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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Multi Level Marketing 

1. Pengertian Multi Level Marketing. 

Multi level marketing (MLM) yaitu merupakan sistem 

pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang 

dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga 

pemasaran. MLM adalah sistem penjualan yang memanfaatkan 

konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung. Sistem penjualan 

ini menggunakan beberapa level (tingkatan) di dalam pemasaran 

barang dagangannya. Dalam pengertian lain Multi level Marketing 

juga disebut dengan Penjualan Langsung Berjenjang yaitu cara 

penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan 

oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau 

badan usaha lainnya secara berturut-turut
1
. 

Sistem ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya 

dengan sistem pemasaran lain. Suatu yang khas dari multi level 

marketing adalah adanya sistem penjejangan atau tingkat untuk setiap 

distributor yang bergabung, sesuai dengan prestasinya. Seperti halnya 

meniti karir dalam bisnis dari tingkat yang paling bawah, menjalani 

langkah demi langkah, hingga berhasil naik peringkat. 

                                                           
1
 Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang 

Syariah (PLBS) 
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Hafidz Abdurrahman dalam tulisannya menyatakan bahwa 

Multi Level Marketing secara harfiah adalah pemasaran yang 

dilakukan secara banyak tingkatan, terdapat istilah up-line (tingkat 

atas) dan down-line (tingkat bawah). Up-line  dan down-line 

merupakan suatu hubungan pada dus level yang berbeda, yakni ke atas 

dan ke bawah, dan jika seseorang di sebut up-line, maka ia mempunyai 

down-line, baik satu maupun lebih. Orang kedua yang disebut dengan 

down-line ini juga kemudian dapat menjadi up-line ketika dia berhasil 

merekrut orang lain menjadi down-line, begitu seterusnya
2
. 

Di dalam bisnis ini bagi setiap distributor yang mampu 

merekrut beberapa down line, secara otomatis peringkatnya akan naik. 

Jika ia mampu membina down line untuk melakukan hal serupa 

peringkatnya akan terus menanjak sesuai dengan bertambahnya 

jaringan. Inilah yang dimaksud dengan pertumbuhan eksponensial. 

MLM adalah salah satu cara yang di rancang oleh perusahaan untuk 

menawarkan suatu produk dan menciptakan hubungan yang saling 

menguntungkan, dengan jalan melaksanakan penjualan secara 

langsung kepada konsumen melalui suatu jaringan yang dikembangkan 

oleh para distributor. MLM disebut juga dengan network marketing, 

yang intinya adalah membentuk jaringan bisnis atau pemasaran dan 

membagi-bagi keuntungan bersama. MLM saat ini semakin marak 

jumlahnya baik dari sisi berdirinya badan usahanya maupun jumlah 

                                                           
2
 Andrias Harefa, Multi Level Marketing: Alternatif Karir dan Usaha Menyongsong 

Milenium Ketiga, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm 5. 



17 

 

 
 

pelaku usahanya, MLM merupakan salah satu cabang dari direct 

selling (penjualan langsung), bisnis penjualan langsung ini juga 

mengandalkan kekuatan distributor (pelaku bisnis MLM) sebagai 

ujung tombak dalam tercapainya kesuksesan dan sebagai fondasi 

dalam membangun jaringan bisnis
3
. 

Keuntungan yang didapatkan oleh mereka yaitu diperoleh dari 

laba grosir, laba ecer dan presentase dari volume penjualan total 

kelompok atau jaringan yang berhasil dibentuk. Keunggulan metode 

ini adalah ketika mereka menjadi anggota pasif masih memungkinkan 

untuk mendapatkan penghasilan atau bonus asal dapat mensponsori 

anggota sebanyak mungkin. Bagi perusahaan yang menjalankan 

bisnisnya dengan MLM tidak hanya menjalankan penjualan produk 

barang, tetapi juga produksi jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-

level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa marketing fee, bonus, 

dan sebagaimana bergantung level penjualan dan status keanggotaan 

distributor.  

Jasa perantara penjualan ini (makelar) dalam terminologi fiqh 

disebut “samsarah/simsar” ialah perantara perdagangan (orang yang 

menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara antara 

penjual dan pembeli untuk mempermudah jual beli. Pekerjaan 

samsarah/simsarah burapa makelar, distributor, agen dan lainnya 

dalam fiqh islam termasuk akad ijarah. Akad ijarah adalah suatu 

                                                           
3 Kuswara, Mengenal MLM Syariah dari Halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai 

dengan Pengelolaannya,(Jakarta: Qultum Media, 2005), hlm 16 
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transaksi memanfaatkan jasa orang dengan imbalan.  Pada dasarnya 

para ulama memandang boleh saja. Namun untuk sahnya pekerjaan 

makelar harus memenuhi beberapa syarat yaitu: 

a. Perjanjian diantara kedua belah pihak harus jelas. 

b. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat 

diserahkan. 

c. Obyek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. 

Adapun sebab-sebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan oleh 

islam yaitu
4
: 

a. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung 

kezhaliman terhadap pembeli maka tidak diperbolehkan.  

b.  Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung 

kezhaliman terhadap penjual maka tidak diperbolehkan.  

