

oleh brand ambassador. Sedangkan mandiri memiliki ide-ide baru, inisiatif 

mengerjakan pekerjaannya sendiri juga dibutuhkan untuk menjadi brand ambassador. 

b. 

 Photogenic sedikit lebih penting dari stylist. 

Photogenic dibutuhkan untuk kegiatan promosi Miulan yang dilakukan melalui sosial 

media. Lewat hasil foto yang menarik orang dari mananpun bisa melihat dan tertarik. 

Sehingga dapat menimbulkan rasa kaingintahuan orang untuk mengetahui brand apa 
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yang sedang dikenakan yang membuat brand ambassador terlihat cantik. Sedangkan 

stylist untuk menunjang penampilan dari brand ambassador. 

 

 Stylist sedikit lebih penting dari sopan santun. 

Karena stylist menunjang penampilan dari brand ambassador untuk manarik 

konsumen untuk membeli. Sedangkan sopan santun sebagai cerminan dari produk 

maka dari itu brand ambassador harus menjaga sikap sehingga reputasi dari produk 

tersebut baik. 

 Photogenic sedikit lebih penting dari sopan santun. 

Karena photogenic dibutuhkan untuk memasarkan produk tersebut, karena orang 

melihat terlebih dahulu dari tampilan foto apakah produk tersebut bagus dikenakan 

maka mendorong hasrat untuk membeli. Sedangkan sopan santun baru terlihat saat 

melakukan komunikasi. 

c. 

 Public speaking sedikit lebih penting dari pengetahuan tentang produk. 

Karena belum tentu orang yang tahu akan produk tersebut mampu menjelaskan ke 

calon konsumen. Sedangkan orang yang memiki public speaking yang baik mampu 

membuat alasan-alasan mengapa harus memilih produk tersebut dan menjelaskan 

dengan baik sehingga mudah dipahami. 

 Berhijab dalam keseharian sedikit lebih penting dari pengetahuan tentang produk. 

Karena misi dari Miulan berupa ajakan untuk berhijab sejak dini, maka secara tidak 

langsung brand ambassador harus melakukan misi tersebut dengan mencontohkan 

sebagai teladan dari produk. Sedangkan pengetahuan tentang produk penting untuk 

menjawab pertanyaan ataupun memikirkan bagaimana mempertahankan citra produk 

tersebut. 

 Berhijab dalam keseharian sedikit lebih penting dari public speaking. 

Karena orang melihat dari perilaku keseharian. bila cakap dalam berbicara namun 

kesehariannya buruk sama saja membuat citra dari produk tersebut jelek. 

d. 

 Inisiatif hampir sama pentingnya dengan inovatif. 

Inisiatif dalam konteks ini mengerti akan tugas, tanggung jawab dan batasan menjadi 

seorang brand ambassador maka sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. 
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Inisiatif bagian dari inovatif karena seorang brand ambassador dengan memiliki rasa 

inisiatif mengerti apa yang harus dilakukan seperti tugasnya yang harus 

mempromosikan produk dengan ide-ide yang baru. 

 Inovatif sedikit lebih penting dari kreatif  

Inovatif dibutuhkan untuk mempromosikan produk dengan ide-ide yang baru untuk 

menarik calon konsumen. Sedangkan kreatif dapat mengenakan makeup dan 

megkreasikan hijab sendiri yang dibutuhkan seorang brand ambassador dalam 

menjalankan tugasnya tanpa harus bergantung dengan staf atau orang lain. 

 Inisiatif sedikit lebih penting dari kreatif. 

Karena inisiatif mengetahui tugas, kewajiban, batasan yang wajib harus diketahui oleh 

seorang brand ambassador. Sedangkan kreatif sebagai penunjang bila tidak ada 

bantuan dalam menjalankan tugas yang sewaktu-waktu. 

 Informan Utama : Bendahara (Desi Puspitasari) 

a. 

 Cantik sedikit lebih penting dari cerdas. 

Cantik diperlukan seorang brand ambassador karena Miulan media promosinya 

mengunakan sosial media khusunya instagram dan facebook maka tampilan fisik 

merupakan hal yang utama untuk menarik konsumen. Kebanyakan orang melihat 

terlebih dahulu tampilan fisik. Sedangkan cerdas dapat dilihat ketika calon konsumen 

melakukan komunikasi. 

Jadi dengan cantik diharapkan dapat menunjang penjualan produk. 

 Cantik lebih penting dari mandiri. 

Tampilan fisik yang cantik dibutuhkan seorang brand ambassador untuk menarik 

calon konsumen. Sedangkan mandiri untuk menunjang pekerjaan dengan baik dengan 

tidak bergantung kepada orang lain. 

 Cerdas sedikit lebih penting dari mandiri. 

