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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Sudah berapa lama anda bergabung dengan bisnis payTren? 

2. Apa alasan anda memilih untuk bergabung menjadi mitra PayTren? 

3. Termasuk golongan apa anda dalam bisnis PayTren? 

4. Bagaimana bisnis PayTren menurut anda? 

5. Upaya apa yang anda lakukan sehingga anda bisa menjadi pengelola atau 

Koordinator PayTren di wilayah Sulawesi Tenggara? 

6. Bagaimana strategi dan upaya anda untuk memantau dan memotivasi 

mitra atau anggota anda sehingga mereka bisa menjadi seperti anda? 

7. Keuntungan apa saja yang anda dapat dari bisnis PayTren? 

8. Menurut anda dalam mengembangkan bisnis PayTren, apakah mudah atau 

sulit? 

9. Bagaimana cara atau strategi anda untuk melihat peluang pasar PayTren di 

Kota Kendari? 

10. Apa kendala anda dalam memasarkan Produk PayTren? 

11. Media apa saja yang anda gunakan dalam memasarkan produk PayTren? 

12. Bagaimana strategi anda dalam memanfaatkan media sosial dan teknologi 

sebagai sarana pemasaran? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Sudah berapa lama anda bergabung dengan bisnis payTren? 

2. Apa alasan anda memilih untuk bergabung menjadi mitra PayTren? 

3. Termasuk golongan apa anda dalam bisnis PayTren? 

4. Bagaimana bisnis PayTren menurut anda? 

5. Keuntungan apa saja yang anda dapat dari bisnis PayTren? 

6. Menurut anda dalam mengembangkan bisnis PayTren, apakah mudah atau 

sulit? 

7. Bagaimana cara atau strategi anda untuk melihat peluang pasar PayTren di 

Kota Kendari? 

8. Apakah anda memiliki tekhnik atau strategi khusus dalam memasarkan 

produk PayTren agar banyak masyarakat yang tertarik untuk bergabung 

menjadi mitra PayTren? 

9. Apa kendala anda dalam memasarkan Produk PayTren? 

10. Media apa saja yang anda gunakan dalam memasarkan produk PayTren? 

11. Bagaimana strategi anda dalam memanfaatkan media sosial dan teknologi 

sebagai sarana pemasaran? 

12. Bagaimana upaya anda untuk menjadi seorang leader di PayTren? 
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PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA 

Haryanto Yunus (Koordinator Wilayah Paytren Sulawesi Tenggara) 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama anda bergabung dengan 

bisnis payTren? 

 

2 tahun 

 

2 Apa alasan anda memilih untuk bergabung 

menjadi mitra PayTren? 

 

Ingin memiliki bisnis 

yang tidak hanya 

mengejar keuntungan 

duniawi saja melainkan 

juga keuntungan akhirat, 

selain itu bisnis paytren 

memberikan kemudahan-

kemudahan. 

 

3 Termasuk golongan apa anda dalam bisnis 

PayTren? 

 

Platinum 

 

4 Bagaimana bisnis PayTren menurut anda? 

 

Bisnis paytren adalah 

sebagai 

wasilah/jalan/petunjuk 

untuk mendapatkan 

keberkahan, apapun yang 

kita lakukan yang 

bermanfaat yaitu akan 

membawa keberkahan 

5 Upaya apa yang anda lakukan sehingga anda 

bisa menjadi pengelola atau Koordinator 

PayTren di wilayah Sulawesi Tenggara? 

 

Tetap istiqomah dalam 

menjalankan suatu bisnis 

dan konsisten. 

6 Bagaimana strategi dan upaya anda untuk 

memantau dan memotivasi mitra atau anggota 

anda sehingga mereka bisa menjadi seperti 

anda? 

 

Menjelaskan keuntungan, 

kemudahan yang ada di 

dalam paytren dan saling 

mengingatkan untuk 

terus berusaha dan tekun 

dalam menjalankan 

bisnis, serta mengadakan 

arisan untuk para mitra 

dan sebelum arisan 

mengaji terlebih dahulu. 

 

7 Keuntungan apa saja yang anda dapat dari bisnis 

PayTren? 

 

Ketenangan jiwa 
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8 Menurut anda dalam mengembangkan bisnis 

PayTren, apakah mudah atau sulit? 

 

Sangat mudah 

Banyaknya pengguna 

media sosial 

 

9 Bagaimana cara atau strategi anda untuk melihat 

peluang pasar PayTren di Kota Kendari? 

 

banyaknya kemudahan 

yang didapat dalam 

paytren dan saat ini 

masyarakat lebih 

menyukai kemudahan. 