Praktek multi level marketing tersebut tidak bisa dilepaskan 

dari empat hukum, bisa salah satunya, atau kedua-duanya sekaligus: 

a. Hukum dua akad dalam satu transaksi, atau yang dikenal dengan 

istilah Shafqatain fi shafqah, atau bay‟atayn fi bay‟ah. Akad 

pertama adalah akad jual-beli (bay‟), sedangkan akad kedua akad 

samsarah (pemakelaran). Di dalam transaksi dengan metode MLM, 

seorang anggota mempunyai dua kedudukan: Kedudukan pertama, 

sebagai pembeli produk, karena dia membeli produk secara 

langsung dari perusahaan atau distributor. Pada setiap pembelian, 

                                                           
4
 Prijono Tjibto Herijanto,Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka 

Globalisasi,(Jakarta:Rineka Cipta, 1997), hlm.05 
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biasanya dia akan mendapatkan bonus berupa potongan harga. 

Kedudukan kedua sebagai makelar, karena selain membeli produk 

tersebut, dia harus berusaha merekrut anggota baru. Setiap 

perekrutan dia mendapatkan bonus juga. 

b. Hukum pemakelaran atas pemakelaran, atau samsarah „ala 

samsarah. Up line atau TCO adalah simsar (makelar), baik bagi 

pemilik (malik) langsung, atau tidak, yang kemudian memakelari 

down line di bawahnya dan selanjutnya down line di bawahnya 

menjadi makelar bagi down line di bawahnya lagi. 

c. Hukum komisis dan bonus, baik bonus pembelian langsung 

maupun tidak langsung yang lazim disebut bonus jaringan dan 

kepemimpinan. 

d. Praktik Ghabn Fashisyah (penipuan harga yang keji), yaitu 

dinaikannya harga berkali lipat dari harga pasar
5
. 

Dalam kehidupan bermuamalah, islam telah memberikan garis 

kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis atau 

perdagangan merupakan hal yang paling diperhatikan dan di muliakan 

oleh Islam, baik perdagangan yang dilakukan oleh individual atau 

perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa
6
. 

 

 

                                                           
5
 Ayu Dewi Utami, dan Nurul Maghfiroh, “Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem Multi 

level Marketing Perspektif Hukum Islam” Varia Justicia,  Jurnal Vol 12 No. 1 Oktober 2016, hlm 

25. 
6
 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer,(Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm 213-

214. 
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2. Sejarah Multi Level Marketing 

Sebelum MLM, sudah dikenal istilah dirrect selling. Direct 

selling pertama kali muncul pada tahun 1886 dengan beroperasinya 

The California Perfume Company di New York yang didirikan oleh 

Dave Mc Connel. Mc Connel ini mempekerjakan Mrs. Albee sebagai 

California Perfume lady untuk menjual langsung kepada calon 

pembeli dari rumah ke rumah. Pada tahun 1939, perusahaan ini 

kemudian berganti nama menjadi Avon. Mrs. Albee sendiri dianggap 

sebagai pionir metode penjualan direct selling. Pada tahun 1934 

muncul perusahaan Nutrilite di California dengan metode penjualan 

baru yaitu memberi komisi tambahan pada distributor indipenden yang 

berhasil merekrut, melatih dan membantu anggota baru untuk ikut 

menjual produk. Metode baru ini memungkinkan seorang distributor 

terus merekrut anggota baru dengan kedalaman dan keluasan yang 

tidak terbatas Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab 

dan menjual serta mengqabul si pembeli atau sebaliknya, dimana yang 

mengijabkan adalah si pembeli dan yang mengqabul adalah si penjual
7
. 

 Berikutnya menyusul perusahaan Shaklee pada tahun 1956 di 

tahun 1959 berdiri Amway dengan metode penjualan yang sama dan 

kemudian dikenal dengan metode penjualan Multi Level Marketing 

(MLM).  

                                                           
7
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (terjemah), Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. 

XII, (Bandung :al-Ma‟arif, 2000) hlm. 127. 
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MLM memberikan kesempatan dan menawarkan kemudahan 

kepada setiap pelanggan dengan cara yang sederhana untuk menambah 

penghasilan mereka. MLM memungkinkan setiap orang untuk 

berbisnis secara unik dan inovatif. Produk dan jasa mereka tawarkan 

tanpa mengeluarkan biaya iklan yang mahal dan tanpa harus bersaing 

di toko toko pengecer. Dengan cara yang unik dan inovatif inilah, 

MLM telah menjadi metode penjualan yang sukses selama kurang 

lebih dari lima 5dasawarsa terakhir. 

 

3. Dasar Hukum Bisnis Multi Level Marketing. 

Bisnis MLM saat ini semakin marak dan banyak diminati 

banyak orang, lantaran perdagangan dengan sistem MLM ini 

menjajikan kekayaan yang melimpah tanpa banyak modal dan tidak 

begitu ruwet. Di Indonesia terdapat lebih dari 100 perusahaan yang 

mengatasnamakan dirinya menggunakan MLM, dan untuk mengetahui 

atau mengenal satu persatu perusahaan yang mengunakan sistem ini, 

tentulah membutuhkan waktu yang panjang namun suatu perusahaan 

dapat memberikan penjelasan secara utuh tentang program-program 

perusahaan tersebut melalui buku atau presentasi
8
. 

Perkembangan bisnis Multi Level Marketing di Indonesia 

terdapat Pro kontra di antara para ulama ahli fiqh, sehingga Majelis 

Ulama Indonesia juga aktif memberikan kepastian status hukum 

                                                           
8
 Ibid ,hlm 158 
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terhadap perdagangan berbasis MLM yang menjamur di indonesia. 