Kecerdasan dibutuhkan seorang brand ambassador untuk dapat mempromosikan, 

menjelaskan dan menyakinkan produk Miulan dengan baik agar calon konsumen 

tertarik dengan produk Miulan dan ketanggapan brand ambassador dalam 

menjalankan tugasnya sehingga dapat menarik minat calon konsumen untuk membeli 

produk Miulan. Sedangkan mandiri dibutuhkan seorang brand ambassador agar ia 
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dapat memposisikan dirinya sebagai seorang brand ambassador agar lebih 

bertanggung jawab tanggung, tidak mengantungkan dirinya pada orang lain. Sehingga 

menambah nilai tambah dirinya sebagai seorang brand ambassador. 

 

b. 

 Photogenic hampir sama pentingnya dengan stylist. 

Karena Miulan media promosinya menggunakan sosial media, maka dari itu brand 

ambassador harus terlihat bagus dari berbagai sisi dengan hasil foto yang menarik 

untuk membuat calon konsumen tertarik untuk membeli. Sedangakan stylist sebagai 

penunjang agar calon konsumen tertarik mengetahui brand apa yang sedang 

dikenakan. 

 Stylist sedikit lebih penting dari sopan santun. 

Dengan brand ambassador yang stylist dapat memadupadankan apa yang dikenakan 

dapat menarik konsumen untuk mengetahui brand apa yang sedang dikenakan brand 

ambassador selain itu juga dapat menjadi nilai tambah bagi Miulan karena citra dari 

brand ambassador yang mencerminkan dari produk. Sedangkan sopan santun penting 

untuk menjaga nama baik Miulan Hijab dan Miulan Management serta sebagai brand 

ambassador produk hijab harus dapat mencontohkan dengan perilaku yang baik 

seperti berhijab dalam keseharian. 

 Photogenic sedikit lebih penting dari sopan santun.  

Karena sebagian orang melihat produk dari apa yang dipakai orang lain, maka dari itu 

brand ambassador harus terlihat bagus dari berbagai sisi dan pantas menggunakan 

hijab dengan model apapun. Sedangkan sopan santun penting nutuk menjaga nama 

baik akan tetapi hal tersebut sebagai brand ambassador Miulan tugas pokoknya 

sebagai model untuk pemotretan produk. 

c. 

 Public speaking sama pentingnya dengan pengetahuan tentang produk. 

Public speaking dibutuhkan seorang brand ambassador untuk dapat menjelaskan 

produk agar calon konsumen tertarik. Sedangankan pengetahuan tentang produk 

diperlukan karena jika hanya pintar dalam berbicara tetapi tidak tahu tentang produk 

yang dipasarkan akan membuat calon konsumen kurang yakin. 
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 Berhijab dalam keseharian sedikit lebih penting dari pengetahuan tentang produk. 

Berhijab dalam keseharian sedikit lebih penting karena sebagai seorang brand 

ambassador hijab harus menunjukan perilaku dan kebiasaan berhijab daam sehari-

hari. Sedangkan pengetahuan tentang produk tidak kelihatan secara visual tetapi 

penting untuk meyakinkan konsumen untuk membeli. 

 Berhijab dalam keseharian sedikit lebih penting dari public speaking. 

Berhijab dalam keseharian untuk mencontohkan teladan yang baik selain itu agar 

sesuai dengan misi Miulan yang mengedukasi berhijab sejak dini. Sedangkan public 

speaking juga dibutuhkan untuk mempromosikan produk Miulan agar calon 

konsumen percaya dengan didukung konsistensi berhijab dalam keseharian. 

d. 

 Inovatif sedikit lebih penting dari kreatif  

Brand ambassador harus inovatif mempromosikan Miulan agar calon konsumen lebih 

tertarik. Orang yang inovatif biasanya sudah pasti kreatif. Sedangkan kreatif 

dibutuhkan untuk menunjang brand ambassador agar tidak bergantung kepada orang 

lain jika ada ada acara yang diadakan tiba-tiba. Kreatif disini memiliki makna dapat 

mengenakan make up dan hijab sendiri. 

 Inisiatif sama pentingnya dengan inovatif 

Brand ambassador harus inisiatif dalam pekerjaan agar ia tahu tugas, tanggung jawab 

dan batasan sebagai seorang brand ambassador tanpa perlu diperintah dan diiingatkan 

mempunyai kesadaran diri. Sedangkan inovatif, seseorang yang inisiatif menyadari 

dirinya menjadi seorang brand ambassador akan berpikir inovatif dalam 

mempromosikan agar calon konsumen tertarik seperti memiliki ide-ide baru untuk 

mempromosikan. 

 Inisiatif sedikit lebih penting dari kreatif.  

Brand ambassador harus peka terhadap tugas, tanggung jawab dan batasan maka 

inisiatif dalam pekerjaan penting untuk menjadi seorang brand ambassador. 

Sedangkan kreatif sedikit lebih penting karena di Miulan biasanya sudah 

menyediakan orang untuk membantu mengenakan hijab dan makeup nya tetapi 

dibutuhkan jika ada acara yang diselenggarakan tiba-tiba. 
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