10 Apa kendala anda dalam memasarkan Produk 

PayTren? 

Kurangnya kepercayaan 

dan pengetahuan 

masyarakat terhadap 

paytren,  jaringan 

11 Media apa saja yang anda gunakan dalam 

memasarkan produk PayTren? 

Facebook, Facebook ads, 

Instagram, Youtube 

 

12 Bagaimana strategi anda dalam memanfaatkan 

media sosial dan teknologi sebagai sarana 

pemasaran? 

 

Memanfaatkan media 

sosial yang banyak 

digunakan oleh 

masyarakat 
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IGO 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama anda bergabung 

dengan bisnis payTren? 

 

5 tahun 

2 Apa alasan anda memilih untuk 

bergabung menjadi mitra PayTren? 

 

Tidak ingin repot, ingin memiliki 

benefit dan income sendiri 

 

3 Termasuk golongan apa anda dalam 

bisnis PayTren? 

 

Platinum 

 

4 Bagaimana bisnis PayTren menurut 

anda? 

Bisnis paytren merupakan bisnis 

yang menjanjikan yang bisa 

memudahkan dalam bertransaksi 

kebutuhan harian selain itu dalam 

paytren terdapat cashback dan 

sedekah. 

5 Keuntungan apa saja yang anda dapat 

dari bisnis PayTren? 

 

Benefit pribadi dan kemudahan 

 

6 Menurut anda dalam mengembangkan 

bisnis PayTren, apakah mudah atau 

sulit? 

Sangat mudah 

7 Bagaimana cara atau strategi anda untuk 

melihat peluang pasar PayTren di Kota 

Kendari? 

 

Peluang pasar paytren di Kota 

Kendari sangat besar 

 

8 Apakah anda memiliki tekhnik atau 

strategi khusus dalam memasarkan 

produk PayTren agar banyak 

masyarakat yang tertarik untuk 

bergabung menjadi mitra PayTren? 

 

Untuk strategi atau cara ada 

9 Apa kendala anda dalam memasarkan 

Produk PayTren? 

Tidak ada 

10 Media apa saja yang anda gunakan 

dalam memasarkan produk PayTren? 

Media sosial, Ads, Blog, Website 

 

11 Bagaimana strategi anda dalam 

memanfaatkan media sosial dan 

teknologi sebagai sarana pemasaran? 

 

Harus selalu up to date 

12 Bagaimana upaya anda untuk menjadi 

seorang leader di PayTren? 

 

Tetap fokus dalam menjalankan 

usaha. 
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Risno 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama anda bergabung 

dengan bisnis payTren? 

1 Tahun 

2 Apa alasan anda memilih untuk 

bergabung menjadi mitra PayTren? 

 

Untuk memenuhi dan 

memudahkan kebutuhan pribadi. 

3 Termasuk golongan apa anda dalam 

bisnis PayTren? 

Basic 

4 Bagaimana bisnis PayTren menurut 

anda? 

 

paytren memudahkan dalam hal 

kebutuhan bayar-bayar 

listrik,BPJS, tiket pesawat, pulsa 

tanpa harus keluar rumah paytren 

memudahkan dalam hal 

kebutuhan bayar-bayar 

listrik,BPJS, tiket pesawat, pulsa 

tanpa harus keluar rumah. 

5 Keuntungan apa saja yang anda dapat 

dari bisnis PayTren? 

Kemudahan, cashback dan nilai 

sedekah 

6 Menurut anda dalam mengembangkan 

bisnis PayTren, apakah mudah atau 

sulit? 

 

Mudah 

7 Bagaimana cara atau strategi anda untuk 

melihat peluang pasar PayTren di Kota 

Kendari? 

 

Peluang cukup besar 

8 Apakah anda memiliki tekhnik atau 

strategi khusus dalam memasarkan 

produk PayTren agar banyak 

masyarakat yang tertarik untuk 

bergabung menjadi mitra PayTren? 

Pertama memiliki brand terlebih 

dahulu kemudian dengan 

sendirinya orang-orang akan 

mengetahui. 

9 Apa kendala anda dalam memasarkan 

Produk PayTren? 

Tidak ada 

10 Media apa saja yang anda gunakan 

dalam memasarkan produk PayTren? 

Facebook, instagram 

11 Bagaimana strategi anda dalam 

memanfaatkan media sosial dan 

teknologi sebagai sarana pemasaran? 

 

Melihat media sosial yang banyak 

diminati masyarakat. 

12 Bagaimana upaya anda untuk menjadi 

seorang leader di PayTren? 

