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A. Pengertian MLM 

Multi Level Marketing berasal dari bahasa Inggris. 
Kata Multi berarti banyak, Level berarti tingkat atau 
jenjang, serta Marketing adalah pemasaran. Oleh 
karena itu, istilah “MLM” dapat diartikan sebagai 
metode pemasaran berjenjang. Disebut sebagai 
“Multi Level” karena merupakan suatu organisasi 
distributor yang melaksanakan penjualan yang 
berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat. Biasanya, 
struktur member dalam  bisnis menggunakan 
struktur piramida, yang berarti orang yang berada di 
atas mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Dalam 
sistem MLM, perusahaan memosisikan pelanggan 
sekaligus sebagai tenaga pemasaran. 

Bisnis MLM juga sering dinamakan Network 
Marketing karena merupakan sebuah jaringan kerja 
pemasaran yang di dalamnya terdapat sejumlah 
orang yang melakukan proses pemasaran 
produk/jasa. Pemasaran dan distribusi yang 
dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang 
biasa dikenal dengan istilah Upline (tingkat atas) dan 
Downline (tingkat bawah), orang akan disebut Upline 
jika mempunyai Downline. 

Inti dari bisnis MLM ini adalah digerakkan dengan 
jaringan, baik yang sifatnya vertikal atas bawah 
maupun horizontal kiri-kanan atau pun bisa juga 
gabungan antara keduanya. Setiap orang yang 
berhasil diajak dan bergabung dalam kelompoknya 
akan memberikan manfaat dan keuntungan kepada 
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yang mengajaknya, lazimnya dengan memakai 

sistem persentase atau bonus. 

Terkadang, bisnis MLM juga bisa disebut direct 
selling. Ini karena strategi atau implementasi 
penjualan produk bisnis MLM memang 
menggunakan cara langsung untuk menawarkan 
produk kepada  konsumen. Tidak ada perantara, 
seperti toko atau outlet. 

Karena memakai pendekatan direct selling, sistem 
MLM ini dianggap dapat melakukan efisiensi pada 
jalur distribusi. Produsen tidak perlu lagi mencari 
perusahaan distributor untuk memasarkan 
produknya, dan tidak perlu grosir untuk 
mendistribusikan produk dari distributor ke 
konsumen, tetapi cukup dengan distributor 
independen. 

B. Sejarah MLM 

Pada kenyataannya, direct selling dan bisnis MLM 
mempunyai perbedaan dari penggunaan bahasa 
atau terminologi hingga cara kerjanya. Dalam 
sejarahnya, istilah direct selling sudah muncul 
terlebih dahulu dibandingkan dengan istilah MLM. 
Baru kemudian istilah MLM hadir dengan konsep 
yang diadaptasi dari direct selling. 

Istilah direct selling mengacu pada aktivitas 
penjualan barang atau jasa secara langsung kepada 
konsumen. Kegiatan penjualan langsung ini dilakukan 
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oleh penjual langsung yang memberikan deskripsi 
produk melalui demonstrasi dan presentasi produk 
kepada calon konsumen.  

Mengacu pada sejarahnya, direct selling muncul 
pada tahun 1886 ketika perusahaan parfum 
California yang didirikan di New York. Pendiri 
perusahaan adalah Dave McConall. McConnell 
kemudian mempekerjakan istrinya. Albee menjadi 
wanita parfum California pertama, dan pekerjaannya 
adalah melakukan penjualan langsung di rumah 
konsumen. 

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan 
berdirinya perusahaan di Amerika yang memasarkan 
produk-produk suplemen makanan (Nutrilite) yang 
didistribusikan dengan penjualan langsung. Konsep 
ini dimulai pada tahun 1930 oleh Carl Rehnborg, 
seorang pengusaha Amerika yang tinggal di Cina 
pada tahun 1917-1927. Setelah 7 tahun melakukan 
eksperimen akhirnya dia berhasil menemukan 
makanan suplemen tersebut dan memberikan hasil 
temuannya kepada teman-temannya. Tatkala 
mereka ingin agar dia menjualnya pada mereka, 
Rehnborg berkata “Kamu yang menjualnya kepada 
teman-teman kamu dan saya akan memberikan 
komisi padamu”. 

 Inilah praktek awal MLM yang singkat cerita 
selanjutnya perusahaan Rehnborg ini yang sudah 
bisa merekrut 15.000 tenaga penjualan dari rumah 
ke rumah yang kemudian dilarang beroperasi oleh 
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pengadilan pada tahun 1951, karena mereka 
melebih-lebihkan peran dari makanan tersebut. Yang 
mana hal ini membuat Rich DeVos dan Jay Van Andel 
Distributor utama produk Nutrilite tersebut yang 
sudah mengorganisasi lebih dari 2000 distributor 
mendirikan American Way Association yang akhirnya 

berganti nama menjadi Amway . 