Walaupun saat ini bisnis MLM masih pro dan kontra, namun seiring 

berjalnnya waktu bisnis MLM saat ini sangatlah berkembang dengan 

pesat dimana banyak sekali leader-leader yang dicetak oleh perusahaan 

saat ini memilki penghasilan puluhan juta hingga ratusan juta rupiah 

perbulan. Ini membuktikan bahwa bisnis MLM sangtalah diminati 

banyak orang dan tidak akan berhenti bahkan akan terus berkembang. 

 Persoalan bisnis  MLM yang ditanyakan mengenai hukum 

halal haramnya bergantung sejauh mana dalam praktiknya setelah 

dikaji dan dinilai apakah sesuai syariah atau tidak. Semua bisnis yang 

menggunakan sistem MLM dalam literatur syariah Islam pada 

dasarnya termasuk kategori muamalah yang dibahas dalam bab al-

Buyu‟ (jual beli) yang hukum asalnya secara prinsip boleh 

berdasarkan kaidah fiqh (al-ashlu fil asya‟ al-ibahah) hukum asal 

segala sesuatu termasuk muamalah adalah boleh selama bisnis tersebut 

bebas dari unsur-unsur haram seperti riba‟ (sistem bunga), gharar 

(tipuan), dharar (bahaya), dan jahalah (ketidakjelasan). Dzulm 

(merugikan hak orang lain) disamping barang atau jasa yang 

dibisniskan adalah halal
9
. 

                                                           
9
 Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, Bisnis & Muamalah Kontemporer, 

(Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2015), hlm. 116. 
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Sistem pandangan Multi Level Marketing (MLM) 

diperbolehkan oleh syari‟at Islam dengan syarat-syarat sebagai 

berikut
10

: 

a. Transaksi (akad) antara pihak penjual (al-ba‟i) dan pembeli 

(al-musytari) dilakukan atas dasar suka sama suka (an-

taradhin), dan tidak ada paksaan. 

b. Barang yang diperjualbelikan (al-mabi‟) suci, bermanfaat dan 

transparan sehingga tidak ada unsur kesamaran atau penipuan. 

c. Barang-barang tersebut diperjualbelikan dengan harga yang 

wajar. 

Jika sistem perdagangan Multi Level Marketing (MLM) 

dilakukan dengan cara pemaksaan, atau barang yang diperjualbelikan 

tidak jelas karena dalam bentuk paket yang terbungkus dan sebelum 

transaksi tidak dapat dilihat oleh pembeli, maka hukumnya haram 

karena mengandung unsur kesamaran atau penipuan (gharar). Jika 

harga barang-barang yang diperjualbelikan dalam sistem perdagangan 

Multi Level Marketing (MLM) jauh lebih tinggi dari harga yang wajar, 

maka hukumnya haram karena secara tidak langsung pihak perusahaan 

telah menambahkan harga barang yang dibebankan kepada pihak 

pembeli sebagai sharing modal dalam akad syirkah mengingat pihak 

pembeli sekaligus akan menjadi member perusahaan, yang apabila ia 

ikut memasarkan akan mendapat keuntungan secara estafet. Dengan 

                                                           
10

 Ibid, hlm 117 
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demikian, praktek perdagangan Multi Level Marketing (MLM) tersebut 

mengandung unsur kesamaran atau penipuan (gharar) karena terjadi 

kekaburan antara akad jual beli (al-ba‟i), syirkah sekaligus 

mudharabah karena pihak pembeli sesudah menjadi member juga 

berfungsi sebagai amil (pelaksana/tugas) yang akan memasarkan 

produk perusahaan kepada calon pembeli (member) baru. 

 

4. Sistem Pemasaran Multi Level Marketing 

Pakar marketing Don Faila, membagi marketing menjadi tiga 

macam. Pertama: retail (eceran), Kedua: Direct Selling (penjualan 

langsung ke konsumen), Ketiga: Multi Level Marketing, yakni 

penjualan berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibangun dengan 

memposisikan pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Bisnis 

MLM lebih memanfaatkan “kekuatan manusia” daripada institusi ritel 

dan lainnya, untuk mempromosikan dan menjual produk (barang atau 

jasa). MLM juga menitikberatkan pada kekuatan kontak pribadi dan 

persuasif dalam penjualan, di mana si penjual berfungsi lebih dari 

sekedar seorang juru tulis yang mencatat hasil penjualan. MLM 

berbeda dengan sistem penjualan lainnya. Dalam bisnis MLM, 

distributor multilevel tidak hanya berusaha menjual barang kepada 
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konsumen secara eceran, tetapi juga mencari distributor lain untuk 

menjual produk (barang atau jasa) kepada konsumen
11

. 

Dalam melakukan pemasarannya, perusahaan MLM murni 

harus memenuhi ketentuan paling sedikit menyangkut hal-hal sebagai 

berikut
12

: 

1. Memiliki alur distribusi barang dan atau jasa yang jelas dari 

perusahaan sampai kepada konsumen akhir. 

2. Jumlah komisi dan bonus atas hasil penjualan yang 

diberikan kepada mitra usaha dan jaringan pemasaran 

dibawahnya paling banyak 40% dari jumlah nilai penjualan 

barang dan/atau jasa perusahaan kepada mitra usaha. 

