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ABSTRAK 

Ibnu Mahaka, 2020. Tinjauan Fatwa MUI DSN No. 75 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah terhadap Praktik 

Bisnis Multi Level Marketing PT. CNI Cabang Ponorogo. Skripsi, Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo, Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I. 

 

Kata kunci/keyword: Multi Level  Marketing, CNI (Citra Nusa Insan Cemerlang). 

Bisnis Multi Level Marketing adalah metode penjualan barang dan produk 

jasa dengan menggunakan pemasaran network marketing atau pola penjualan 

berjenjang. Pada tahun 2009 DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 75/DSN-

MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). 

Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai pedoman agar perusahaan Multi Level 

Marketing dapat menjalankan sistemnya dengan ketentuan syariah. Penelitian ini 

berangkat dari kegelisahan penulis tentang praktik jual beli di PT. CNI Cabang 

Ponorogo yaitu mengenai penentuan harga dan pemberian bonus. Mengenai 

penentuan harga, hal tersebut berawal dari adanya tambahan biaya yang dilakukan 

oleh seorang member terhadap konsumen. Sedangkan mengenai pemberian bonus 

berawal dari adanya bonus atau komisi yang diterima member berbeda-beda, 

padahal dalam fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 disebutkan bahwa bonus yang 

diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya 

ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai target penjualan barang dan atau produk 

jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Persoalan tersebut akan dianalisis dengan 

menggunakan Fatwa DSN MUI No. 75 tahun 2009. 

Berdasarkan kegelisahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: (1) Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No.75 Tahun 2009 terhadap 

penentuan harga dalam bisnis MLM PT. CNI Cabang Ponorogo? (2) Bagaimana 

tinjauan Fatwa DSN MUI No.75 Tahun 2009 terhadap pemberian bonus  bisnis 

MLM PT. CNI Cabang Ponorogo? 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, jenis penelitian yang digunakan 

adalah studi lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Adapun 

teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu 

metode yang menekankan pada pengamatan dahulu lalu menarik kesimpulan 

berdasarkan pengamatan tersebut. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) tinjauan Fatwa DSN MUI 

No.75 Tahun 2009 terhadap penentuan harga dalam bisnis MLM PT. CNI Cabang 

Ponorogo telah sesuai dengan syarat-syarat ketentuan Fatwa DSN MUI No. 75 

tahun 2009 karena penambahan harga yang dilakukan member bukan merupakan 

excessive mark up, tapi sebagai ganti ongkos kirim dengan ongkos yang wajar 

bagi customer yang rumahnya jauh. (2) Sedangkan mengenai pemberian bonus 

yang dilakukan oleh PT. CNI Cabang Ponorogo telah sesuai dengan syarat-syarat 

yang sudah ditentukan oleh Fatwa DSN MUI No. 75 tahun 2009 karena dilakukan 

sesuai kinerja dan pemenuhan syarat dari masing-masing member. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu gerakan ekonomi yang sedang berkembang pesat saat ini 

adalah MLM (Multi Level Marketing). Bisnis ini memiliki peranan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Islam memahami bahwa perkembangan bisnis 

berjalan begitu cepat. Dalam Islam sistem MLM (Multi Level Marketing) 

pada dasarnya termasuk kategori mu’amalat. Islam memberikan jalan bagi 

manusia untuk melakukan inovasi melalui sistem bisnis. Dalam suatu 

transaksi bisnis, Islam mengajarkan bahwa keuntungan yang diambil 

pedagang harus jelas dan tidak merugikan pembeli. Seperti yang terkandung 

di dalam QS. Al-Nisa> ayat 29 ; 

             

      

 

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
1
 

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

bebas mengerjakan apa saja yang disukainya atau apa saja yang 

menguntungkannya, tetapi ia diikat oleh seperangkat nilai iman dan akhlak, 

                                                           
1
 Lajnah Pentashih Mushaf Al- Qur‟an Departemen Agama RI, Al- Qur’an Al- Karim dan 

Terjemahnya Departemen Agama RI (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, tth), 122. 
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moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik posisinya sebagai 

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

usahanya dalam mengembangkan serta menciptakan hartanya.
2
 

Dalam menjalankan suatu bisnis, seorang pelaku usaha harus memiliki 

prinsip-prinsip ajaran Islam yaitu, pertama customer oriented, suatu prinsip 

bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip 

tersebut harus menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam 

melaksanakan kontrak bisnis. Kedua transparansi, yaitu prinsip kejujuran dan 

keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Adapun 

transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka 

mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar 

tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Prinsip kejujuran dan 

keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi 

amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan 

tidak menyembunyikannya. Ketiga persaingan yang sehat, yaitu Islam 

melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena 

bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan 

umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa 

persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tapi 

dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Keempat 

fairness yaitu keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan 

dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Wujud dari keadilan bagi 

                                                           
2
 Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007), 77. 
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karyawan adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak 

mengekploitasinya dan menjaga hak-haknya.
3
 

Belakangan ini semakin banyak muncul perusahaan-perusahaan di 

Indonesia yang menjual produknya melalui sistem Multi Level Marketing 

(MLM). Multi Level Marketing sendiri berasal dari Bahasa Inggris, Multi 

berarti banyak Level berarti jenjang atau tingkat, sedangkan Marketing berarti 

pemasaran. Jadi, Multi Level Marketing merupakan pemasaran berjenjang 

banyak. Disebut Multi Level, karena merupakan suatu organisasi distributor 

yang melaksanakan penjualan berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat.
4
  

Perkembangan bisnis MLM di Indonesia terdapat pro dan kontra 

diantara para ulama ahli fiqih, hingga Majelis Ulama Indonesia juga aktif 

memberikan kepastian status hukum terdapat perdagangan berbasis MLM 

yang menjamur di Indonesia. Namun pembahasan dan pengawasan 

perubahan-perubahan yang menggunakan sistem Multi Level Marketing tetap 

harus diamati sehingga tidak ada keresahan di tengah umat Islam terhadap 

bisnis MLM yang terus berkembang. Bisnis MLM dalam Islam sering terjadi 

kontroversi dan juga tidak ada hukum yang pasti menjelaskan tentang bisnis 

MLM, apakah diperbolehkan atau tidak.
5
 Dengan demikian, bisnis ini dapat 

menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat jika dalam sistemnya 

terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariah Islam. Untuk itu, Dewan 

                                                           
3
 Lailatul Munawaroh,”Analisis Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang 

Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) pada Bisnis Paytren,” Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 6-7. 
4
 Gemala Dewi, Et.Al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013), 193. 
5
 Kuswara, Mengenal MlM Syariah dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai 

dengan Pengelolaannya (Depok: Qultum Media, 2005), 77. 
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Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2009 

mengeluarkan fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan 

Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Fatwa ini menjelaskan tentang 

Penjualan Langsung Berjenjang Syariah atau Multi Level Marketing syariah 

mulai dari pengertian dan ketentuan-ketentuan yang menjadikan 

diperbolehkannya praktek MLM tersebut.
6
  

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon penjualan 

langsung berjenjang syariah yaitu sebagai berikut:
7
 

1. Adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau 

produk jasa. 

2. Barang maupun produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang 

diharamkan dan atau dipergunakan untuk sesuatu yang haram. 

3. Transaksi dalam perdagangan tidak boleh mengandung unsur gharar atau 

ketidakjelasan, maisi>r atau judi, riba, z}ulm, dan maksiat. 

4. Tidak adanya excessive mark up yaitu kenaikan harga atau biaya yang 

berlebihan, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan 

kualitas atau manfaat yang diperoleh. 

5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran 

maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang 

terkait dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, 

dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. 

                                                           
6
 Munawaroh, Analisis Fatwa DSN-MUI, 7. 

7
 Fatwa DSN-MUI No. 75/DSNMUI/VII/2009. 
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6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus 

jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai target penjualan 

barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. 

7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara 

regular tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang atau jasa. 

8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra 

usaha) tidak menimbulkan ighra>’. 

9. Tidak ada ekploitasi dan ketidakjelasan dalam pembagian bonus antara 

anggota pertama dengan anggota berikutnya. 

10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan atau serimonial yang 

dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, 

syari‟ah dan akhlak mulia, seperti shiri>k, kultus, maksiat, dan lain-lain. 

11. Sistem mitra usaha yang melakukan perektrutan keanggotaan 

berkewajiaban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota 

yang direkrutnya tersebut. 

12. Tidak melakukan money game. 

Dari tahun ke tahun bisnis dengan sistem MLM semakin berkembang 

pesat. Salah satu bisnis yeng berkembang dengan sistem MLM adalah PT. 

CNI atau Citra Nusa Insan Cemerlang. Perusahaan yang didirikan oleh 

Ginawan Condro, Yanki Regan, Abrian Natan, dan Wirawan Condro ini 

memulai kiprahnya di Bandung pada tahun 1986. PT. CNI sendiri 

memasarkan berbagai kategori jenis produk dengan kualitas tinggi, mulai dari 
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kategori makanan kesehatan, makanan dan minuman, produk perawatan dan 

kecantikan diri, produk peralatan rumah tangga hingga pertanian.
8
  

Perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta ini hingga saat ini sudah 

memiliki cabang yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia hingga ke luar 

negeri, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, India, Philipina dan yang baru-

baru ini ialah China. Sedangkan di Indonesia wilayah Jawa Timur sendiri 

terdapat beberapa kabupaten yang meliputi Ngawi, Kediri, Lamongan, 

Surabaya, Malang dan Ponorogo. Untuk bergabung di MLM PT. CNI ini, 

seseorang diharuskan membeli produk minimal sebesar Rp 1.000.000 atau 

sesuai yang telah ditentukan oleh perusahaan karena setiap bulan berbeda 

tergantung kondisi penjualan produk oleh perusahaan. Dengan membeli 

produk tersebut anggota baru akan mendapatkan potongan harga sebesar 5-

10% serta kartu anggota dan member kit yang di dalamnya ada peraturan kode 

etik hingga pedoman bagaimana menjalankan bisnis CNI. Agar anggota baru 

tersebut naik tingkat dan dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan 

oleh perusahaan CNI, maka anggota tersebut harus memenuhi persyaratan 

yang sudah ditentukan oleh perusahaan, yaitu dengan cara meningkatkan 

penjualan produk serta mengembangkan jaringan dengan cara mengajak orang 

lain untuk bergabung di CNI begitupun seterusnya dengan anggota-anggota 

lain.
9
 

Mengenai penentuan harga yang dilakukan oleh PT. CNI terhadap 

seseorang yang melakukan pembelian sebuah produk CNI, jika orang tersebut 

                                                           
8
 Zaidi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Desember 2019. 

9
 Ibid. 
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sudah terdaftar sebagai member maka akan diberikan harga member tapi jika 

seseorang tersebut belum terdaftar sebagai member maka akan diberikan harga 

konsumen. Di mana harga-harga produk tersebut sudah tertuang di dalam 

katalog produk. Tetapi mengenai penjualan produk dari seorang member 

kepada konsumen di sini terjadi ketidakjelasan terhadap transaksi yang 

dilakukan seperti ketika member menjual produk kepada konsumen, di mana 

di dalam ketentuan perusahaan sudah ditentukan harga jual kepada konsumen 

dan berapa keuntungan yang didapat, tetapi fakta di lapangan bahwa setiap 

member dalam menjual produk tersebut kepada pelanggan konsumen dengan 

harga berbeda dari harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Hal tersebut 

tentu dapat merugikan konsumen yang ingin membeli produk dari PT. CNI.
10

 