Di Eropa, bisnis MLM baru mulai dikenal tahun 
1980-an, lama setelah Amway berdiri. Saat ini 
Amway adalah MLM terbesar dengan melibatkan 
jutaan distributor independen dengan 54 negara 

yang menerimanya sebagai suatu bisnis.  

Perkembangan multi level marketing di Indonesia 
sendiri, dimulai pada 1980-an. Tepatnya pada tahun 
1986 yang ditandai dengan berdirinya PT. Nusantara 
Sun Chorella. Atau yang kemudian lebih dikenal 
dengan istilah perusahaan MLM CNI (PT. Cantra Nusa 
Insan Cemerlang). Kemudian diikuti oleh berbagai 
perusahaan yang mengusung konsep serupa. Seperti 
Sophie Martin, Melia Nature dan perusahaan 

lainnya. 

Pada bulan November 1998, tercatat ada 180 
perusahaan yang menerapkan sistem penjualan 
langsung, dan 28 di antaranya menjadi anggota APLI 
(Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia). Tidak 
kurang 3 juta orang terlibat dalam 180 perusahaan 
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ini, dengan omset 1,5 trilyun pada akhir 1997.1 

C. Cara Kerja MLM 

Pada umumnya suatu bisnis yang menggunakan 
sistem MLM memiliki cara kerja sebagai berikut: 

1. Member disponsori oleh distributor lama 

Seorang member baru akan disponsori oleh 
distributor yang lebih dahulu bergabung dengan 
perusahaan MLM. Tugas 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. 

2. Membayar Uang Pangkal atau 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 
stockiest terdekat bersamaan dengan formulir 
pendaftaran yang telah diisi oleh prospek atau calon 
distributor. 

Setelah membayar uang pangkal seorang 
distributor baru akan mendapatkan berbagai fasilitas 

 
1 Harefa, Andreas,. Multilevel Marketing, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1998) h. 101 
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misalnya buku pedoman, kartu anggota, literatur 
perusahaan, majalah, selebaran berkala, informasi 
produk, formulir-formulir pesanan, nasihat bisnis, 
dan contoh-contoh produk. 

3. Menandatangani Perjanjian atau Kontrak 

Seorang anggota atau distributor yang sudah 
membayar sejumlah uang pangkal tadi, 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. 

4. Melaksanakan Aktivitas Penjualan Produk 

Para distributor kemudian melakukan kegiatan 
menjual produk-produk perusahaan kepada 
konsumen. 

Sebagian besar penjualan langsung atau direct 
selling ini merupakan personal selling atau face to 
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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. 

5. Mengembangkan Jaringan 

Selain bertugas menjual produk secara langsung 
kepada konsumen, setiap distributor juga harus 
mengembangkan jaringan 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 sebagai 

agen. 

Apabila distributor berhasil dalam 
mengembangkan jaringan, maka perusahaan akan 
memberikan berbagai imbalan dalam bentuk bonus, 

potongan harga, dan insentif-insentif lainnya. 

Strategi MLM bertumpu pada pengembangan 
jaringan, sehingga semakin banyak seorang 
distributor berhasil merekrut anggota baru maka 
penghasilan atau bonusnya semakin besar. 
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D. MLM Perspektif Fiqih Muamalah 

Kehalalan suatu praktik muamalah termasuk bisnis 
yang menggunakan sistem MLM bergantung pada 
beberapa aspek, antara lain terkait kehalalan produk 
atau jasa yang diperjualbelikan dan bagaimana 
sistem akad yang digunakan yang di dalamnya 
mencakup skema transaksi, sumber 
pendapatan/bonus yang didapat, penentuan harga 
produk dan lain sebagainya apakah di dalamnya 
terdapat hal yang melanggar syariah seperti gharar, 
riba, maisir, dharar (berakibat merugikan), penipuan, 

kedzaliman dan sebagainya. 

Sedangkan adanya sistem upline dan downline 
atau kebolehan menarik anggota untuk ikut dalam 
suatu bisnis bukanlah illat atau penentu keharaman 
dalam suatu praktik muamalah. Yang banyak 
dianggap sebagai faktor yang menjadikan praktik 
MLM itu haram adalah adanya skema money game 
atau skema Ponzi, meskipun tidak semua MLM 
menggunakan skema tersebut. Oleh karenanya perlu 
kita ketahui bagaimana ciri-ciri MLM yang masuk 
kelompok money game. 