 

Ikuti seminar-seminar yang ada 

untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan dan praktekan apa 

yang diajarkan di seminar. 
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Wawan 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama anda bergabung dengan 

bisnis payTren? 

 

4 Bulan 

2 Apa alasan anda memilih untuk bergabung 

menjadi mitra PayTren? 

 

Ingin berbisnis 

3 Termasuk golongan apa anda dalam bisnis 

PayTren? 

 

Basic 

4 Bagaimana bisnis PayTren menurut anda? 

 

Bisnis yang dapat 

memudahkan kebutuhan 

keseharian. 

5 Keuntungan apa saja yang anda dapat dari bisnis 

PayTren? 

 

Kemudahan dan benefit 

6 Menurut anda dalam mengembangkan bisnis 

PayTren, apakah mudah atau sulit? 

 

Cukup sulit 

7 Bagaimana cara atau strategi anda untuk melihat 

peluang pasar PayTren di Kota Kendari? 

 

Peluang pasar cukup 

besar hanya saja banyak 

yang terkendala di modal 

8 Apakah anda memiliki tekhnik atau strategi 

khusus dalam memasarkan produk PayTren agar 

banyak masyarakat yang tertarik untuk 

bergabung menjadi mitra PayTren? 

 

Tidak ada 

9 Apa kendala anda dalam memasarkan Produk 

PayTren? 

Modal 

10 Media apa saja yang anda gunakan dalam 

memasarkan produk PayTren? 

Facebook, Instagram 

11 Bagaimana strategi anda dalam memanfaatkan 

media sosial dan teknologi sebagai sarana 

pemasaran? 

 

Memasarkan paytren di 

semua media sosial 

12 Bagaimana upaya anda untuk menjadi seorang 

leader di PayTren? 

 

Perbanyak di modal dan 

usaha 
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Lila 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama anda bergabung dengan 

bisnis payTren? 

8 bulan 

 

2 Apa alasan anda memilih untuk bergabung 

menjadi mitra PayTren? 

Ingin mempunyai sebuah 

bisnis dan paytren 

merupakan bisnis MLM 

yang berbeda dengan 

bisnis MLM lainnya 

3 Termasuk golongan apa anda dalam bisnis 

PayTren? 

Basic 

4 Bagaimana bisnis PayTren menurut anda? 

 

Bisnis paytren 

merupakan aplikasi 

bayar-bayar yang 

memudahkan untuk 

transaksi dan transaksi 

rumahan 

5 Keuntungan apa saja yang anda dapat dari bisnis 

PayTren? 

Biaya lebih murah dari 

yang lain, lebih efisien. 

6 Menurut anda dalam mengembangkan bisnis 

PayTren, apakah mudah atau sulit? 

Gampang-gampang 

susah 

7 Bagaimana cara atau strategi anda untuk melihat 

peluang pasar PayTren di Kota Kendari? 

 

Banyaknya semangat 

anak muda yang ingin 

berbisnis dan memiliki 

pemasukan/benefit 

sendiri dan 

perkembangan zaman 

digital 

8 Apakah anda memiliki tekhnik atau strategi 

khusus dalam memasarkan produk PayTren agar 

banyak masyarakat yang tertarik untuk 

bergabung menjadi mitra PayTren? 

Tidak ada, intinya terus 

promosi 

 

9 Apa kendala anda dalam memasarkan Produk 

PayTren? 

Kepercayaan masyarakat 

 

10 Media apa saja yang anda gunakan dalam 

memasarkan produk PayTren? 

Instagram 

11 Bagaimana strategi anda dalam memanfaatkan 

media sosial dan teknologi sebagai sarana 

pemasaran? 

 

Lakukan promosi online 

secara terus-menerus 

12 Bagaimana upaya anda untuk menjadi seorang 

leader di PayTren? 

 

Terus belajar dan 

mengajarkan ilmu yang 

ada. 

 



 

xii 
 

Nurliani 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama anda bergabung dengan 

bisnis payTren? 

5 Bulan 

2 Apa alasan anda memilih untuk bergabung 

menjadi mitra PayTren? 

 

Ingin memiliki atau 

menjalankan bisnis yang 

ringan 

3 Termasuk golongan apa anda dalam bisnis 

PayTren? 

Basic 

4 Bagaimana bisnis PayTren menurut anda? 

 

Bisnis paytren 

merupakan bisnis yang 

memudahkan kita dalam 

bertransaksi atau 

kebutuhan harian. 

5 Keuntungan apa saja yang anda dapat dari bisnis 

PayTren? 

 

Selain keuntungan 

finansial paytren banyak 

memberikan keuntungan 

seperti kemudahan dan 

keberkahan. 