Sedangkan mengenai pemberian bonus PT. CNI, di sini ada 3 bonus 

yang didapat oleh setiap member anggota ketika melakukan pembelian produk 

langsung dengan jumlah minimal 200 poin atau sekitar Rp. 1600.000 yaitu 

bonus keuntungan langsung, bonus cash back dan bonus rabat, di mana ketiga 

bonus tersebut disebut dengan komisi yang diperoleh masing-masing member 

yang aktif melakukan penjualan. Tetapi apakah dalam pembagian bonus atau 

komisi oleh perusahaan kepada para member sudah sah dan sesuai dengan 

syariat Islam atau belum. Hal inilah yang kemudian perlu dikaji lebih lanjut.
11

 

Alasan peneliti memilih penelitian pada PT. CNI ini karena menurut 

peneliti adanya keunikan atau sesuatu hal yang berbeda dengan MLM yang 

lain yaitu mengenai masa aktif member. Di mana ketika seorang anggota yang 

                                                           
10

 Mustadjib, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Januari 2020. 
11

 Ibid. 
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sudah memenuhi target pembelian produk per periode minimal 200 poin 

selama 5 tahun berturut-turut, maka orang tersebut berhak mendapatkan kartu 

lifetime card atau kartu seumur hidup. Di mana kartu tersebut dapat 

diwariskan kepada ahli warisnya.
12

  

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah 

dengan melihat analisis Fatwa DSN MUI No. 75 tahun 2009 tentang praktik 

bisnis MLM produk CNI Cabang Ponorogo. Terkait dengan penentuan harga 

dan pemberian bonus, sudahkah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dalam praktik 

di lapangan atau belum. Untuk itu penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam 

sebuah karya yang berbentuk skripsi dengan judul: “Tinjauan Fatwa DSN 

MUI No.75 Tahun 2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung 

Berjenjang Syariah terhadap Praktik Bisnis Multi Level Marketing pada 

PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) Cabang Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok 

masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. 

Rumusan masalah tersebut adalah:  

1. Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI No.75 Tahun 2009 terhadap 

penentuan harga pada bisnis MLM PT. CNI Cabang Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI No.75 Tahun 2009 terhadap 

pemberian bonus  bisnis MLM PT. CNI Cabang Ponorogo? 

                                                           
12

 Mustadjib, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Januari 2020. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini, ialah: 

1. Untuk menjelaskan tinjauan fatwa DSN MUI No.75 Tahun 2009 terhadap 

penentuan harga pada bisnis MLM PT. CNI Cabang Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan tinjauan fatwa DSN MUI No.75 Tahun 2009 terhadap 

pemberian bonus bisnis MLM PT. CNI Cabang Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat 

untuk memberikan pemahaman dan juga sumbangsih pemikiran dalam 

rangka memperkaya pengetahuan di bidang muamalah khususnya 

mengenai bisnis Multi Level Marketing PT. CNI. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

masukan bagi para pelaku usaha dengan basis Multi Level Marketing 

khususnya pada produk CNI yang berada di Ponorogo dan penelitian ini 

juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya yang 

menjalankan bisnis serupa dengan CNI untuk dijadikan bahan rujukan 

supaya dapat menjalankan bisnis berbasis jaringan sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam. 
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E. Telaah Pustaka  

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa karya 

terkait skripsi penulis, yaitu: 

Pertama, penelitian oleh Ulfa Fadhilah Arafat pada tahun 2018 IAIN 

Ponorogo dengan judul “Analisis Fatwa DSN MUI No 75 Tahun 2009 

tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) terhadap Jual Beli 

Pulsa Melalui Duta Network Indonesia (DNI) Madiun”. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan masalah adalah bagaimana analisis fatwa DSN MUI No 75 

tahun 2009 tentang MLM terhadap akad dalam jual beli pulsa di Duta 

Network Indonesia (DNI) Madiun, bagaimana analisis Fatwa DSN MUI No 

75 Tahun 209 terhadap komisi (keuntungan) dan bonus dalam transaksi jual 

beli pulsa di Duta Network Indonesia (DNI) Madiun. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad yang meliputi akad bai’ mura>bah}ah, 

wakalah bil al- ujrah, ju>alah dan juga ija>rah pada Penjualan Langsung 

Berjenjang Syariah (PLBS) MLM DNI di Madiun telah sesuai dengan 

ketentuan akad yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. Sistem pembagian 

komisi kepada anggota MLM DNI di Madiun telah sesuai dengan ketentuan 

Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Akan tetapi, pemberian bonus 

yang dilakukan oleh DNI belum sesuai dengan ketentuan karena seorang 

anggota akan tetap mendapatkan bonus walaupun dia tidak bertransaksi 
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ataupun menjual produk dari DNI selama anggota lain yang direkrutnya atau 

diajak dan berada dalam satu jaringan yang sama tetap melakukan transaksi.
13

 

Kedua, penelitian oleh Ervin Putri Kurniasari pada tahun 2018 

Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan judul “Tinjauan 

Fatwa DSN MUI No.75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang 

Syariah (PLBS) terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM) pada PT. 

Mahakarya Sejahtera Indonesia (MSI) di Madiun”. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan masalah adalah bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap 

Produk Multi Level Marketing MSI di Madiun, bagaimana tinjauan Fatwa 

DSN MUI terhadap sistem bonus Multi Level Marketing MSI di Madiun. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari 12 poin kriteria MSI memenuhi 11 

poin kriteria yang ditetapkan Fatwa DSN MUI. Satu poin yang tidak 

memenuhi yaitu excessive markup atau kelebihan harga yang masih terjadi 

pada beberapa produk MSI. Hal itu tidak menjadi masalah karena setiap 

perusahaan berhak mematok harga produk sesuai dengan bahan dan kegunaan 

dari produk tersebut. Tidak semua produk MSI ada produk halalnya. Pada 

umumnya, yang mendapatkan perhatian khusus adalah produk yang berbasis 

hewani, karena dikhawatirkan produk yang berbasis hewani berawal dari 

lemak babi. Pada sistem bonus yang diberikan kepada anggota atau member 

MSI di Madiun sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, karena setiap anggota 

MSI berhak mendapatkan bonus apabila mampu menjualkan beberapa produk 

                                                           
13

 Ulfa Fadhilah Arafat,”Analisis Fatwa DSN MUI No 75 Tahun 2009 tentang Penjualan 

Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) terhadap Jual Beli Pulsa Melalui Duta Network Indonesia 

(DNI) Madiun,”Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), vii. 
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yang ditentukan oleh perusahaan atau sesuai yang ditetapkan pada plan yang 

dipilih.
14

 

Ketiga, penelitian Kiki Yuliana pada tahun 2017 IAIN Ponorogo 

dengan judul “Operasionalisasi Multi Level Marketing Oriflame di Ponorogo 

dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI”. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

masalah adalah bagaimana akad Multi Level Marketing dan bagaimana sistem 

bonus Multi Level Marketing Oriflame di Ponorogo, jika ditinjau dengan 

Fatwa DSN No.75 Tahun 2009. Hasil dari penelitian ini yang pertama ialah 

adanya akad bai’ mura>bah}ah, wakalah bil al- ujrah dan ija>rah telah sesuai 

dengan kajian fiqh, sedangkan ju>alah pada Penjualan Langsung Berjenjang 

Syariah MLM Oriflame di Ponorogo masih belum sepenuhnya sesuai dengan 

Fatwa DSN MUI karena pada akad ju>alah dalam melakukan sesuatu yang 

dikerjakannya tidak ada batasan waktunya sedang di Oriflame ada batasan 

waktunya. Kedua mengenai sistem bonus di MLM Oriflame di Ponorogo 

telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.75/DSNMUI/VII/2009 Tentang 

Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).
15

 

Berdasarkan telaah pustaka di atas terdapat persamaan yaitu sama- 

sama membahas mengenai Multi Level Marketing dengan menggunakan teori 

Fatwa DSN MUI, tetapi di sini terdapat perbedaan mendasar yang belum 

dibahas yaitu mengenai penentuan harga serta bagaimana praktik pemberian 

                                                           
14

 Ervin Putri Kurniasari,”Tinjauan Fatwa DSN MUI No.75 Tahun 2009 tentang 

Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM) 

pada PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia (MSI) di Madiun,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 

2018), vii. 
15

 Kiki Yuliana,“Operasionalisasi Multi Level Marketing Oriflame di Ponorogo dalam 

Tinjauan Fatwa DSN MUI,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 2. 
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bonus yang dilakukan. Meskipun sama-sama membahas mengenai bonus, 

tetapi bonus yang di maksud di sini ialah mengenai bonus komisi serta bonus 

Champion poin yaitu tabungan poin yang digunakan untuk mengikuti trip ke 

luar negeri. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi dengan memperoleh informasi dari informan 

dan pelaku usaha dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana 

mekanisme penentuan harga dan pemberian bonus dalam bisnis Multi 

Level Marketing PT. CNI Cabang Ponorogo. Pendekatan yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian 

dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.
16

 Oleh karena itu 

dalam hal ini peneliti akan meneliti langsung mengenai mekanisme MLM 

PT. CNI Cabang Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam hal ini sebagai pengamat partisipan atau 

pengamat penuh. Di mana dalam pengumpulan data, peneliti datang di 

tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data, 

menyatakan terus terang kepada subjek penelitian sebagai sumber data, 

                                                           
16

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 11. 
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bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka subjek 

penelitian yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang 

aktifitas peneliti.
17

 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang dijadikan penulis untuk diteliti adalah MLM 

PT. CNI Cabang Ponorogo yang terletak di rumah toko Asem Buntung, 

Tambak Bayan, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena menurut 

peneliti adanya keunikan atau sesuatu hal yang berbeda dengan MLM 

yang lain yaitu mengenai masa aktif member. Di mana ketika seorang 

anggota yang sudah memenuhi target pembelian produk per periode 

minimal 200 poin selama 5 tahun berturut-turut, maka orang tersebut 

berhak mendapatkan kartu lifetime card atau kartu seumur hidup. Di mana 

kartu tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
18

 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Untuk menjawab permasalahan yang ingin penulis bahas, maka 

diperlukan data-data valid terkait analisis terhadap bisnis PT. CNI. 

