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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bisnis merupakan satu kegiatan dagang kepada konsumen berupa barang atau jasa 

yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Setiap bisnis yang dilakukan perorangan 

atau badan usaha pasti terdapat resiko; antara kerugian dan keuntungan. Kerugian yang 

dialami dapat terjadi pada aspek material bahkan non material. Namun sebaliknya, jika 

bisnis yang dijalankan itu berhasil maka akan mendapatkan keuntungan ( Sahlan, 2016:57 

). 

Pada dasarnya bisnis dan manajemen satu hal yang tak terpisahkan, sebab keduanya 

saling berkaitan. Jika bisnis dijalankan tanpa manajemen, maka todak akan berjalan efektif 

dan efisien. Dalam manajemen bisnis terdapat ruang lingkup yang membaginya antara lain 

manajemen produksi (kegiatan mengolah bahan baku), manajemen pemasaran (mengatur 

tujuan pemasaran), manajemen distribusi (mengatur proses penyaluran) dan manajemen 

keuangan finansial (mengatur sirkulasi perusahaan).  

Sahlan (2016:60) juga menambahkan bahwa bisnis bersistem MLM ( Multi Level 

Marketing ) masih saja dianggap cukup berperan dalam menggerakkan roda perekonomian 

masyarakat. Padahal dari beberapa kasus MLM sering kali menjadi kedok dari Money 

Game  yang mendewakan passive-income. Sehingga perbincangan mengenai bisnis ini 

sering kali menuai perdebatan dari beberapa pelaku bisnis. Adapun salah satu keuntungan 

dari bisnis ini adalah memungkinkan meminimalisir biaya distribusi produk hingga ke 

angka nol, sehingga biaya distribusi tidak membebani operasional perusahaan. MLM 

dinilai merugikan anggotanya, meskipun tidak semua bisnis dengan sistem MLM 

merugikan akan tetapi menguntungkan anggotanya. Namun pada praktiknya, MLM sering 

menimbulkan masalah bagi anggota disebabkan tidak paham mengenai MLM yang 

berujung rugi.  
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Bisnis bersistem MLM hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menawarkan janji-janji 

dan iming-iming keuntungan yang sangat menggiurkan, dengan hanya mendaftarkan diri 

kemudian menjual produk milik perusahaan, mereka akan diberi gaji yang melimpah, 

mendaptkan imbalan mobil dan memperoleh rumah sesuai dengan tingkatan level yang mereka 

peroleh. Namun justru terjadi rancu di dalam praktik bisnis sistem ini, pasalnya terjadi dua 

akad dalam satu tansaksi atau akad yakni akan menjadi pembeli sekaligus akad menjadi 

makelar ( Salim, 2015:134 ). 

Bisnis MLM sering kali dikaitkan sebagai sebuah formula untuk mendapatkan kekayaan 

secara cepat dan mudah. Tak sedikit pula yang megatakan banyak bisnis MLM adalah bisnis 

penipuan. Pandangan seperti ini muncul, mungkin salah satunya akibat dari beberapa 

penawaran usaha-usaha MLM yang menghubungkan binsis ini dengan cara cepat dan mudah 

untuk mendapatkan kekayaan, banyak pula yang menatakan hal tersebut hanyalah iming-iming 

belaka. Akhirnya, banyak orang menganggap hal ini adalah sebuah kebenaran juga sebuah tipu 

daya semata yang membuat banyak masyarakat juga trauma. Sebenarnya MLM  bukanlah 

formula ajaib yang bisa mendatangkan uang dengan cepat dan mudah.  