6 Menurut anda dalam mengembangkan bisnis 

PayTren, apakah mudah atau sulit? 

 

Sangat mudah 

 

7 Bagaimana cara atau strategi anda untuk melihat 

peluang pasar PayTren di Kota Kendari? 

 

Kebutuhan masyarakat 

seperti pulsa, listrik dan 

sangat memudahkan 

dalam transaksi harian. 

Peluangnya sangat besar 

8 Apakah anda memiliki tekhnik atau strategi 

khusus dalam memasarkan produk PayTren agar 

banyak masyarakat yang tertarik untuk 

bergabung menjadi mitra PayTren? 

 

Tidak ada, tetapi harus 

tetap promosi 

 

9 Apa kendala anda dalam memasarkan Produk 

PayTren? 

Tidak ada 

 

10 Media apa saja yang anda gunakan dalam 

memasarkan produk PayTren? 

Instagram, twiter, 

facebook dan whatsapp 

 

11 Bagaimana strategi anda dalam memanfaatkan 

media sosial dan teknologi sebagai sarana 

pemasaran? 

 

Kalau strategi tidak ada, 

tetapi memberikan 

edukasi dan pemahaman 

kepada masyarakat 

tentang paytren 

12 Bagaimana upaya anda untuk menjadi seorang 

leader di PayTren? 

 

Terus belajar dan fokus 
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Amir 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama anda bergabung dengan 

bisnis payTren? 

 

2 Tahun  

2 Apa alasan anda memilih untuk bergabung 

menjadi mitra PayTren? 

 

Karena di bawah 

pimpinan langsung 

Ustadz Yusuf Mansur, 

legalitas lengkap dan 

hasil memukau. 

3 Termasuk golongan apa anda dalam bisnis 

PayTren? 

Basic 

4 Bagaimana bisnis PayTren menurut anda? 

 

Bisnis paytren 

merupakan bisnis yang 

menguntungkan dan 

memiliki persiapan yang 

lengkap. 

5 Keuntungan apa saja yang anda dapat dari bisnis 

PayTren? 

 

Kemudahan dan 

keuntungan akhirat 

6 Menurut anda dalam mengembangkan bisnis 

PayTren, apakah mudah atau sulit? 

 

Cukup mudah 

7 Bagaimana cara atau strategi anda untuk melihat 

peluang pasar PayTren di Kota Kendari? 

 

Fitur-fitur di dalam 

paytren merupakan 

kebutuhan yang pasti 

untuk masyarakat 

8 Apakah anda memiliki tekhnik atau strategi 

khusus dalam memasarkan produk PayTren agar 

banyak masyarakat yang tertarik untuk 

bergabung menjadi mitra PayTren? 

 

Memperkenalkan 

langsung kepada calon 

angota dan menjelaskan 

keunggulan-keunggulan 

dari paytren. 

9 Apa kendala anda dalam memasarkan Produk 

PayTren? 

Kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap 

bisnis MLM 

10 Media apa saja yang anda gunakan dalam 

memasarkan produk PayTren? 

Facebook, instagram 

11 Bagaimana strategi anda dalam memanfaatkan 

media sosial dan teknologi sebagai sarana 

pemasaran? 

Menggunakan media 

sosial dengan bijak dan 

mengikuti perkembangan 

zaman. 

12 Bagaimana upaya anda untuk menjadi seorang 

leader di PayTren? 

 

Terus berusaha dan 

berdoa 
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Ramadhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama anda bergabung dengan 

bisnis payTren? 

 

3 tahun 

2 Apa alasan anda memilih untuk bergabung 

menjadi mitra PayTren? 

 

Memiliki sebuah bisnis 

yang tidak hanya 

mencari keuntungan 

dunia saja 

 

3 Termasuk golongan apa anda dalam bisnis 

PayTren? 

 

Basic 

 

4 Bagaimana bisnis PayTren menurut anda? 

 

Paytren merupakan 

bisnis yang bagus 

seimbang antara dunia 

dan akhirat 

 

5 Keuntungan apa saja yang anda dapat dari bisnis 

PayTren? 

 

Ilmu, kemudahan dan 

benefit 

 

6 Menurut anda dalam mengembangkan bisnis 

PayTren, apakah mudah atau sulit? 

 

Cukup mudah 

 

7 Bagaimana cara atau strategi anda untuk melihat 

peluang pasar PayTren di Kota Kendari? 

 

Banyaknya kemudahan 

dalam melakukan bayar-

bayar 

8 Apakah anda memiliki tekhnik atau strategi 

khusus dalam memasarkan produk PayTren agar 

banyak masyarakat yang tertarik untuk 

bergabung menjadi mitra PayTren? 