Data-data tersebut adalah:  

 

 

 

                                                           
17

 M. Djunaidi Gho>ny, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2002), 

173. 
18

 Mustadjib, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Januari 2020. 
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1) Data Umum 

Data umum yang digunakan oleh penulis adalah data tentang profil 

PT. CNI Cabang Ponorogo yang meliputi, sejarah, visi, misi, dan 

tujuan perusahaan. 

2) Data Khusus 

Data khusus yang digunakan oleh peneliti adalah data mengenai 

penentuan harga dan pemberian bonus bisnis MLM PT. CNI 

Cabang Ponorogo. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil 

wawancara kepada pemilik Distributor Center (DC) PT. CNI 

Cabang Ponorogo tentang sejarah berdirinya DC PT. CNI Cabang 

Ponorogo, penentuan harga produk, dan pemberian bonus. 

Sedangkan hasil dari observasi yang dilakukan di DC PT. CNI 

Cabang Ponorogo yaitu mengenai bagaimana praktik transaksi 

serta bagaimana pemberian bonus yang dilakukan oleh pemilik DC 

dan para member PT. CNI Cabang Ponorogo. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah 

dokumentasi yang meliputi data tentang produk katalog, brosur 

promo, buku atau majalah, brosur tentang rangkuman kebijakan 

dan ketentuan keanggotaan CNI, brosur tentang cara mendapatkan 
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produk CNI, serta brosur tentang fasilitas santunan dan asuransi 

kecelakaan PT. CNI. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk 

mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab 

dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara 

pewawancara dengan orang yang diwawancarai.
19

 Dalam hal ini, 

wawancara digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data tentang 

mekanisme bisnis MLM yang meliputi, penentuan harga dan pemberian 

bonus PT. CNI Cabang Ponorogo. 

b. Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu 

peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk 

membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu 

melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran 

tersebut.
20

 Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti yaitu untuk mendapatkan data 

tentang praktik transaksi mengenai penentuan harga yang dilakukan dan 

bagaimana teknik pembagian bonus PT. CNI Cabang Ponorogo. 

                                                           
19

 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

PT Asdi Mahasatya, 2006), 105. 
20

Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 32. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif 

sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sebagaian besar data berbentuk surat, catatan harian, 

arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.
21

 

Dalam hal dokumentasi penelitian digunakan untuk memperoleh data 

mengenai mekanisme sistem bisnis MLM PT. CNI Cabang Ponorogo. 

6. Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan 

tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan 

dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses reduksi data, bahan-

bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan 

ditonjolkan pokok-pokok permasalahanya atau yang mana dianggap 

penting. Sedangkan display data merupakan proses pengorganisasian data 

sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat 

dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram, ataupun grafik.
22

 

Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan 

(dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga 

makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, 

maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan 

akan lebih sempurna.
23

 

                                                           
21

Ibid., 33. 
22

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 

154. 
23

 Ibid. 
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Melalui tahapan tersebut peneliti ingin mengungkapkan secara 

jelas tentang permasalahan yang ada di PT. CNI Cabang Ponorogo yaitu 

terkait penentuan harga yang digunakan dan juga pemberian bonus yang 

dianalisis dengan Fatwa DSN MUI No. 75/2009 tentang Penjualan 

Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). 

7. Pengecekan Keabsahan Data. 

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan 

keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria 

kredabilitas. Kredabilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa 

data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, 

yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca. 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan 

keabsahan dengan menggunakan cara triangulasi, karena cara ini 

merupakan cara yang paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 

Adapun yang dimaksud triangulasi yaitu verifikasi dengan menggunakan 

berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. 

Sedangkan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: mendampingkan apa yang dikatakan secara pribadi, 

membandingkan dari wawancara dengan isi dokumen terkait, 

membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, dan membandingkan 



19 
 

 
 

keadaan dan perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan 

orang lain.
24

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan yang berlaku untuk sebuah penelitian  adalah: 

a. Research planning merupakan perencanaan untuk penelitian. Peneliti 

merumuskan persoalan secara jelas, menentukan sumber data yang akan 

diambil dan selanjutnya menentukkan metode pengumpulan data yang 

akan ditempuh, serta dari sumber apa yang didapatkan. 

b. Data collection (pengumpulan data dan informasi). Agar pencapaian itu 

dapat diwujudkan, maka pemilihan dan penentuan metode 

pengumpulan data serta penentuan instrument pengumpulan adalah 

instrument yang harus dicermati secara baik. 

c. Data analiting yakni, pengelolaan data hasil riset kegiatan analisa yang 

meliputi: 1). editing, pemeriksaaan data yang berhasil dihimpun, 2). 

cooding, mengatur dengan anggota kode atau tanda pada data yang 

terkumpul, 3). tabulating, membuat daftar klasifikasi bila diperlukan, 

4). analiting, menganalisis data yang terkumpul.
25

 

 

 

 

                                                           
24

 M. Junaidi Gho>ny dan Fauzan Al-Manshur, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), 322-323. 
25

 Damanuri, Metodologi Penelitian, 14-15. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka 

penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I      :   PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis 

yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. Latar belakang merupakan adanya 

masalah mengenai ketidaksesuaian antara data dan teori. 

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang didukung oleh 

kenyataan konkrit yang disampaikan dalam latar belakang 

masalah. Tujuan penelitian merupakan korelasi dengan rumusan 

masalah. Manfaat penelitian merupakan turunan lebih lanjut dari 

tujuan penelitian. Telaah pustaka merupakan kajian atau 

penelitian terdahulu yang relevan dan topik masalah penelitian. 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti 

untuk meneliti penelitiannya. Sistematika pembahasan 

merupakan alur bahasan sehingga dapat diketahui logika 

penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian 

yang lainnya. 
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BAB II : FATWA DSN MUI NO. 75 TAHUN 2009 TENTANG  

PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH 

Bab ini berisi tentang uraian mengenai teori yang digunakan 

untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi 

ini: yaitu fatwa DSN  MUI No. 75 tahun 2009 tentang penjualan 

Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), dasar hukum bisnis Multi 

Level Marketing, tujuan bisnis Multi Level Marketing, serta 

penentuan harga dan juga pemberian bonus pada bisnis Multi 

Level Marketing.  

BAB III  :  SISTEM MLM (MULTI LEVEL MARKETING) BISNIS PT. 

CNI CABANG PONOROGO 

Bab ini merupakan deskripsi data, berisi tentang paparan data 

yang merupakan hasil penelitian lapangan. Deskrispi data ini 

terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum tentang 

gambaran profil PT. CNI Cabang Ponorogo yang meliputi, 

sejarah, visi dan misi serta tujuan MLM PT. CNI Cabang 

Ponorogo. Kemudian data khusus meliputi, penentuan harga dan 

pemberian bonus MLM PT. CNI Cabang Ponorogo. 

BAB IV: ANALISIS FATWA DSN MUI NO.75 TAHUN 2009  

TENTANG SISTEM PENJUALAN LANGSUNG 

BERJENJANG SYARIAH TERHADAP BISNIS PT. CNI 

CABANG PONOROGO 
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Bab ini merupakan analisis penelitian yaitu pembacaan data 

dengan menggunakan teori Fatwa DSN MUI No. 75 tahun 2009 

tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. 

Analisis tersebut meliputi, bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI 

No.75 Tahun 2009 terhadap penentuan harga dan pemberian 

bonus dalam bisnis MLM PT. Citra Nusa Insan Cemerlang 

(CNI) Cabang Ponorogo.  

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai 

jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang 

berkaitan dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

FATWA DSN-MUI NOMOR 75/DSN-MUI/VII/2009 TENTANG 

PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (PLBS) 

 

A. Profil Lembaga DSN MUI 

Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang mewadahi Ulama, Zu‟ama, dan Cendikiawan Islam di 

Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin di 

seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 

1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.
1
 

MUI berdiri sebagai dari pertemuan atau musyawarah para Ulama, 

Cendikiawan dan Zu‟ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara 

lain meliputi dua puluh enam orang Ulama yang merupakan unsur dari 

ormas-ormas islam tingkat pusat, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, 

Syari‟at Islam, Perti Al- Washliyah, Math‟laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, 

dan Al- Ittihadiyah, 4 orang Ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, 

Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh atau 

Cendikiawan yang merupakan tokoh perorangan.
2
 

Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk 

membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para Ulama, Zu‟ama dan 

Cendikiawan Muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya 

MUI”, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian 

                                                           
1
 Majelis Ulama Indonesia “Sejarah MUI”. Di akses http://www.mui.or.id ( pada tanggal 

17 Maret 2020, jam 13.20). 
2
 Ibid. 

http://www.mui.or.id/
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disebut Musyawarah Nasional Ulama Indonesia. Momentum berdirinya MUI 

bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan 

kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak 

terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap 

masalah kesejahteraan rohani umat.
3
 

Berbagai macam fatwa-fatwa MUI selain dikeluarkannya fatwa atas 

permintaan perseorangan maupun lembaga, juga dikeluarkan fatwa nasihat, 

fatwa rekomendasi atau anjuran untuk merespon berbagai persolan dalam 

kehidupan masyarakat dan fatwa berisi kebijakan MUI. Keberadaan fatwa 

sendiri dalam masyarakat Islam merupakan sesuatu yang lazim terjadi. 

Dikatakan lazim karena banyak pertanyaan atas permasalahan yang terjadi 

dalam mayarakat yang diajukan kepada orang atau kelompok orang yang 

dianggap memahami ajaran Islam secara mendalam.
4
 

Fatwa secara etimologis berasal dari Bahasa Arab yaitu al-fatwa>, 

dengan bentuk jamak fatawa>, yang berarti petuah, nasihat, jawaban 

pertanyaan hukum. Pada Ensiklopedi Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat 

mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban 

terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai 

daya ikat. Dalam ilmu ushul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan 

seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa 

dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.
5
 Jadi fatwa adalah sebuah 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional di 

Indonesia (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 63. 
5
 Ibid, 63-64. 
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istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan 

dengan hukum Islam.  