(UGD Channel : 2020) Membaca pernyataan di atas, tidak hanya marak di dunia nyata 

saja melainkan di sosial media pula, banyaknya informasi-informasi negatif yang berdampak 

buruk bagi ukiran masyarakat, salah satunya ada pada Youtube dari salah satu channel pemiliki 

akun youtube “UGD 1 Channel” dalam video channel tersebut pemilik akun menjelek-jelekkan 

dan menyamakan nama Melia Sehat Sejahtera dengan MLM abal-abal lainnya. Dari hal kecil 

tersebut saja menyebabkan dampak besar bagi masyarakat luas yang menerima informasinya, 

tidak lama kemudian setelah menyebarnya informasi tersebut muncul pula video klarifikasi 

minta maaf dari pemilik akun tersebut juga. Dari case tersebut masyarkat untuk berhati-hati 

dalam menerima informasi, dan mendalaminya terlebih dahulu agar tidak mudah terpengaruh 

tanpa adanya kebenaran. 

Pelaku bisnis muslim, baik secara pribadi maupun bersama-sama tidak bebas mengerjakan 

apa saja yang disukainya atau apa saja yang menguntungkan. Tetapi, ia diikat oleh seperangkat 

nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktifitas ekonominya, baik posisinya sebagai 

konsumen, produsen, distributor, dan lain-lain dalam melakukan dan mengembangkan 

usahanya. Berbisnis merupakan aktifitas yang dianjurkan dalam ajaran Islam, namun dalam 
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melakukan bisnis tersebut antara kedua belah pihak tidak boleh ada yang merasa dirugikan, 

sebagaimana dengan firman Allah SWT Q.S. An-Nisa’ : 29 yang bunyinya  

ْن  ةً عَ اَر َج ِ وَن ت َكُ َْن ت َلَّ أ ِل إِ اِط بَ الْ مْ بِ كُ نَ يْ مْ بَ كُ لَ ا َو َْم ُوا أ ل ْكُ َأ ُوا ََل ت ن يَن آَم ِذ َّ ل ا ا هَ َيُّ ا أ يَ

ا يًم ِح مْ َر كُ ِ اَن ب َ كَ نَّ َّللاَّ مْ ۚ إِ كُ ُسَ ف َنْ ُوا أ ُل ت َقْ ََل ت مْ ۚ َو كُ نْ اٍض ِم ََر  ت

Yā ayyuhallażīna āmanụ lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takụna 

tijāratan 'an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum raḥīmā 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

Dalam literatur hukum Islam, sistem MLM ini dapat dikategorikan pembahasan Fiqh 

Muamalah dalam kitab Al-Buyu’ Wal Muamalat (Jual Beli dan Transkasi dalam Kehidupan) 

mengenai perdagangan atau jual beli yang pada prinsipnya boleh (mubah) selagi tidak ada 

unsur riba, gharar (penipuan), ḍarar (merugikan atau mendzalimi pihak lain), dan jahalah 

(tidak transparan). Ciri khas sistem MLM terdapat pada jaringannya, sehingga perlu 

diperhatikan jaringan tersebut. Transparansi penentuannya biaya untuk menjadi anggota dan 

alokasinya dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan biaya pendaftaran anggota baru sesuai 

atau yang mendekati biaya tersebut adalah celah perusahaan MLM mengambil sesuatu tanpa 

hak. Tranparansi peningkatan anggota pada setiap jenjang (level) dan kesempatan untuk 

berhasil pada setiap orang. Peningkatan posisi bagi setiap orang dalam profesi memang 

terdapat di setiap usaha, sehingga dalam peningkatan level dalam sistem MLM adalah suatu 

hal yang dibolehkan selagi dilakukan secara transparan, tidak mendzalimi pihak yang ada di 

bawah, setingkat maupun di atas.  

MLM merupakan sarana untuk menjual produk (barang atau jasa), bukan saran untuk 

mendapatkan uang tanpa ada produk atau produknya hanya kamuflase. Produk yang 

ditawarkan jelas kehalalannya; karena anggota bukan hanya konsumen produk tersebut, tetapi 

juga memasarkannya sehingga harus mengetahui status barang tersebut dan bertanggung jawab 

kepada konsumen yang lainnya. Satu hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah 

kejujuran seorang anggota/distributor yang menawarkan produk.  