Proses untuk menjadi member dalam jaringan bisnis pemasaran 

seperti ini, biasanya setiap orang harus menjadi member (anggota 

jaringan) dengan mengisi formulir membership serta membayar 

sejumlah uang pendaftarn, disertai dengan pembelian produk tertentu 

agar member tersebut mempunyai point, dan kadang tanpa pembelian 

produk. Perolehan point menjadi sangat penting dalam bisnis ini 

karena ini menjadi tolak ukur besar kecilnya bonus yang diperoleh.  

Point yang di dapatkan dihitung berdasarkan pembelian 

langsung, atau tidak langsung, pembelian langsung dilakukan oleh 

                                                           
11 Sofwan Jauhari, MLM Syariah: Buku Wajib Wirausahawan Muslim Praktisi MLM 

Syariah, (Jakarta: Mujaddidi Press, 2013), hlm 91 
12

 Andrias Harefa, Menapaki Jalan DS-MLM, (Yogyakarta: Grandiens Book, 2007), hlm. 

30 
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masing-masing member, sedangkan pembelian tidak langsung 

biasanya dilakukan oleh jaringan member tersebut. 

Pada dasarnya cara kerja pemasaran dengan strategi MLM 

berorientasi pada prestasi dari setiap anggota atau distributornya. Para 

distributor dituntut untuk menjual produk sesuai target dan 

membangun jaringan seluas-luasnya. Adapun cara kerja pemasaran 

dengan strategi MLM adalah:
13

 

a. Pertama-tama setiap mitra baru akan disponsori oleh seorang 

distributor perusahaan MLM. Sponsor tersebut adalah distributor 

yang lebih dahulu bergabung dengan perusahaan MLM. Adapun 

tugas para  member antara lain menjual produk-produk perusahaan 

MLM dan mencari mitra bisnis baru sebanyak mungkin untuk 

bergabung menjadi distributor, hingga membentuk suatu jaringan 

yang luas.  

b. Membayar uang pangkal/pendaftaran. Untuk dapat didaftar sebagai 

anggota atau distributor, setiap orang diwajibkan membayar 

sejumlah uang yang sudah ditentukan besarnya. Uang pendaftaran 

ini biasanya akan diserahkan ke stockist terdekat bersamaan 

dengan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh prospek atau 

calon distributor. Setelah membayar uang pangkal seorang 

distributor baru akan mendapatkan berbagai fasilitas misalnya 

buku pedoman, kartu anggota, literatur perusahaan, majalah, 

                                                           
13

 Malayu Hasibuan SP., Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2005), hlm. 479  
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selebaran berkala, informasi produk, formulir-formulir pesanan, 

nasehat bisnis, dan contoh-contoh produk.  

c. Menandatangani perjanjian atau kontrak. Seorang 

anggota/distributor yang sudah membayar sejumlah uang pangkal 

tersebut, kemudian akan menandatangani suatu kontrak yang 

bersifat mengikat distributor dan perusahaan. Seorang distributor 

harus mematuhi berbagai peraturan yang sudah ditetapkan, 

sedangkan perusahaan berkewajiban untuk menyediakan produk, 

memberikan berbagai bonus atau komisi, memberikan layanan 

sebagaimana dijanjikan dalam marketing plan perusahaan, dan 

pedoman agar para distributor dapat menjalankan bisnisnya dengan 

benar. Setiap anggota berhak untuk mendapatkan  produk-produk 

dari perusahaan dengan harga distributor atau harga grosir.  

d. Melaksanakan aktivitas penjualan produk. Para distributor 

kemudian melakukan kegiatan menjual produk-produk perusahaan 

kepada konsumen. Sebagian besar penjualan langsung/direct 

selling ini merupakan personal selling/face to face, diawali dengan 

suatu rekomendasi atau pendekatan langsung. Para distributor 

biasanya memberikan penjelasan tentang produk-produk 

perusahaan dan meyakinkan akan manfaat, keunggulan, atau 

kualitas agar orang bersedia untuk membelinya.Mengembangkan 

jaringan. Selain bertugas menjual produk secara langsung kepada 

konsumen, setiap distributor juga harus mengembangkan jaringan 
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penjualan seluas-luasnya. Untuk dapat membangun jaringan, setiap 

distributor harus mencari prospek. Ada beberapa strategi untuk 

mendapatkan prospek, yaitu kembangkan jaringan seluas-luasnya, 

jelajahi seluruh pasar, temui orang-orang tempat prospek 

bergantung, dan tampakkan diri. Untuk membangun jaringan, perlu 

memahami prospek.  

Pada saat ini beberapa perusahaan sudah memiliki program-

program training atau sekolah bisnis yang akan memberikan support bagi 

para distributornya. Biasanya training ini diselenggarakan secara reguler 

dalam bentuk pertemuan-pertemuan atau seminar-seminar. Tiens group 

misalnya menyelenggarakan berbagai pertemuan dan seminar (support 

system) dalam bentuk OPP atau Open Plan Presentation, NDT atau 

Network Development Training, BS atau Business Seminar dan 

sebagainya. Dalam pertemuan tersebut para distributor dapat bertemu 

untuk berbagi pengalaman, mengulas atau mengevaluasi kembali hasil 

kerja mereka, dan memberikan petunjuk bagaimana cara membangun 

jaringan, siapa orang yang bisa diajak bekerjasama, dengan tujuan untuk 

memberikan motivasi atau semangat baru kepada para distributor yang 

belum berhasil. Dalam berbagai bentuk pertemuan atau seminar tersebut 

seringkali para distributor mengundang prospek, sebagai cara untuk 

merekrut calon anggota baru. Hal ini penting, sebab keberhasilan 
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merekrut, melatih, dan memotivasi para distributor merupakan salah satu 

tolok ukur keberhasilan perusahaan MLM
14

. 