Majelis ulama Indonesia (MUI) dalam menangani masalah-masalah 

yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah, maka 

dibentuklah suatu dewan yang disebut dengan Dewan Syariah Nasional. 

Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia 

yang membantu pihak terkait Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan 

lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk Lembaga Keuangan 

Syari‟ah. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para Ulama, 

Praktisi, dan Para Pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. 

Keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk 

masa bakti 5 tahun.
6
  

Salah satu cara untuk menghilangkan kontroversi dan mengetahui 

apakah sebuah bisnis penjualan langsung berjenjang di Indonesia sudah 

sesuai atau belum adalah dengan adanya sertifikasi dari Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yakni Fatwa DSN MUI No. 

75/DSN-MUI/VII/2009.
7
 

B. Dasar Hukum Fatwa DSN MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 

Dalam penetapannya Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 

mengenai Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah atau yang biasa 

                                                           
6
 Lailatul Munawaroh, “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 tentang 

Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) pada Bisnis Paytren,” Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo,  2018), 22-23. 
7
 Renita, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Sistem Marketing Network PT. Herba 

Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) di Wilayah Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 

2019), 21. 
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disebut Multi Level Marketing (MLM) yang menjadi dasar pertimbangan 

hukum DSN-MUI adalah: 

a. QS. Al- Nisa> (4): 29 

               

         

     

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.
8
 

 

b. Hadits 

Dari Ibn „Abba>s r.a. bahwa Sa>ad Bin Ubadah r.a. minta fatwa kepada Nabi 

SAW., yaitu dia mengatakan sebagai berikut: sesungguhnya ibuku 

meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum 

ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW menjawab: “tunaikanlah nadzar itu 

atas nama ibumu”. (HR. Abu> Da>ud dan Nasa>i).
9
 

 

C. Fatwa dan Keputusan DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 

Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 ini memuat  

beberapa ketentuan yaitu; 

                                                           
8
 Lajnah Pentashih Mushaf Al- Qur‟an Departemen Agama RI, Al- Qur’an Al- Karim dan 

Terjemahnya Departemen Agama RI (PT. Karya Toha Putra Semarang), 122. 
9
 Barlinti, Kedudukan Fatwa DSN, 74. 
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a. Ketentuan Umum 

Berdasarkan fatwa tersebut sebuah perusahaan MLM dianggap 

halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam 

produk yang dijual maupun operasionalnya, apabila memenuhi 12 poin 

seperti yang ditetapkan dalam fatwa tersebut. Persyaratan-persyaratan 

tersebut yaitu: 

1) Penjualan Langsung Berjenjang adalah 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. 

2) Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak 

bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat 

dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan 

oleh konsumen. 

3) Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 

pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 

4) Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang 

melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan atau produk jasa 

dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

5) Konsumen adalah pihak pengguna barang dan atau jasa, dan tidak 

bermaksud untuk memperdagangkannya. 
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6) Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra 

usaha atas penjualan, yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan 

berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume 

atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa. 

7) Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan 

kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target 

penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan. 

8) Ighra> adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai 

terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam 

rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan. 

9) 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 

dipertanggungjawabkan. 

10) Excessive mark-up adalah batas marjin laba yang berlebihan yang 

dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya. 

11) Member get member adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLB 

yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya. 
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12) Mitra usaha atau stockiest adalah pengecer atau retailer yang menjual 

atau memasarkan produk-produk penjualan langsung.
10

 

b. Ketentuan Hukum Fatwa DSN-MUI No. 75/DSNMUI/VII/2009. 

Dalam fatwa tersebut, MUI memutuskan beberapa ketentuan yang 

harus terpenuhi oleh perusahaan MLM, agar di dalam sistemnya dapat 

berjalan sesuai syariah. Ketentuan-ketentuan dalam fatwa No. 75/DSN-

MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) 

meliputi:
11

 

1) Adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau 

produk jasa. 

Objek yang dimaksud dalam pernyataan ini yaitu bisa berupa apa 

saja asalkan halal, tapi akan lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan 

banyak polemik ketika objek ini berupa kebutuhan pokok atau produk 

yang biasa dipakai sehari-hari.
12

 

2) Barang maupun produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang 

diharamkan dan atau dipergunakan untuk sesuatu yang haram. 

3) Transaksi dalam perdagangan tidak boleh mengandung unsur gharar 

atau ketidakjelasan, maisi>r atau judi, riba, z}ulm, dan maksiat. 

Diharamkan melakukan transaksi di mana kuantitas dan kualitas 

barangnya tidak jelas, apalagi barang khayalan, merugikan pihak lain, 

                                                           
10

 Fatwa DSN-MUI No. 75/DSNMUI/VII/2009. 
11

 Ibid. 
12

 Renita, Tinjauan Fatwa DSN-MUI, 28-29. 
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menganiaya, mengandung unsur perjudian dan bertentangan dengan 

hukum-hukum Allah dan rasulnya.
13

 

4) Tidak adanya excessive mark up yaitu kenaikan harga atau biaya yang 

berlebihan, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan 

kualitas atau manfaat yang diperoleh. 

5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran 

maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang 

terkait dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk 

jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. 

Dalam hal ini, besarnya komisi tidak ditentukan berdasarkan 

masuknya uang iuran keanggotaan. Jadi jika dalam perusahaan tersebut 

bonus yang diperoleh para distributor berdasarkan masuknya uang iuran 

keanggotaan, maka bisa disebut bisnis tersebut tidak sesuai dengan 

persyaratan PLBS.
14

 

6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) 

harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai target 

penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Distributor dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan dan 

tidak menipu, dan tidak menjalankan bisnis yang haram ataupun subhat 

(tidak jelas haram maupun halalnya). Distributor dalam hal ini berhak 

menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya. Sedangkan 

                                                           
13

 Yosy Arik Putri Lestari, “Perspektif Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 

tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) terhadap Bisnis Herbalife di Nutrition 

Club Cupid Ceria Kota Madiun,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 46. 
14

 Ibid, 31. 
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pihak perusahaan yang menggunakan jasa marketing juga harus segera 

memberikan imbalan kepada distributor dan tidak boleh 

menghanguskan dan menghilangkannya.
15

 

7) Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara 

regular tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang atau jasa. 

Dari awal bergabung sudah dijelaskan bagaimana cara 

menjalankan bsinis MLM yaitu dengan menjual produk secara langsung 

kepada konsumen dan mencari teman atau anggota baru agar ikut 

bergabung dan bersedia memasarkan produk-produk perusahaan. Untuk 

dapat meraih kesuksesan dalam sistem ini setiap distributor harus 

bekerja keras menjual produk-produk perusahaan kepada konsumen dan 

mencari mitra kerja untuk melakukan hal yang sama sebanyak-

banyaknya, sehingga mempunyai jaringan luas. Adapun penghasilan 

mereka diperoleh dari laba grosir, laba eceran, dan presentase dari 

volume penjualan total kelompok atau jaringan yang berhasil dibentuk. 

Mereka yang berprestasi tinggi akan mendapatkan penghasilan yang 

tinggi pula.
16

 

8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra 

usaha) tidak menimbulkan ighra>. 

                                                           
15

 Kuswara, Mengenal MLM Syariah dari Halal Haram Kiat Berwirausaha sampai 

dengan Pengelolaannya (Jakarta: Qultum Media, 2005), 97. 
16

 Mujianto, “Multi Level Marketing Milionare Club Indonesia (MCI) dalam Perspektif 

Undang-Undang No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI 

No. 75/DSN/MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah,” Skripsi (Salatiga: 

IAIN Salatiga, 2017), 61. 
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Menurut ketentuan fatwa DSN MUI, ighra> adalah daya tarik luar 

biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi 

melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau 

komisi yang dijanjikan. Keuntungan dalam bisnis MLM syariah 

berorientasi pada keuntugan duniawi dan ukhrawi. Ima>m Al-Ghaza>li> 

dalam Ih}ya> Ulu>mu>ddi>n mengatakan bahwa keuntungan dalam Islam 

adalah keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan akhirat maksudnya, 

bahwa dengan menjalankan bisnis itu, seseorang telah dianggap 

melaksanakan ibadah (asalkan bisnisnya sesuai dengan syariah). 

Dengan bisnis seseorang juga telah membantu orang lain dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, pemberian penghargaan 

dan cara menyampaikannya hendaknya tetap dalam koridor tasyakur, 

untuk menghindarkan penerimaanya dari takabur dan kufur nikmat, 

seolah-olah ia telah melupakan Allah SWT karena ighra>. MLM yang 

Islami senantiasa berpedoman dengan akhlak Islam.
17

 

9) Tidak ada ekploitasi dan ketidakjelasan dalam pembagian bonus antara 

anggota pertama dengan anggota berikutnya. 

PLB yang benar harus bisa memberikan jaminan bahwa downline 

paling bawah akan bisa mendapatkan imbal hasil yang sama dengan 

yang mulai lebih awal, jika berhasil melakukan distribusi produk PLB 

meskipun downline tersebut tidak lagi memiliki downline. Salah satu 

strateginya adalah membuat ketentuan bahwa meskipun downline sudah 
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 Ibid, 62. 
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memiliki downline, namun downline tidak berhak memperoleh komisi 

atau bonus atas keberadaan downline tersebut, jika upline dan atau 

downline tidak berhasil memenuhi kuota penjualan dalam jumlah dan 

waktu yang ditentukan. Begitu pula jika anggota paling awal tidak 

berhasil melakukan penjualan dengan kuota tertentu, maka dia tidak 

berhak memperoleh komisi atau bonus. Kemudian, hal yang harus 

diingat bahwa komisi atau bonus hanyalah penyemangat bisnis atas 

keberhasilan menjual produk, bukan tujuan utamanya.
18

 

10) Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan atau serimonial 

yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan 

akidah, syariah dan akhlak mulia, seperti shiri>k, kultus, maksiat, dan 

lain-lain. 

PLBS yang benar harus mengakomodasi kepentingan ibadah 

kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama, tidak memaksa, mencegah 

perilaku boros, mencegah pemenuhan kebutuhan yang tidak perlu, serta 

tidak merugikan orang lain.
19

 

11) Sistem mitra usaha yang melakukan perektrutan keanggotaan 

berkewajiaban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota 

yang direkrutnya tersebut. 

Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM 

tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, melainkan 

juga bertujuan untuk merekrut calon member agar bisa memasarkan 
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19
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produknya tersebut melalui sistem multi level yang telah ditetapkan 

perusahaan. Begitu pula member MLM yang telah bergabung 

mempunyai kewajiban mengajari cara menjalankan bisnisnya mulai 

dari cara presentasi, pengembangan mental kewirausahaan dan 

pemasarannya. Selain itu tanggung jawab kepada member baru tersebut 

berlangsung terus secara berkelanjutan termasuk memotivasi dan 

mengawasi agar member baru tersebut tidak menyimpang dari kode etik 

perusahaan.
20

  

12) Tidak melakukan money game. 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud money game adalah kegiatan 

penghimpunan dan masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik 

memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan atu pendaftaran 

mitra usaha yang aru atau bergabung kemudian dan bukan hasil 

penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang 

dijual tersebut hanya kamuflase atau tidak mempunyai mutu/kualitas 

yang dapat dipertanggungjawabkan.
21

 

c. Ketentuan Akad Fatwa DSN-MUI No. 75/DSNMUI/VII/2009. 

Akad yang digunakan dalam PLBS adalah: 

1) Akad bai’ mura>bah}ah merujuk kepada substansi Fatwa No. 4/DSN-

MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ah; Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 

tentang Diskon dalam mura>bah}ah; 

                                                           
20

 Ibid., 64. 
21

 Ibid. 



35 
 

 
 

2) Akad wakalah bil al- ujrah merujuk kepada substansi Fatwa No. 

52/DSN-MUI/III/2006 tentang wakalah bil al- ujrah pada Asuransi dan 

Reasuransi Syariah; 

3) Akad jua>lah merujuk kepada substansi Fatwa No. 62/DSN-

MUI/XII/2007 tentang Akad jua>lah; 

4) Akad ija>rah merujuk kepada substansi Fatwa No. 9/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Pembiayaan ija>rah. 

5) Akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah setelah dikeluarkan 

fatwa oleh DSN-MUI.
22
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 Fatwa DSN-MUI No. 75/DSNMUI/VII/2009. 
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BAB III 

PELAKSANAAN BISNIS MULTI LEVEL MARKETING  

PT. CNI CABANG PONOROGO 

A. Profil MLM PT. CNI Cabang Ponorogo 

1. Sejarah Berdirinya PT. CNI Cabang Ponorogo 

Perusahaan PT. CNI (Nusa Insan Cemerlang) yang didirikan oleh 

Ginawan Condro, Yanki Regan, Abrian Natan, dan Wirawan Condro ini 

memulai kiprahnya di Bandung tahun 1986. Semula CNI bernama PT. 

Nusantara Sun Corella Tama (NSCT) sesuai dengan nama salah satu 

produknya yang pernah sangat popular di akhir tahun 1980-an.
1
 

Perkembangan pesat CNI membawanya ke Jakarta pada tahun 

1987. Tahun 1992, seiring dengan perkembangan usaha dan semakin 

banyaknya produk yang dipasarkan, NSCT berganti nama menjadi PT. 

Citra Nusa Insan Cemerlang atau CNI, sekaligus memperbanyak jenis 

produk yang dijual kepada masyarakat luas yang awalnya hanya 90 jenis 

produk sekarang berkembang menjadi kurang lebih 300 jenis produk 

dijual CNI, mulai dari produk makanan dan minuman kesehatan, produk 

rumah tangga, produk perawatan diri, dan pertanian. Sedangkan untuk 

produk musiman diantaranya sirup, kurma dan kue natal. Sebagian produk 

diimpor dari luar negeri dan sebagian lagi diproduksi sendiri di Indonesia.
2
 

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Zaidi, CNI memiliki dua 

pabrik di Tangerang, Jawa Barat dan satu lagi di Pasuruan, Jawa Timur. 

                                                           
1
 Andrias Harefa, Multi Level Marketing (Jakarta: PT. Gramedia , 1999), 9. 

2
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Produk CNI juga diproduksi dengan standar mutu yang ketat yaitu good 

manufacturing practice (GMP), cara pengolahan obat yang baik (CPOB), 

serta teregistrasi resmi di badan POM dan memiliki sertifikat halal. 

Komitmen memberikan produk dan pelayanan terbaik kepada masyarakat 

sehingga membawa CNI meraih IMAC Award selama 8 kali sejak tahun 

2007-2016.  Khusus untuk produk-produk makanan dan minuman, Majelis 

Ulama Indonesia menerbitkan sertifikat halal yang memberikan 

ketenangan kepada konsumennya, mengingat sebagian besar masyarakat 

Indonesia beragama Islam.
3
 

Perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta ini hingga saat ini 

sudah memiliki Cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia 

hingga ke luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, India, 

Philipina dan yang baru-baru ini ialah China. Sedangkan di Indonesia 

tersebar di beberapa provinsi yang ada di pulau Indonesia seperti, Pulau 

Sumatera, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, 

dan Pulau Jawa. Sedangkan untuk wilayah Pulau Jawa khususnya Provinsi 

Jawa Timur sendiri terdapat beberapa kabupaten yang meliputi Ngawi, 

Kediri, Lamongan, Surabaya, Malang dan Ponorogo.
4
  

Untuk Distributor Center (DC) CNI Cabang Ponorogo sendiri 

didirikan oleh Bapak Zaidi dan Ibu Murningsih pada tahun 1996. Pada 

awalnya beliau juga merupakan seorang member CNI yang aktif 

melakukan penjualan produk ke tempat-tempat dan orang-orang yang 

                                                           
3
 Zaidi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Februari 2020. 
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sekiranya menjadi target beliau. Pada saat itu berbagai macam penolakan 

dan cemooh dari masyarakat bahkan dari orang-orang sekitar pernah 

dirasakan, tetapi hal tersebut justru memberikan rasa semangat dan 

tantangan tersendiri untuk dapat mengenalkan produk dan 

mengembangkan bisnis yang beliau jalankan. Karena tekad dan 

perjuangan beliau hingga akhirnya bisnis yang dijalankan bisa 

berkembang dan dikenal luas masyarakat khususnya masyarakat 

Ponorogo. Sebagian orang yang dulu pernah menolak ataupun mencemooh 

justru menjadi down line beliau.
5
  

Setelah melewati berbagai proses, tahapan dan perjuangan 

akhirnya beliau dapat mendirikan sebuah kantor Distributor Center (DC) 

untuk menjalankan bisnisnya. DC sendiri adalah titik distribusi resmi dari 

bisnis CNI yang dikelola oleh member CNI dan tersebar di kota besar 

wilayah Indonesia. DC menjadi media informasi dan tempat aktivitas 

member berbelanja serta melakukan kegiatan kememberan lainnya. 

Konsep pelayanan yang ramah, cepat, mudah dan tepat serta siap melayani 

masyarakat untuk mudah mendapatkan produk kualitas dari CNI, baik 

pelayanan langsung maupun lewat pesan antar.
6
 

Untuk menjadi member CNI dapat melakukan pendaftaran di 

seluruh DC CNI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia atau dapat 

melalui on line di geraicni.com/M-CNI yang dapat diunduh di play store 

atau bisa mengunjungi website resmi CNI dengan melakukan pencarian di 
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google. Peluang bisnis ini tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, 

ras, maupun tingkat pendidikan. Setiap pemohon yang ingin daftar harus 

sudah berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah, kecuali dalam hal 

pewarisan dikarenakan meninggal dunia. Pemohon harus disponsori oleh 

seorang member lainnya yang masih aktif dan melakukan pembelanjaan 

sesuai ketentuan yang berlaku. Pemohon harus mengisi, menandatangani, 

dan menyerahkan formulir pendaftaran member dengan lengkap serta 

melampirkan dokumen yang ditentukan.
7
     

2. Visi dan Misi PT. CNI 

a. Visi PT. CNI 

Menjadi perusahaan network marketing yang paling kreatif, inovatif 

dan peduli. 

b. Misi PT. CNI 

Menciptakan komunitas yang memiliki nilai hidup (values of life) lebih 

baik melalui produk-produk bermutu tinggi maupun aktivitas-aktivitas 

yang positif.
8
 

3. Filosofi 

a. Menciptakan jaringan bisnis CNI yang besar dan kokoh dengan cara 

melebar dan mendalam. 

b. Menciptakan pemimpin jaringan atau leader yang produktif. 

c. Menciptakan jaringan yang menjalankan fungsi pemasaran dan 

pengembangan bisnis CNI di seluruh Indonesia.
9
 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Majalah CNI, Melangkah Pasti (Jakarta: PT. Nusa Insan Cemerlang), 2. 
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4. Penghargaan 

Profesionalisme dan komitmen CNI yang berjalan konsisten telah 

menghasilkan berbagai penghargaan baik secara nasional maupun 

internasional, di antaranya;
10

 

a. Pemasar Ester-C terbesar di dunia pada tahun 2002. 

b. Superbrands 2005/2006. 

c. Grand Gold Quality Award 2009 untuk Sun Chorella. 

d. Top Brand 2011 untuk produk CNI Ginseng Coffee. 

e. Most Reputable Sales Enterprise pada tahun 2011. 

f. The Best Corporate Image dalam Indonesia Most Admired Company 

(IMAC) award selama 8 kali dari tahun 2007 sampai 2016. 