1. Ciri-ciri MLM bermasalah 

Dari penelusuran beberapa pandangan pakar dan 
fatwa ulama kontemporer, berikut ini adalah ciri-ciri 
MLM bermasalah dan masuk dalam kategori money 
game: 
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a. Produk hanya pengelabuan   

Tidak ada produk yang dijual. Bila adapun, dijual 
dengan harga yang tidak sesuai (over price). 
Fungsinya sebagai "tempelan kedok bisnisnya". Di 
sini ada unsur ghabn atau pengelabuan kepada para 
member seolah-olah harga mahal yang ditawarkan 
adalah harga sebenarnya dari produk yang dibeli 
padahal sebagian dari harga produk digunakan untuk 
membayar bonus atau pendapatan para upline atau 
member yang sudah terlebih dahulu bergabung. 

b. Bonus utama dari perekrutan 

Bonus aktif diperoleh dari perekrutan (member 
get member dapat bonus), bukan dari penjualan 
produk sebab penjualan produk bukanlah inti dari 
bisnis ini melainkan dari banyaknya jaringan 
keanggotaan yang berhasil direkrut. Hal ini 
mengindikasikan bahwa adanya skema piramida atau 
money game.  

c. Keharusan membayar uang keanggotaan 

Adanya keharusan untuk membayar uang 
pendaftaran yang nantinya uang inilah yang akan 
menjadi bonus atau pendapatan para upliner, 
semakin banyak merekrut member semakin banyak 
pula bonus yang di dapat. Di sini terdapat unsur 
maisir (judi) di mana uang pendaftaran itu sejatinya 
adalah taruhan untuk mendapatkan kesempatan 
meraih kekayaan dari peluang mendapatkan 
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downline, sedangkan peluang tersebut sifatnya tidak 
jelas dan tidak terukur. Padahal syarat dalam 
pertukaran harta adalah timbal balik dari harta yang 
dibayarkan harus jelas. Dalam jual-beli misalnya, 
barang yang dijual dan harga yang dibayar harus pasti 
dan jelas, dalam sewa-menyewa, upah atau biaya 

dan juga jenis pekerjaan harus jelas dan pasti. 

2. Fatwa DSN-MUI 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
mengeluarkan fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 
tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang 
Syariah (PLBS). Dalam fatwa tersebut DSN 
memberikan beberapa ketentuan agar suatu bisnis 
MLM dapat dikategorikan sesuai syariah, yaitu: 

1. Ada obyek transaksi riil yang diperjualbelikan 
berupa barang atau produk jasa; 

2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan 
bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang 
dipergunakan untuk sesuatu yang haram; 

3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak 
mengandung unsur gharar, maysir, riba, 
dharar, dzulm, maksiat; 

4. Tidak ada harga/biaya yang berlebihan 
(excessive mark-up), sehingga merugikan 
konsumen karena tidak sepadan dengan 
kualitas/manfaat yang diperoleh; 

5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada 
anggota baik besaran maupun bentuknya 
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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; 

6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada 
anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya 
ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai 
dengan target penjualan barang dan atau 
produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan; 

7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif 
yang diperoleh secara reguler tanpa 
melakukan pembinaan dan atau penjualan 
barang dan atau jasa; 

8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan 
kepada anggota (mitra usaha) tidak 
menimbulkan ighra’. 

9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam 
pembagian bonus antara anggota pertama 
dengan anggota berikutnya; 

10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk 
penghargaan dan acara seremonial yang 
dilakukan tidak mengandung unsur yang 
bertentangan dengan aqidah, syariah dan 
akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan 
lain-lain; 

11. Setiap mitra usaha yang melakukan 
perekrutan keanggotaan berkewajiban 
melakukan pembinaan dan pengawasan 
kepada anggota yang direkrutnya tersebut; 
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12. Tidak melakukan kegiatan money game. 

Saat buku ini di tulis, DSN-MUI merilis setidaknya 
ada 10 perusahaan Penjualan Langsung Berjenjang 
atau MLM yang mendapatkan sertifikat kesesuaian 
syariah yang bisa diakses di laman resminya: 
dsnmui.or.id, daftar ini dapat berubah seiring dengan 
tinjauan ulang terhadap kesesuaian syariahnya 
dalam periode waktu tertentu.  

E. Dampak Negatif MLM 

Sistem MLM yang tidak sejalan dengan syariah 
dapat menimbulkan beberapa dampak negatif 

antara lain: 

1. MLM berdampak negatif kepada sektor riil. 
Apabila manusia sudah tergila-gila dengan 
MLM, maka aktivitas sektor riil akan terganggu. 
Karena dalam MLM, uang berputar hanya pada 
lingkungan perusahaan tersebut dan sudah 
pasti mengurangi produktivitas masyarakat 
dalam bekerja (dalam makna sesungguhnya). 

2. Obsesi yang berlebihan untuk mencapai target 
penjualan tertentu karena terpacu oleh sistem 
ini dan biasanya terpukau dengan iming-iming 
para leader yang terlalu tinggi seperti kaya 
dalam waktu cepat dan instan, punya kapal 
pesiar, jalan-jalan keluar negeri, dan 
sebagainya.  

3. Suasana tidak kondusif yang kadang mengarah 
pada pola hidup hedonis ketika mengadakan 
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acara rapat dan pertemuan bisnis, banyak yang 
keluar dari tugas dan pekerjaan tetapnya karena 
terobsesi akan mendapat harta yang banyak 
dalam waktu singkat. 
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