 

5. Tujuan Bisnis Multi Level Marketing 

Setiap orang yang mendirikan perusahaan pastilah memiliki 

suatu tujuan atau cita-cita dalam mengembangkan perusahaannya. 

Setiap perusahaan pasti memiliki cara atau strategi tersendiri dalam 

menjual atau memasarkan produknya agar diminati oleh kalangan 

masyarakat luas. Seperti halnya perusahaan yang memasarkan 

produknya dengan cara Multi Level Marketing, dimana ini selain 

menjual barang juga merekrut orang atau konsumen untuk menjual 

barang dengan begitu banyak sekali orang yang menjual barang 

tersebut.  

Tujuan Multi Level Marketing sama dengan tujuan dari metode 

pemasaran yang lan, yakni untuk meningkatkan keuntungan 

perusahaan. Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu 

meningkatkan pemasukan dan mengurangi pengeluaran. 

a. Meningkatkan pemasukan. Biasanya perusahaan lebih memusatkan 

pada peningkatan omset penjualan dari pada meningkatkan laba 

yang didapat dari setiap produk dengan menaikan harga produk. 

b. Mengurangi pengeluaran. Perusahaan dapat menggunakan dua cara 

untuk mengurangi pengeluaran, yang pertama memindahkan 

                                                           
14

 David Cowper dan Haynes Andrew, Rahasia Penjual Ulung,(Jakarta: Erlangga, 2002), 

hlm. 112 
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produk lebih dekat ke pelanggan, yang kedua merekrut tenaga 

penjualan berdasarkan komisi
15

. 

Terdapat berbagai macam penggolongan mengenai wirausaha 

sebagai enterpreniurship dalam bisnis MLM, yaitu:
16

 

a. Pelarian terhadap sesuatu yang baru  

b. Membuat berbagai jaringan (network) dalam transaksinya  

c. Transfer keterampilan yang diperoleh dari situasi pekerjaan 

terdahulu antara upline dan downline  

d. Membeli perusahaan  

e. Mengungkit keahlian  

f. Mengamalkan pelatihan dan memproduksi produk  

g. Mengejar ide yang unik  

h. Aktifitas bisnis yang berbeda dari pengalaman sebelumnya  

 

6. Multi Level Marketing Syariah  

Secara realitas, kini perusahaan MLM sudah banyak tumbuh 

dan berkembang, baik di dalam maupun luar negeri. Bahkan di 

Indonesia sudah ada yang secara terang terangan menyatakan bahwa 

MLM tersebut sesuai syariat dan mendapatkan sertifikasi halal dari 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Untuk 

MLM yang berdasarkan prinsip syariah ini, masih diperlukan 

                                                           
15

Kuswara, Mengenal MLM Syariah Dari Halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai 

dengan Pengelolaannya,... hlm 103 
16

 Malayu Hasibuan SP., Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2005), hlm. 52   
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akuntabilitas dari MUI. Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis 

MLM itu sesuai dengan syariah atau tidak yaitu, (1) Aspek produk atau 

jasa yang dijual, (2) Sistem dari MLM itu sendiri.  

Dari aspek produk yang dijual, harus merupakan produk-

produk yang halal, bermanfaat dan dapat diserah terimakan serta 

mempunyai harga yang jelas. MLM yang dikelola oleh seorang 

muslim, jika objeknya tidak memenuhi diatas, hukumnya tidak sah. 

Adapun dari aspek sistem, pada dasarnya MLM yang berbasis syariah 

tidak jauh berbeda dengan MLM konvensional. Yang membedakan 

adalah bentuk usaha atau jasa harus memenuhi hal-hal sebagai 

berikut
17

: pertama, produk yang dipasarkan harus halal, baik dan 

menjauhi syubhat. Kedua, sistem akadnya harus memenuhi kaedah dan 

rukun jual beli sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam. Ketiga, 

Operasional, kebijakan, budaya oraganisasi, maupun sistem 

akuntansinya harus sesuai syari’ah. Keempat, tidak ada mark up harga 

produk yang berlebihan, sehingga anggota terzalimi dengan harga 

yang amat mahal, tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang 

diperoleh. Kelima, dalam struktur organisasinya, perlu ada Dewan 

Pengawas Syari’ah (DPS) yang terdiri dari para ulama yang 

memahami permasalahannya. Selanjutnya, formula insensif harus adil, 

tidak menzalimi down line dan tidak menempatkan up-line hanya 

menerima pasif income tanpa bekerja, up-line tidak boleh menerima 

                                                           
17

 Ahmad  Mardalis dan Nur Hasanah , “Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif 

Ekonomi Islam”, Falah Ekonomi Syariah, Jurnal Vol. 1I No. 1, Februari 2016, hlm.35-36. 
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income dari hasil jerih payah down-linenya. Pembagian bonus harus 

mencerminkan usaha masing-masing anggota. Tidak ada eksploitasi 

dalam aturan pembagian bonus antara orang yang awal menjadi 

anggota dengan yang akhir. Oleh karena itu pembagian bonus yang 

diberikan harus jelas angka nisbahnya sejak awal. Cara pemberian 

penghargaan kepada mereka yang berprestasi tidak hura-hura dan pesta 

pora. Produk yang dijual tidak menitik beratkan barang-barang tertier, 

terutama ketika ummat masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan 

primer. Disamping itu, perusahaan MLM harus berorientasi pada 

kemaslahatan ekonomi ummat. 