Majelis Ulama Indonesia mempunyai upaya membimbing masyarakat agar terhindar dari 

harta-harta yang haram, perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan pada kebathilan. 



 

4 
 

Untuk mengetahui sebuah ketentuan hukum yang berkaitan dengan bisnis MLM hendaklah 

berpegang teguh kepada produk MUI yaitu Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) 

yang mana telah dinyatakan dalam sebuah ketentuan Fatwa DSN-MUI No.75/DSN-

MUI/VII/2009 ini dimiliki cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasarangan 

yang dilakukan perseorangan atau badan usaha. Penjualan tersebut adalah penjualan yang 

berbasis shari’ah  tidak mengandung kegiatan money game. Bisnis MLM seperti ini 

mempunyai keterkaitan dengan sebuah kajian, yaitu Fiqh Muamalah yang menggunakan akad 

ju’alah. Akad ju’alah adalah janji yang ditentukan dari suatu pekerjaan.  

Dengan begitu maksud dari penelitian ini berfokus pada salah satu Bisnis MLM ( Multi 

Level Marketing ) yang dimana, bisinis MLM tersebut menjadi jawaban sebuah kebenaran 

bahwa tidak semua Bisnis MLM adalah bisnis yang merugikan dan menyebabkan traumatik 

serta menyebabkan maraknya isu di masyarakat bahwa MLM merupakan bisnis yang tidak 

jelas adanya bahkan dikatakan penipuan. Peneliti berpacu pada praktik Bisnis MLM PT. Melia 

Sehat Sejahtera. Masih banyak diluaran sana mengatakan bahwa PT. Melia Sehat Sejahtera 

merupakan bisnis yang tidak jelas adanya, bisnis ponzi atau money game bahwa banyak pula 

yang mengatakan bahwa bisnis tersebut adalah bisnis penipuan, hal ini dikutip dari 

Kominfo.go.id. Mereka tidak mampu mengetahui dan mendalami bagaimana bisnis MLM 

yang sebenarnya layak dan tidak layak  untuk dikerjakan. Pada kesempatan kali ini peneliti 

berfokus pada Senjata yang dimiliki  oleh MLM PT. Melia Sehat Sejahtera yang dapat 

dikatakan berbeda dari MLM lainnya, yang artinya senjata tersebut tidak dimiliki oleh 

perusahaan MLM diluaran sana. 5 Pilar tersebut terdiri dari; 1. Perusahaan (Company Profile), 

2. Produk, 3.Marketing Plan (dimana setiap anggota berhak mendapatkan keuntungan dari 

hasil penjualan produk, perekrutan anggota, dan pembinaan terhadap jaringannya), 4.Website, 

5.Group Leader dan Support System. 

Pertama pada Perusahaan (Company Profile), Perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera 

memiliki Motto “BERSAMA KAMI MENUJU HIDUP YANG LEBIH BAIK”. Perusahaan 

yang memiliki kantor pusat di Graha Grace, Jl. Minangkabau No. 58, Pasar Manggis – 

Setiabudi, Jakarta Selatan ini berdiri sejak tahun 2001, dan booming di tahun 2003. Perusahan 

yang dipimpin oleh Bapak Ir. Sukur Nababan yang dimana saat ini menjabat sebagai Anggota 

Dewan DPR RI. Dan perusahaan PT. Melia Sehat Sejahtera dinobatkan sebagai pembayaran 
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pajak terbesar di sektor Multi Level Marketing dan mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan 

Langsung dan Tetap (SIUPL).  

Kedua, PT. Melia Sehat Sejahtera memiliki produk dimana produk tersebut sebagai 

jembatan agar tidak adanya uang bertemu dengan uang atau biasa disebut money game. Produk 

PT. Melia Sehat Sejahtera berupa produk kesehatan dan kecantikan. Produk tersebut telah 

diakui oleh pemerintah RI dengan adanya surat ijin dari Badan POM RI dan produknya 

diproduksi dengan proses berkualitas tinggi, hygenis sesuai dengan standart GMP (Good 

Manufacturing Practice) dimana standart tersebut dikeluarkan langsung oleh WHO (World 

Heart Organization).  