5. Keunggulan Bisnis CNI 

a. Menikmati produk kualitas dunia dengan harga terjangkau. 

b. Menikmati gaya hidup sehat. 

c. Mendapatkan hak agen pemasaran produk kelas dunia. 

d. Menikmati sembilan jenis imbalan hasil pemasaran. 

e. Bisnis CNI dapat menjadi passive income di masa depan. 

f. Membangun bisnis dengan modal kerja yang bisa terus berkembang 

dengan keuntungan yang besar. 

g. Kualitas gaya hidup akan meningkat karena melalui bisnis CNI anda 

turut berkontribusi dalam menyejahterakan rakyat.
11

 

 

                                                                                                                                                               
9
 CNI, I Plan 2017 Harapan Baru. 

10
 Majalah CNI, Melangkah Pasti, 3. 

11
 CNI, Panduan Mudah Menjalani Bisnis CNI, 3-9. 
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6. Jenis Kartu 

a. User Card 

Diberikan kepada konsumen yang ingin menikmati diskon produk CNI 

secara terus menerus. Cukup lakukan pembelanjaan produk CNI senilai 

Rp 250.000 dalam satu transaksi. 

b. Executive Card 

Diberikan kepada member baru CNI yang mendaftar dengan cara 

membayar kartu kememberan Rp 100.000 (sudah termasuk PPN) atau 

melakukan pembelian produk CNI senilai minimal Rp 500.000 dalam 

satu transaksi. 

c. Platinum Card 

Diberikan kepada member yang memberikan kontribusi optimal bagi 

CNI dengan berbagai manfaat dan kelebihannya. Dalam hal ini, 

diberikan kepada member pemegang executive card yang dapat 

mencapai akumulatif 6000 poin selama masa kememberanya. 

d. Lifetime Card 

Diberikan kepada member yang terbukti loyal dan secara konsisten 

memberikan kontribusi optimal bagi CNI. Dalam hal ini, diberikan 

kepada member CNI yang selama lima tahun dapat memenuhi minimal 

200 poin setiap periodenya. Kelebihan utama kartu ini adalah bebas 

perpanjangan kememberan seumur hidup.
12
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 Ibid., 34-35. 
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7. Jenis Kememberan
13

 

Tabel 3.1: Tingkatan Kememberan 

No Tingkatan Level Member 

1 Crown Ambassador Member 

2 Crown Member 

3 Double Diamond Member 

4 Diamond Member 

5 Pearl Member 

6 Ruby Member 

7 Gold Member 

8 Promotor 

          

8. Fasilitas dan Layanan 

a. CNI News 

CNI News merupakan majalah CNI yang dibagikan kepada member 

CNI dengan persyaratan tertentu. CNI News memuat info produk serta 

aktivitas perusahaan terkini yang bisa dimanfaatkan salah satu alat 

promosi untuk mengembangkan bisnis CNI. Tapi dengan mengikuti 

perkembangan jaman saat ini CNI News dapat tersedia dalam versi 

digital yang dapat diakses di www.cni.co.id.
14
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 Murningsih, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Februari 2020. 
14

 CNI, Panduan Mudah Menjalani Bisnis CNI, 37. 
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b. CNI Simpatik 

CNI Simpatik merupakan fasilitas tunjangan biaya pengobatan dan 

santunan meninggal dunia untuk semua level di CNI, jika mengalami 

kecelakaan lalu lintas darat, laut dan udara. Syarat mendapatkan CNI 

Simpatik: 

1) Berlaku semua member CNI yang melakukan pembelian produk 

sebesar 200 poin  (dalam satu cash bill) tiap periodenya sebanyak 

empat kali dalam satu tahun/periode kememberan sebelum tanggal 

kejadian. 

2) Kartu kememberan yang bersangkutan masih berlaku pada saat 

kecelakaan terjadi.
15

 

c. Asuransi Kecelakaan CNI 

Merupakan fasilitas asuransi kecelakaan diri yang diberikan 

kepada member sebagai apresiasi perusahaan terhadap member yang 

mendapat kenaikan level mulai dari gold member sampai dengan crown 

member dengan nilai asuransi masing-masing level berbeda. Adapun 

syarat untuk mendapatkan fasilitas asuransi kecelakaan  CNI sebagai 

berikut: 

1) Untuk member yang mendapat kenaikan level mulai gold member 

sampai dengan crown member dan yang bersangkutan dapat 

mempertahankan kualifikasi level peraihan yang didapat sebanyak 

tiga periode berturut-turut, maka yang bersangkutan akan 
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mendapatkan fasilitas asuransi kecelakaan CNI sesuai dengan level 

yang didapat.
16

 

2) Khusus untuk gold member sampai dengan crown member, fasilitas 

asuransi tersebut dapat diperpanjang kembali apabila dalam satu 

tahun kememberan dapat mempertahankan kualifikasi level yang 

terakhir sebanyak minimal tiga kali dalam lima periode terakhir 

kememberan.
17

 

Berikut tabel nilai pertangung asuransi kecelakaan CNI 

Tabel 3.2: Tabel Nilai Pertanggung Asuransi Kecelakaan CNI
18

 

No Level Meninggal 

Dunia 

Biaya Pengobatan 

1 Crown Ambasador Rp 750 juta Rp 75 juta 

2 Crown Member Rp 500 juta Rp 50 juta 

3 Double Diamond 

Member 

Rp 375 juta Rp 37,5 juta 

4 Diamond Member Rp 225 juta Rp 22,5 juta 

5 Pearl Member Rp 150 juta Rp 15 juta 

6 Ruby Member Rp 75 juta Rp 7,5 juta 

7 Gold Member Rp 50 juta Rp 5 juta 
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 CNI, Member Kit (Fasilitas Santunan dan Asuransi Kecelakaan CNI). 
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d. Let’s Start CNI Business 

Let’s Start CNI Business adalah pelatihan khusus bagi promotor baru 

agar memahami cara menjalankan bisnis CNI dan bagaimana 

meningkatkan pendapatan yang diharapkan.
19

 

e. Creative Communication 

Creative Communication adalah pelatihan untuk promotor dan gold 

member yang bertujuan untuk melatih kemampuan komunikasi.
20

 

f. Dynamic Leadership Seminar (DLS) 

Dynamic Leadership Seminar (DLS) adalah pelatihan untuk level 

promotor sampai level atas yang bertujuan mengobarkan semangat 

optimisme berbisnis dan untuk mengetahui kekuatan juga kelemahan 

diri sendiri.
21

 

g. Jaminan Kepuasan Konsumen 

Jaminan kepuasan konsumen adalah salah satu fasilitas yang ditujukan 

sebagai wujud komitmen terhadap kualitas produk serta peningkatan 

pelayanan untuk menjaga tingkat kepuasan dan kesetiaan customer PT. 

CNI.
22

 

B. Praktik Bisnis MLM PT. CNI Cabang Ponorogo 

Perusahaan yang menggunakan sistem Multi Level Marketing pada 

umumnya menggunakan konsep penyaluran barang (produk atau jasa 

tertentu) yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk turut 

                                                           
19

 CNI, Panduan Mudah Menjalani Bisnis CNI, 5. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid., 6. 
22

 CNI, Member Kit (Fasilitas Santunan dan Asuransi Kecelakaan CNI). 
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terlibat aktif sebagai penjual dan memperoleh keuntungan di dalam garis 

kemitraannya. Dengan kata lain, MLM sebuah metode pemasaran barang dan 

atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui progam pemasaran 

berbentuk lebih dari satu tingkat, di mana mitra usaha mendapatkan komisi 

penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang atau jasa yang 

dilakukannya sendiri dan member jaringan di dalam kelompoknya.
23

  

Untuk memenuhi permintaan yang semakin banyak di beberapa 

wilayah, CNI memperluas wilayah jaringan distribusinya di seluruh Indonesia 

dengan membuka Distribution Center (DC). Distribution Center (DC) adalah 

titik distribusi resmi dari bisnis CNI yang dikelola oleh member CNI dan 

tersebar di kota besar wilayah Indonesia.
24

 

Selain berbelanja dan melakukan transaksi langsung di DC, seorang 

member atau konsumen juga dapat melakukan pemesanan produk CNI 

melalui layanan siap antar (delivery service). Caranya sangat mudah yaitu 

tinggal menghubungi nomor telepon DC di masing-masing lokasi. Selain itu 

DC juga dapat menjadi tempat untuk melakukan pendaftaran, sebagaimana 

penjelasan Bapak Mustadjib, salah satu member CNI, sebagai berikut: 

       Jadi begini mas sebelum seseorang menjadi seorang member, maka dia  

harus mendaftarkan diri dulu dengan melakukan pembelanjaan produk 

minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau sesuai yang sudah 

ditentukan oleh perusahaan. Pendaftaran tersebut bisa dilakukan dengan 

3 cara. Pertama, orang tersebut langsung datang ke DC. Kedua, dalam 

melakukan pendaftaran ada sponsoring dari member yang aktif. Ketiga, 

secara on line melalui website resmi CNI. Selanjutnya orang tersebut 

harus mengisi formulir pendaftaran member dengan lengkap, serta 

melampirkan dokumen yang ditentukan, seperti photocopy KTP, KK, 

                                                           
23

 Kuswara, Mengenal MlM Syariah dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, sampai 

dengan Pengelolaannya (Depok: Qultum Media, 2005), 17. 
24

 Mustadjib, Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 Februari 2020. 



47 
 

 
 

dan buku tabungan atau nomor rekening jika punya. Setelah itu calon 

member akan diarahkan dan dibimbing oleh up line bagaimana cara 

memasarkan produk CNI. Setelah itu calon member harus dapat 

mengumpulkan minimal 100 poin untuk bisa mendapatkan komisi dari 

perusahaan atau minimal 200 poin per periode agar bisa ditransfer ke 

rekening seorang member. Dalam satu bulan ada 2 periode, periode 

pertama dari tanggal 1-15 dan periode kedua mulai tanggal 16-akhir 

bulan.
25

 

Kebanyakan orang yang ingin mendaftar menjadi member sebagian 

besar karena diajak oleh seorang member yang aktif, karena ketika calon 

member tersebut sudah menjadi member dan aktif dalam melakukan 

penjualan, maka secara tidak langsung orang yang mengajak (up line) 

member baru tadi (down line) akan mendapat keuntungan dari si down line.
26

 

Mengenai cara penjualan produk yang dilakukan oleh pihak penjual 

pertama (up line) dan penjual kedua atau (down line) ketika seseorang sudah 

menjadi member CNI dan melakukan penjualan produk kepada konsumen 

biasanya seorang member melakukan penjualan produk dengan berbagai 

macam cara yaitu; pertama, penjualan secara konvensional yaitu dengan 

menawarkan produk kepada konsumen dengan cara bertatap muka langsung, 

hal ini diharapkan dapat membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk 

sehingga akan menimbulkan ketertarikan terhadap penawaran produk 

tersebut. Kedua, melakukan demo produk yaitu dengan mengumpulkan 

orang-orang untuk berkumpul dengan membuat sebuah acara tertentu, 

kemudian diberikan penjelasan terkait manfaat, kegunaan, keunggulan serta 

perbandingan dengan produk yang sejenis dengan merk lain sehingga akan 
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26
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menarik minat seseorang. Ketiga, pemasaran dari mulut ke mulut yaitu 

berupa komunikasi secara lisan maupun tertulis dari orang ke orang yang 

pernah membeli atau menggunakan produk tersebut. Keempat, melalui media 

on line yaitu dengan cara mempromosikan produk di akun media sosial 

seperti Facebook, WhatsApp, dan lain-lain.
27

 