 

7. Perbedaan Antara MLM Syariah dan MLM Konvensional 

Secara sepintas MLM Syariah bisa saja tampak tidak berbeda 

dengan praktik-praktik bisnis MLM Konvensional, namun kalau kita 

telaah lebih jauh dalam proses operasionalnya terdapat perbedaan yang 

mendasar dan cukup signifikan antara kedua varian tersebut, yakni:
18

 

Pertama, sebagai perusahaan yang beroperasi secara syariah, 

niat, konsep dan praktik pengelolaannya senantiasa merujuk kepada 

Al-Qur‟an dan Hadis Rasulullah SAW dan untuk itu struktur 

organisasi perusahaan pun dilengkapi dengan Dewan Syariah Nasional 

(DSN) dari MUI untuk mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah Islam.  

                                                           
18

 Kuswara, Mengenal MLM Syariah Dari Halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai 

dengan Pengelolaannya...hlm, 102. 
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Kedua, usaha MLM Syariah pada umumnya memiliki visi dan 

misi yang menekankan kepada pembangunan ekonomi nasional 

(melalui penyediaan lapangan kerja, produk-produk kebutuhan sehari-

hari dengan harga terjangkau dan pemberdayaan usaha kecil dan 

menengah di tanah air) demi meningkatkan kemakmuran, 

kesejahteraan dan meninggikan martabat bangsa.  

Ketiga, sistem pemberian insentif disusun dengan 

memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dirancang 

semudah mungkin untuk dipahami serta dipraktikkan. Selain itu, 

memberikan kesempatan kepada para distributornya untuk 

memperoleh pendapatan seoptimal mungkin sesuai kemampuannya 

melalui penjualan, pengembangan jaringan ataupun melalui kedua-

duanya.  

Keempat, dalam hal marketing plan-nya, MLM Syariah pada 

umumnya mengusahakan untuk tidak membawa para distributornya 

pada suasana materialisme dan konsumerisme, yang jauh dari nilai-

nilai Islam. 

 Secara garis besar, ada beberapa poin yang membedakan 

antara MLM Syariah dengan MLM Konvensional, yaitu sebagai 

berikut
19

: 

a. Secara organisasi, perusahaan MLM Syariah memiliki Dewan 

Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan bisnis 
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 Ibid, hlm 104 
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dalam perusahaan tersebut dan memberikan 

pembinaan/pengarahan agar semua kegiatan dalam perusahaan 

tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pengawasan 

ini meliputi: produk yang dijual, promosi, marketing plan dan 

kegiatan-kegiatan seremonial yang terdapat dalam perusahaan. 

b. Produk yang dijual adalah produk yang layak/halal digunakan 

atau dikonsumsi secara syariat Islam. Untuk produk yang 

masuk kategori makanan dan minuman harus mendapatkan 

sertifikat halal dengan labelisasi halal. Sertifikasi halal 

diberikan oleh MUI kepada perusahaan, namun tidak 

dicantumkan dalam kemasan produk, sedangkan labelisasi 

halal dicantumkan dalam kemasan produk. Sementara, produk 

yang tidak termasuk kategori makanan atau minuman cukup 

dikonsultasikan secara lisan atau tertulis kepada Dewan 

Pengawas Syariah. 

c. Sistem pembagian bonus kepada member dan marketing plan 

perusahaan harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan, 

utamanya adalah unsur maysir (judi), gharar (penipuan) dan 

riba. Untuk memastikan hal ini, yang dilakukan oleh Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah 

memanggil manajemen perusahaan untuk mendengarkan 

presentasi marketing plan-nya, melakukan kajian terhadap 

marketing plan, mengunjungi kantor/ perusahaan, melihat 
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langsung proses produksi ke lokasi pabrik, melakukan inspeksi 

dan tanya jawab kepada manajemen, kemudian melakukan 

syura/musyawarah ulama atas semua hal tersebut untuk 

diputuskan apakah perusahaan yang mengajukan sertifikasi 

syariah sudah memenuhi persyaratan dalam fatwa DSN 

75/2009 atau belum. Jika sudah memenuhi dua belas 

persyaratan, maka akan diberikan sertifikat syariah oleh Dewan 

Syariah Nasional. 

d. MLM Syariah sebagai “The True MLM” memiliki orientasi 

bisnis menjual produk berupa barang, bukan pada merekrut 

orang. 

 

8. Ketentuan Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang 

Penjualan Langsung Berjenjang Syari’ah. 

Fatwa ini menjelaskan beberapa ketentuan yang wajib ada 

dalam sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syari‟ah, diantaranya
20

: 

a. Objek transaksi rill berupa barang dan ataupun jasa harus ada. 

b. Produk berupa barang dan ataupun jasa yang ditransaksikan 

tidak boleh sesuatu yang haram dan tidak berujuan untuk yang 

diharamkan. 

c. Transaksi tidak boleh mengandung unsur gharar maysir, riba, 

dhalim, dharar, maksiat. 