 

Tidak ada 

9 Apa kendala anda dalam memasarkan Produk 

PayTren? 

Modal 

10 Media apa saja yang anda gunakan dalam 

memasarkan produk PayTren? 

Facebook, Instagram 

11 Bagaimana strategi anda dalam memanfaatkan 

media sosial dan teknologi sebagai sarana 

pemasaran? 

 

Terus promosi di media 

sosial yang banyak di 

gunakan masyarakat. 

12 Bagaimana upaya anda untuk menjadi seorang 

leader di PayTren? 

 

Terus berusaha dan 

konsisten 
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Burhan 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama anda bergabung dengan 

bisnis payTren? 

 

1 Tahun 

2 Apa alasan anda memilih untuk bergabung 

menjadi mitra PayTren? 

 

Melihat banyaknya orang 

yang sukses di bisnis ini 

3 Termasuk golongan apa anda dalam bisnis 

PayTren? 

Basic 

4 Bagaimana bisnis PayTren menurut anda? 

 

Bisnis paytren 

memudahkan kita dalam 

setiap bertransaksi harian 

dan juga seimbang antara 

dunia dan akhirat 

5 Keuntungan apa saja yang anda dapat dari bisnis 

PayTren? 

Benefit, kemudahan dan 

keuntungan akhirat 

6 Menurut anda dalam mengembangkan bisnis 

PayTren, apakah mudah atau sulit? 

Lumayan sulit 

7 Bagaimana cara atau strategi anda untuk melihat 

peluang pasar PayTren di Kota Kendari? 

 

Fitur-fitur yang ada di 

dalam paytren 

merupakan kebutuhan 

masyarakat seperti pulsa, 

listrik dan lain 

sebagainya 

8 Apakah anda memiliki tekhnik atau strategi 

khusus dalam memasarkan produk PayTren agar 

banyak masyarakat yang tertarik untuk 

bergabung menjadi mitra PayTren? 

Promosi dan sharing 

keuntungan bisnis 

paytren 

9 Apa kendala anda dalam memasarkan Produk 

PayTren? 

Banyak masyarakat yang 

mengangap modal awal 

bergabung dalam paytren 

cukup mahal. 

10 Media apa saja yang anda gunakan dalam 

memasarkan produk PayTren? 

Online dan off line 

11 Bagaimana strategi anda dalam memanfaatkan 

media sosial dan teknologi sebagai sarana 

pemasaran? 

Melakukan promosi dan 

sharing di media-media 

sosial. 

12 Bagaimana upaya anda untuk menjadi seorang 

leader di PayTren? 

 

Banyak belajar dan 

berusaha 
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Nur Haliza 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama anda bergabung dengan 

bisnis payTren? 

 

5 Bulan 

2 Apa alasan anda memilih untuk bergabung 

menjadi mitra PayTren? 

 

Ingin menjalankan suatu 

bisnis yang menjanjikan 

3 Termasuk golongan apa anda dalam bisnis 

PayTren? 

 

Basic 

4 Bagaimana bisnis PayTren menurut anda? 

 

Bisnis paytren sangat 

membantu dalam 

transaksi atau kebutuhan 

harian 

5 Keuntungan apa saja yang anda dapat dari bisnis 

PayTren? 

 

Kemudahan dalam 

bertransaksi 

6 Menurut anda dalam mengembangkan bisnis 

PayTren, apakah mudah atau sulit? 

 

Cukup sulit 

7 Bagaimana cara atau strategi anda untuk melihat 

peluang pasar PayTren di Kota Kendari? 

 

Fitur-fitur di dalam 

paytren berhubungan 

dengan kebutuhan 

masyarakat 

8 Apakah anda memiliki tekhnik atau strategi 

khusus dalam memasarkan produk PayTren agar 

banyak masyarakat yang tertarik untuk 

bergabung menjadi mitra PayTren? 

 

Tidak ada 

9 Apa kendala anda dalam memasarkan Produk 

PayTren? 

Modal dan kepercayaan 

masyarakat 

10 Media apa saja yang anda gunakan dalam 

memasarkan produk PayTren? 

Facebook, Instagram 

11 Bagaimana strategi anda dalam memanfaatkan 

media sosial dan teknologi sebagai sarana 

pemasaran? 

 

Melihat media sosial apa 

saja yang banyak 

digunakan masyarakat 

dan kemudian promosi 

12 Bagaimana upaya anda untuk menjadi seorang 

leader di PayTren? 

 

Berusaha, belajar dan 

konsisten. 
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