Berdasarkan wawancara peneliti kepada beberapa member CNI, 

terdapat berbagai macam cara dalam memasarkan produk CNI, seperti yang 

dikatakan oleh salah satu member CNI Bapak Yasin sebagai berikut: 

Kalau saya dalam memasarkan produk biasanya lebih sering 

menawarkan secara langsung kepada orang-orang terdekat atau orang 

yang saya kenali mas, dengan mendatangi satu per satu, maupun 

melakukan demo produk. Menurut saya cara seperti itu lebih dapat 

meyakinkan seseorang dalam membeli produk saya dan kemungkinan 

besar orang tersebut bisa menjadi pelanggan saya. Selain itu kita bisa 

menjelaskan langsung kepada yang bersangkutan, di sisi lain kita bisa 

menjalin dan menjaga tali silaturohmi dengan konsumen.
28

 

 

Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Bapak Mustadjib sebagai 

berikut: 

Kalau saya sendiri selama 15 tahun menjalani bisnis CNI ini dalam 

memasarkan produk hanya melalui cara konvensional mas karena kalau 

saya memasarkan produk melalui on line harus perlu belajar dan itu 

susah menurut saya, karena di umur saya yang ke 69 tahun ini sangat 

sulit untuk memahami hal-hal begitu. Tetapi Alhamdulillah dengan 

berbekal pengalaman tidak sulit untuk saya menjual produk CNI 

tersebut. Kebetulan sebelum saya bergabung menjadi member CNI saya 

sudah lebih dulu jadi pedagang di pasar sehingga tahu bagaimana cara 

berjualan dan menarik para konsumen selain itu banyak kenalan juga 

orang-orang pasar dan itu menjadi prospek utama saya dalam 

menawarkan produk CNI.
29
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Berbeda halnya cara memasarkan produk CNI yang dilakukan oleh Ibu 

Maryam, seperti yang dikatakan sebagai berikut: 

Saya sendiri baik on line maupun konvensional sudah saya coba semua 

mas dalam hal menawarkan sebuah produk. Soalnya jika hanya melalui 

cara konvensional saja saya rasa cukup sulit untuk dapat memenuhi 

target apalagi di era sekarang ini yang semua serba on line. Jadi mau 

tidak mau saya harus mengikuti sesuai perkembangan jaman. Tapi tetap 

untuk konvensional tetap masih saya lakukan, karena dari awal 

bergabung cara yang saya lakukan dalam menawarkan produk ialah 

melalui cara konvensional, yaitu dengan mendatangi rumah orang yang 

saya kenali maupun dengan melakukan demo produk dengan 

mengumpulkan massa. Kebanyakan orang-orang tersebut juga masih 

awam terhadap tekhnologi, jadi mungkin hanya saya kasih nomor 

telepon saya. Sedangkan untuk on line sendiri biasanya saya 

menggunakan WhatsApp dan Facebook sebagai sarana saya untuk 

menawarkan produk.
30

 

 

1. Penentuan Harga dalam Bisnis Multi Level Marketing PT. CNI (Citra 

Nusa Insan Cemerlang) Cabang Ponorogo 

Mengenai harga, seringkali seorang member dalam menjualkan 

produk kepada pelanggan atau konsumen dengan harga berbeda dari 

katalog atau yang sudah ditentukan perusahaan, karena adanya beberapa 

pertimbangan dan alasan, seperti yang dikatakan oleh salah satu member 

CNI Bapak Mustadjib sebagai berikut: 

Jadi begini mas, kebetulan saya kan mempunyai pelanggan yang 

tersebar di berbagai daerah di Ponorogo sampai dengan Magetan. 

Kalau Magetan sendiri ada di Pasar Parang, Magetan. Jadi biasanya 

pelanggan saya memesan terlebih dulu kemudian saya antar barang 

tersebut ke tempat pelanggan saya, memang untuk harga biasanya 

saya naikkan dari harga katalog karena dengan pertimbangan untuk 

biaya transport atau ongkos kirim. Beda lagi ketika pelanggan saya 

datang langsung ke tempat saya, maka untuk harga tetap saya 

sesuaikan dengan harga katalog atau harga konsumen. Contoh, ada 

pesanan produk gingseng coffee 1 pak dengan harga Rp. 90.000 

untuk diantar ke rumah pelanggan, rumah saya kan Sukorejo terus 
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ada pesanan dari pelanggan saya yang ada di Sawo. Setelah saya 

antar barang tersebut ke rumah pelanggan saya yang ada di Sawo 

biasanya harga tersebut saya naikkan menjadi Rp. 105.000 dengan 

pertimbangan Rp. 15.000 buat ongkos kirim atau biaya bensin.  Dan 

hal tersebut kebanyakan pelanggan saya sudah memaklumi 

walaupun pada awalnya ada sedikit rasa kecewa dari pelanggan 

tetapi setelah saya kasih penjelasan mereka akhirnya bisa 

memaklumi”.
31

 

 

Sama halnya yang dikatakan oleh member lain yang bernama Ibu 

Maryam, sebagai berikut: 

Kalau saya sendiri biasanya juga ada biaya tambahan mas atau biaya 

ongkos kirim ketika ada pesanan yang masuk untuk pembelian salah 

satu produk untuk diantar ke tempat tujuan, contoh pelanggan saya 

pesan Ester-C untuk isi 40 dengan harga Rp. 160.000, biasanya 

setelah sampai di tempat tujuan harganya saya naikkan menjadi Rp. 

170.000 dengan alasan saya bilang ke pelanggan untuk yang Rp. 

10.000 buat bensin. Tetapi beda lagi mas jika yang pesan itu 

rumahnya dekat atau masih satu desa, konsumen tersebut tidak saya 

kenakan tambahan biaya atau jika konsumen tersebut datang 

langsung ke tempat saya, maka hanya saya kasih harga konsumen. 

Jadi untuk penambahan harga itu tergantung kita sendiri mas, kalau 

sekiranya itu perlu ongkos kirim ya kita naikkan harganya. 

Sedangkan untuk penambahan harga itu konsumen ada yang saya 

kasih tahu sebelumnya dan ada yang baru saya kasih tahu setelah 

barang tersebut sampai ke tempat pelanggan.
32

 

 

Berbeda halnya yang dikatakan oleh Bapak Yasin dalam penentuan 

harga jual kepada konsumen, sebagai berikut: 

Begini mas, terkait harga yang saya tawarkan kepada konsumen itu 

tergantung lokasi jauh tidaknya mas. Kalau seandainya masih satu 

desa dengan saya, maka saya kasih harga konsumen atau lebih-lebih 

malah saya kasih di bawah harga konsumen. Tetapi kalau seandainya 

rumah konsumen saya itu jauh katakanlah beda kecamatan, maka 

harganya saya naikkan dari harga konsumen. Contoh harga produk 

Sun Chlorella isi 150 sebesar Rp. 290.000, maka saya naikkan 

menjadi Rp. 310.000. Hal itu saya lakukan untuk mengantisipasi jika 

ada konsumen yang masih menawar produk tersebut. Soalnya sering 

mas hal itu saya alami. Jadi untuk masalah ongkos kirim itu saya 
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ganti dengan cara menaikkan harga dari harga konsumen. Soalnya 

kalau saya memberlakukan ongkos kirim biasanya masih terjadi 

cekcok dengan konsumen saya dengan alasan ongkos kirimnya tidak 

sesuai jarak tempuh dan lain sebagainya.
33

 

 

Selain pernyataan dari para member, berikut beberapa pernyataan 

yang diungkapkan oleh konsumen terkait harga produk CNI serta alasan 

ingin membeli produk CNI, seperti penuturan Ibu Dzuriyah sebagai 

berikut: 

Saya sebenarnya baru-baru ini mengkonsumsi produk CNI, setelah 

ada seseorang yang menawarkan produk kepada saya, karena pada 

waktu itu anak saya pas lagi sakit. Setelah mengkonsumsi produk 

tersebut anak saya sembuh mungkin cocok kali ya mas. Setelah itu 

kemudian saya juga mencoba mengkonsumsi salah satu produk 

untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Saya merasa ada perubahan 

setelah mengkonsumsi produk tersebut, akhirnya saya rutin 

mengkonsumsi sampai sekarang. Sedangkan terkait harga sendiri di 

sini saya tidak ditarik tambahan biaya mas soalnya kebetulan ada 

salah satu member CNI yang satu desa dengan saya. Jadi pas kalau 

saya butuh produk atau ingin beli biasanya saya sendiri langsung 

datang ke tempat member tersebut atau biasanya juga dianterin ke 

rumah langsung.
34

 

 

Berbeda halnya yang dikatakan oleh Ibu Eni sebagai berikut: 

 

Selama saya belanja produk CNI kepada member langganan saya, 

sejauh ini memang ada tambahan biaya atau harga yang dilakukan 

oleh member langganan saya mas. Soalnya sebelum barang tersebut 

diantar ke rumah biasanya member tersebut memberitahu terlebih 

dahulu kalau ada biaya tambahan buat ongkos kirim. Hal itu saya 

maklumi mas soalnya memang antara jarak rumah member dengan 

rumah saya lumayan jauh. Jadi kalau seandainya ada biaya tambahan 

itu tidak apa-apa asalkan masih wajar dalam penambahan 

harganya.
35

  

 

Lebih lanjut yang dikatakan oleh Bapak Shodiq sebagai berikut: 

 

Iya mas, mengenai tambahan harga ketika saya memesan barang 

memang ada biaya tambahan yang dilakukan  oleh member. Jadi pas 
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ketika barang tersebut sampai ke rumah saya, baru kemudian bilang 

bahwa ada tambahan harga. Alasannya katanya sebagai ongkos kirim 

atau pengganti bensin. Pertamanya saya sedikit kecewa karena tidak 

bilang terlebih dahulu, tetapi akhirnya saya memakluminya asalkan 

tambahan harga tersebut masuk akal, sesuai jarak tempuh.
36

  

 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan adanya perubahan 

harga atau biaya tambahan yang dilakukan oleh para member terhadap 

beberapa pelanggan konsumen, sebagaimana disampaikan oleh konsumen 

yang rumahnya beda kecamatan dengan rumah member. Ketika ada 

pemesanan, member memberi harga katalog. Tapi ketika barang diantar ke 

rumah pembeli yang rumahnya jauh atau beda kecamatan, maka member 

menaikkan harga sebagai ongkos perjalanan, sebagaimana pengakuan 

Bapak Shodiq. Dengan kata lain, pembeli tidak dikasih tahu sebelumnya 

kalau akan ada penambahan harga. Tetapi ada juga pembeli yang sudah 

dikasih tahu sebelumnya kalau akan ada penambahan harga di atas harga 

katalog mengingat rumah pembeli yang jauh, sebagaimana pernyataan Ibu 

Eni. Paparan data tersebut sekaligus juga menunjukkan adanya beberapa 

perubahan akad dalam penentuan harga, karena ketidaksesuaian antara 

akad saat pemesanan dengan saat barang dikirim untuk pembeli yang 

rumahnya jauh. 
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2. Pemberian Bonus Sistem Multi Level Marketing PT. CNI Cabang 

Ponorogo. 