                                                           
20

 Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari’ah. 
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d. Tidak ada excessive mark-up atau kenaikan harga yang 

berlebihan sehingga dapat merugikan konsumen sebab tidak 

seimbang dengan mutu dan kualitas objek penjualan. 

e. Komisi yang diberikan kepada mitra dari perusahaan baik 

besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi 

kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai 

hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi 

pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. 

f. Bonus yang diberikan kepada mitra oleh perusahaan harus jelas 

jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan 

target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan 

oleh perusahaan. 

g.  Tidak boleh ada komisi atau bonus yang didapat secara pasif 

yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan 

atau penjualan barang dan atau jasa. 

h. Tidak melakukan Money Game. Money Game adalah kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang 

dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil 

perekrutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung 

kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari 

hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut 

hanya sebagai kamuflase atau tidak mempunyai mutu/kualitas 

yang dapat dipertanggung jawabkan. 
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B. Ketentuan Penjualan Langsung berdasarkan Hukum Positif 

Dalam tatanan hukum positif bisnis multi level marketing yang 

diatur oleh Kementrian Perindustrian dan Perdagangan antara lain: 

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 

73/MPP/Kep/3/2000, tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan 

Berjenjang 

Dalam pasal 1 ayat 1, penjualan berjenjang adalah suatu 

cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada konsumen 

melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh perorangan 

atau badan usaha yang memperkenalkan barang dan/atau jasa 

tertentu kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya 

secara berturut-turut yang bekerja berdasarkan komisi atau iuran 

keanggotaan yang wajar
21

. 

Dalam pasal 2 ayat 1, perusahaan penjualan berjenjang 

harus berbentuk badan hukum (perseroan terbatas) dan wajib 

memiliki izin usaha penjualan berjenjang (IUPB). IUPB diterbitkan 

oleh Direktur Jendral Perdagngan dalam Negeri dan berlaku untuk 

seluruh wilayah Republik Indonesia.  

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 13/M-

DAG/PER/3/2006, tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan 

Izin Usaha Penjualan Langsung. 

                                                           
21 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 73/MPP/Kep/3/2000, 

tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang pasal 1 angka (1) 
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Dalam pasal 1 ayat 4 Surat Izin Usaha Penjualan Langsung 

selanjutnya disebut SIUPL, adalah Surat Izin untuk dapat 

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem 

Penjualan Langsung. Surat Permohonan Surat Izin Usaha 

Penjualan Langsung selanjutnya disebut SP-SIUPL adalah 

Formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan, yang 

memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUPL.  Masa 

berlaku SIUPL untuk Perusahaan yang baru melakukan kegiatan 

usaha perdagangan dengan sistem Penjualan Langsung diberikan 

selama 1 (satu) tahun. Masa berlaku SIUPL berikutnya selama 5 

(lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu 

yang sama, apabila hasil evaluasi kinerja Perusahaan dinilai baik
22

. 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Rupublik Indonesia Nomor: 32/M-

DAG/Per/8/2008, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha 

Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung. 

Menurut Pasal 1 angka 9, perusahaan adalah badan usaha 

yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha 

perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem direct selling
23

. 

Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan sistem 

direct selling sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) harus  berbadan 

                                                           
22

 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2006, 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Penjualan Langsung pasal 6 ayat (4). 
23 Peraturan Menteri Perdagangan RI. No : 32/M-Dag/ Per/ 8/ 2008 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung. 
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hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas. Setiap perusahaan 

berdasarkan Pasal 9 ayat (1) wajib memiliki SIUPL dan berlaku di 

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia seperti yang tertuang 

dalam ayat (2).  

Dengan dimilikinya SIUPL oleh perusahaan direct selling 

dan sistem pemasaran dan ketentuanketentuan sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 2 setidaknya sudah memberikan rasa nyaman 

kepada calon mitra usaha dan calon konsumen agar tidak tertipu 

dengan adanya perusahaan direct selling palsu. Sanksi terhadap 

perusahaan yang tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan akan 

dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh 

pejabat penerbit SIUPL. 

Dari aturan di atas ada beberapa ketentuan pokok yang menjadi 

acuan dari bisnis Multi level Marketing ini yaitu: 

a. Berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas 

(PT) 

b. Modal sepenuhnya dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia dan/atau 

WNI dengan jumlah modal disetor sedikitnya Rp 500 juta 

c. Alamat kantor perusahaan tetap dan jelas 

d. Penjualan dan rekruitmen melalui sistem jaringan 

e. Punya program pemasaran jelas, transparan, rasional, dan bukan 

jaringan pemasaran terlarang. 
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f. Memiliki barang dan/atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga 

yang layak dan memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang 

berlaku di Indonesia. 

g. Memberikan komisi, bonus atau penghargaan berdasarkan hasil 

penjualan 

h. barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Mitra Usaha dan 

jaringannya sesuai akad yang diperjanjikan. 

i.  Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan 

j. jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 

k. Memiliki ketentuan harga barang dan/atau jasa yang dijual dalam 

mata uang rupiah dan berlaku untuk Mitra Usaha dan Konsumen, 

serta menajamin mutu dan pelayanan purna jual. 