Berdasarkan sejarah yang terjadi dan fenomena di lapangan, penulis melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pedoman 

Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Terkait dengan 5 Pilar (Senjata) yang diterapkan pada 

bisnis MLM PT. Melia Sehat Sejahtera apakah sudah sesuai dengan Syariah penerapan Fiqh 

Muamalah. Untuk itu penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya yang berbentuk 

skripsi dengan judul “Praktik Bisnis Sistem 5 Pilar Multi Level Marketing Dilihat Pada Aspek 

Bisnis Syariah Case Studi PT. Melia Sehat Sejahtera”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan 

yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi pembahasan yakni Praktik Bisnis Sistem 5 

Pilar Multi Level Marketing Dilihat pada Aspek Bisnis Syariah Case Studi PT. Melia Sehat 

Sejahtera. Pada penelitian ini berfokus pada  5 Pilar pada perusahaan tersebut, “Apakah 5 Pilar 

yang dimiliki oleh PT. Melia Sehat Sejahtera sesuai dengan aspek bisnis syariah?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi praktik bisnis MLM ( 

Multi Level Marketing ) pada 5 Pilar atau biasa disebut Senjata PT. Melia Sehat Sejahtera. 

Dengan begitu akan terlihat seperti apa Aspek Bisnis Syariah yang terdapat di dalam 5 Pilar 

tersebut.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  
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1. Bagi Penulis 

Pada kesempatan kali ini penulis diberikan kesempatan untuk meneliti, guna 

menyelesaiakan tugas akhir sekaligus memperdalam ilmu fiqh mengenai bisnis MLM ( Multi 

Level Marketing ) PT. Melia Sehat Sejahtera yang sedang dikembangkan untuk membantu 

membuka wawasan pemuda dan masyarakat mengenai bisnis MLM.  

2. Bagi Akademik 

Manfaat dari penelitian ini untuk Akademik sebagai penambah wawasan Ilmu baru dalam 

bidang Ekonomi Islam, khususnya di bidang bisnis MLM ( Multi Level Marketing ) PT. Melia 

Sehat Sejahtera mengenai 5 Pilar (Senjata) dimana hal ini hanya dimiliki oleh MLM ( Multi 

Level Marketing ) PT. Melia Sehat Sejahtera saja tanpa dimiliki oleh Bisnis MLM manapaun.   

3. Bagi Masyarakat 

Untuk masyarakat, peneliti berharap penuh untuk lebih welcome dengan peluang usaha 

yang diberikan tanpa menyudutkan bisnis MLM manapun, dengan memberikan pemahaman 

kepada masyarakat bahwa tidak semua bisnis MLM itu tidak baik.Terkhusus pada bisnis MLM 

( Multi Level Marketing ) PT. Melia Sehat Sejahtera adalah bisnis MLM yang memberikan 

peluang usaha yang benar-benar real adanya dengan sistem marketing plan yang sempurna dan 

teruji aman serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian pada penelitian ini agar peneliti berfokus dan mendapatkan hasil yang 

mendalam serta keterbataan peneliti mengenai pengetahuan, kiranya pembatasan masalah 

dilakukan untuk menghindari meluasnya penelitian agar peneliti lebih terarah mengenai MLM 

PT. Melia Sehat Sejahtera cabang Surabaya, Mayjend Sungkono pada praktik bisnisnya apakah 

sudah sesuai dengan aspek bisnis syariah dengan sistem MLM yang syariah. Maka pada 

penelitian ini membahas dan juga membatasi masalah pada penerapan bisnis syariah pada 

sistem pemasaran berjenjang (Mukti Level Marketing).  

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Rumusan Masalah
	1.3. Tujuan Penelitian
	1.4. Manfaat Penelitian
	1.5. Batasan Penelitian