l.  Ada pembinaan dan pelatihan untuk tingkatkan kemampuan dan 

pengetahuan Mitra Usaha agar bertindak jujur dan bertanggung 

jawab. 

m. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua Mitra Usaha 

untuk berprestasi memasarkan barang dan/atau jasa. 

n. Melakukan pendaftaran atas barang dan/dan atau jasa yang 

menurut peraturan atau UU wajib didaftarkan pada instansi 

berwenang. 
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C. Penelitian Terdahulu  

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu 

diuraikan peneliti terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh 

pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis mengangkat tema 

“Multi Level Marketing” antara lain dilakukan oleh: 

Pertama “Bisnis Multi Level Marketing Oriflame Menurut 

Tinjauan Hukum Islam” oleh Sarah Mutiarani.
24

 Penelitian ini berisi 

tentang  tinjauan hukum islam terhadap bisnis Multi Level marekting 

Oriflame dimana hanya menekankan pada sistem kerja bisnis multi level 

marketing. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama 

membahas mengenai sistem bisnis Multi Level Marketing. Perbedaan dari 

penelitian sekarang adalah peneliti fokus pada sistem kinerja dan 

pemberian bonus pada bisnis Multi Level Marketing.    

Kedua “Modal Sosial Dalam Strategi MLM Tianshi di Yogyakarta 

(studi pada stokis Jl. Patimura No.9 Kota Baru, Yogyakarta)” oleh Sri 

Widihastuti
25

. Penelitian ini menekankan kepada modal sosial dalam 

stategi pengembangan dan modal sosial yang terdapat dalam bisnis multi 

level Marketing di Tianshi Yogyakarta. Persamaa dengan penelitian saat 

ini adalah membahas mengenai bisnis Multi Level Marketing. Perbedaan 

                                                           
24

Sarah Mutiarani Bisnis Multi Level Marketing Oriflame Menurut Tinjauan Hukum Islam 

Skripsi (Surakarta : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, Institut 

Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2017). 
25

Sri Widihastuti, Modal Sosial Dalam Strategi MLM Tianshi di Yogyakarta (studi pada 

stokis Jl. Patimura No.9 Kota Baru, Yogyakarta),Skripsi, ( Yogyakarta: Program Studi Pendidikan 

Sosiologi  Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2011) 
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dari penelitian sekarang adalah peneliti fokus pada masalah sistem kinerja 

bisnis multi level marketing dalam pandangan ulama. 

Ketiga “Multi Level Marketing pada Perusahaan Tianshi Solo 

Ditinjau dari Hukum Islam” oleh Puspita Rachmawati
26

. Penelitian ini 

menekankan pada kesesuaian syariah perusahaan Tianshi Solo dalam 

melakukan bisnis Multi Level Marketing. Persamaa dengan penelitian saat 

ini adalah membahas mengenai bisnis Multi Level Marketing. Perbedaan 

dari penelitian sekarang adalah peneliti fokus pada masalah sistem kinerja 

bisnis multi level marketing dalam pandangan ulama. 

Keempat “Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Studi 

Komparatif Fatwa No.83/DSN/MUI/VI/2102 Dengan Fatwa Syaikh 

Sholih Al-Munajjid No 170594 dalam kitab fatwa Islam As-Sual Wa Al-

Jawab” oleh Ida Handayani 
27

. Penelitian ini menekankan pada Konsep 

Penjualan Langsung Berjenjang yang terdapat dalam fatwa 

No.83/DSN/MUI/VI/2102 dan fatwa Syaikh Sholih Al-Munajjid. Untuk 

membandingkan sisi persmaan dan perbedaan antara fatwa 

No.83/DSN/MUI/VI/2102 dan fatwa Syaikh Sholih Al-Munajjid. 

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah membahas mengenai 

komparatif pandangan dari segi hukum maupun pendapat. Perbedaan dari 

                                                           
26

Puspita Rachmawati, Multi Level Marketing pada Perusahaan Tianshi Solo Ditinjau 

dari Hukum Islam, Skripsi, (Surakarta: Jurusan Syari’at (Muamalah)), (Universitas 

Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2011). 
27

 Ida Handayani, Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Studi Komparatif 

Fatwa No.83/DSN/MUI/VI/2102 Dengan Fatwa Syaikh Sholih Al-Munajjid No 170594 dalam 

kitab fatwa Islam As-Sual Wa Al-Jawab, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum), 

(Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015). 
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penelitian sekarang adalah peneliti saat ini fokus terhadap pendapat 

pandangan ulama serta pakar ekonomi syariah. 

Kelima “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand 

Phone dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi kasus di PT Veritra 

Sentosa Internasional Semarang)” oleh Wardatul Wildiana
28

.. Penelitian 

ini berisi tentang  tinjauan hukum islam terhadap jual beli pulsa hand 

phone dengan sistem Multi Level marekting. Persamaan dengan penelitian 

sekarang adalah sama-sama membahas mengenai sistem Multi Level 

Marketing. Perbedaan dari penelitian sekarang adalah fokus masalah yang 

diteliti, peneliti menambah fokus pada praktek sistem kinerja bisnis Multi 

Level Marketing serta mengenai pandangan ulama. 
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 Wardatu Wildiana  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone 

dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi kasus di PT Veritra Sentosa Internasional 

Semarang)Skripsi” (Semarang : Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 

Walisongo pada tahun 2017). 