Untuk bonus sendiri perusahaan Multi Level Marketing PT. CNI 

akan memberikan beberapa bonus kepada para member yang aktif 

melakukan penjualan produk yaitu sebagai berikut:  

Pertama, ketika seorang member melakukan pembelian produk 

langsung ke DC CNI dengan jumlah minimal 200 poin atau setara dengan 

Rp. 1.600.000 akan mendapatkan bonus keuntungan langsung, bonus cash 

back dan bonus rabat. Bonus keuntungan langsung yaitu didapat dari 

keuntungan hasil penjualan produk, bonus cash back yaitu pengembalian 

uang dari hasi pembelian produk yaitu sebesar 5%, sedangkan untuk bonus 

rabat yaitu nilai yang diberikan kepada setiap produk yang digunakan 

sebagai dasar penghitungan komisi yang berhak diterima seorang member 

sesuai posisi dan persyaratan yang akan ditransfer ke rekening.
37

 

Jika per periode seorang member tidak dapat menutup poin sebesar 

200 poin, maka untuk bonus rabat atau komisi yang akan ditransfer 

perusahaan ke rekening member akan ditunda dan akan diakumulasikan 

untuk periode selanjutnya setelah mencapai 200 poin dengan syarat 

pengumpulan per periode minimal 100 poin. Jika dalam satu periode tidak 

dapat mengumpulkan poin minimal 100 poin, maka poin tersebut 

dinyatakan hangus dan tidak dapat diambil maupun diakumulasikan pada 
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periode selanjutnya. Jadi seorang member hanya akan mendapatkan 

keuntungan dari hasil penjualan produk saja.
38

  

Mengenai jumlah komisi atau bonus yang diterima seorang 

member per periode berbeda-beda seperti yang dikatakan oleh Bapak 

Yasin: 

Bahwa rata-rata beliau mendapatkan 500 poin per periode, jika di 

rupiahkan maka komisi yang didapat kurang lebih sekitar Rp. 

400.000 tergantung nilai rabat yang diperoleh dari setiap produk 

yang dibeli. Karena nilai rabat dari masing-masing produk berbeda-

beda sehingga hal itulah yang kemudian menjadi ukuran atau 

pedoman bagi perusahaan untuk menghitung jumlah komisi yang 

didapat dari setiap member. Nilai rabat tersebut dapat diketahui 

atau dilihat oleh member di dalam katalog harga maupun dalam 

aplikasi m-CNI yang dapat di unduh di play store.
39

  

 

Lebih lanjut yang disampaikan oleh Bapak Mustadjib, “bahwa 

dalam bisnis MLM harus ada target yang dicapai. Dalam per periode 

beliau menargetkan memperoleh sebesar 1000 poin. Hal tersebut bukan 

tanpa alasan, karena 1000 poin jika diberikan dalam bentuk komisi kurang 

lebih sebesar Rp.850.000 tergantung nilai rabat yang diperoleh dari 

masing-masing produk yang dibeli sehingga dirasa sangat ternilai dan 

bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.”
40
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Tabel 3.3: Simulasi Perolehan Komisi atau Bonus Per Periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan: si A dalam hal ini melakukan pembelian produk 

langsung dengan jumlah 200 poin atau setara dengan Rp. 1.600.000, maka 

si A akan mendapatkan 3 bonus sekaligus yang pertama ialah bonus 

keuntungan langsung di mana jika produk tersebut dijual akan 

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000. Kedua, bonus cash back 

yang akan diberikan perusahaan sebesar 5% yaitu Rp. 80.000. Ketiga, 

bonus rabat sebesar Rp. 80.000. Jadi total si A dalam hal ini akan 

A 

200 poin 

(Rp. 1600.000) 

KL (12,5%): 200.000 

KCB (5%): 80.000 

KRB: 80.000 

B 

500 poin 

(Rp. 4000.000) 

KRB: 300.000 

KCB (5%): 200.000 

KL (12,5%): 500.000 

Jumlah pendapatan per periode Rp. 360.000 

Jumlah pendapatan per periode Rp.  1.000.000 

Nb: 

KL: keuntungan langsung 

KCB: keuntungan cash back 

KRB: keuntungan rabat 
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mendapatkan bonus sejumlah Rp. 360.000. Sedangkan si B dalam hal ini 

melakukan pembelian produk langsung dengan jumlah 500 poin atau 

setara dengan Rp. 4.000.000, maka si B akan mendapatkan 3 bonus 

sekaligus dengan rincian yang pertama, bonus keuntungan langsung 

sebesar Rp. 500.000. Kedua, bonus cash back sebesar Rp. 200.000. 

Ketiga, bonus rabat sebesar Rp. 300.000. Jadi total si  B dalam hal ini akan 

mendapatkan bonus sejumlah Rp. 1.000.000.
41

 

Kedua, keuntungan bonus lain yang didapat seorang member yaitu 

dengan cara mengajak orang lain untuk bergabung di PT. CNI sebagai 

down line begitupun seterusnya. Seorang member akan mendapatkan uang 

sebesar Rp. 30.000 untuk satu down line atau member baru. Apabila down 

line aktif melakukan penjualan produk dan mampu mendapatkan poin per 

periode minimal 100 poin, maka secara otomatis poin yang didapat down 

line juga akan masuk ke poin up line dengan syarat up line harus 

mengumpulkan poin pribadi sebesar 100 poin per periode.
42
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                                   Tabel 3.4: Pembagian Bonus 

 

 

 

 

      

Penjelasan: Si A memiliki down line B dan C. Si A dapat 

mengumpulkan poin pribadi sebesar 200 poin per periode, sedangkan si B 

dapat mengumpulkan 300 poin dan si C mengumpulkan 150 poin, maka 

total poin yang didapat si A sebesar 650 poin per periode.
43

 

Ketiga, bonus Champion Point yaitu tabungan poin yang 

digunakan untuk mengikuti trip ke luar negeri. Seperti yang telah dicapai 

oleh Bapak Zaidi, “bahwa pada tahun 2018 beliau mendapatkan Champion 

Trip ke luar negeri yaitu umroh setelah dapat mengumpulkan poin 

sejumlah 1.500 per periode dalam jangka satu tahun.”
44

 

Jumlah Champion Point ditukarkan dengan syarat trip yang 

berlaku. Syarat sebagai berikut: 

1. Posisi gold member sampai dengan crown member. 

2. Poin pribadi minimal 200 poin, poin grup bersih (PGB) minimal 1000 

poin atau sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Karena setiap trip 

terdapat syarat yang berbeda-beda tergantung tujuan trip tersebut . 

                                                           
43

 Maryam, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Februari 2020. 
44

 Zaidi, Hasil Wawancara, 14 Februari 2020. 

      A 

200 poin 

      C 

150 poin 

      B 

300 poin 
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3. Sistem perhitungan sesuai rumus Champion Point berdasarkan tabel 

pencapaian point grup bersih (PGB) yang memenuhi syarat. 

4. Apabila Champion Point (CP) sudah memenuhi syarat trip, maka 

penundaan keberangkatan Champion Trip hanya bisa dilakukan 

maksimal dua kali, bila tidak juga berangkat maka Champion Point 

(CP) akan hangus.
45

 

Tabel 3.5: Simulasi Penggunaan Champion Point 

Pelaksanaan 

Champion 

Trip 

Syarat CP Member A punya 

CP 22 juta 

Member B punya 

CP 16 juta 

2017 15 juta Tunda 1 Tunda 1 

2018 20 juta Tunda 2 CP kurang 

2019 18 juta Ikuti atau hangus CP kurang 

2020 14 juta  Tunda 2 

2021 15 juta  Ikuti atau hangus 

 

Penjelasan: Setelah Champion Trip (CT) 2019, saldo member A 

sisa Champion Point (CP) 4 juta. Sedangkan untuk member B masih dapat 

menunda pada CT 2018 dan 2019 karena CP kurang. Setelah CT 2021, 

saldo member B sisa CP 1 juta.
46

 

Berdasarkan paparan data di atas dapat diketahui bahwa bonus 

akan diberikan jika seorang member telah memenuhi syarat yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. Semua bonus atau komisi akan ditransfer ke 

rekening member, kecuali untuk bonus Champion Point atau trip ke luar 

                                                           
45

 Murningsih, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Februari 2020. 
46

 CNI, i- Plan 2017, 10. 
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negeri. Untuk Champion Point sendiri akan diberitahu atau bisa di cek 

sendiri ke DC terdekat jika seorang member telah memenuhi target dalam 

mengumpulkan poin sesuai yang ditentukan perusahaan selama satu tahun. 
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BAB IV 

ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 75 TAHUN 2009 TERHADAP 

PRAKTIK BISNIS  MULTI LEVEL MARKETING  

PT. CNI CABANG PONOROGO. 

 

Multi Level Marketing (MLM) merupakan pemasaran yang dilakukan 

banyak level atau banyak tingkat, yang biasa dikenal dengan istilah up line 

(orang yang mengajak) dan down line (orang yang diajak). Cara kerja bisnis 

MLM pada umumnya ialah menjual produk dan mengajak orang lain untuk 

ikut bergabung di dalam bisnis tersebut. Salah satu bisnis MLM yang saat ini 

berkembang dengan sistem MLM adalah PT. CNI atau Citra Nusa Insan 

Cemerlang. CNI sendiri merupakan perusahaan yang menjual berbagai 

kategori jenis produk mulai dari produk makanan kesehatan, makanan dan 

minuman, produk perawatan dan kecantikan diri, produk peralatan rumah 

tangga hingga pertanian yang semuanya kurang lebih ada 300 produk yang 

dijual. 

Untuk bergabung di bisnis CNI ini, calon member harus mendaftar 

dengan biaya pendaftaran sebesar minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) 

atau sesuai dari ketentuan perusahaan. Dari biaya tersebut calon member akan 

mendapatkan produk dengan jumlah nilai yang harganya sama dengan ketika 

member tersebut mendaftar dan juga akan mendapatkan member kit yang di 

dalamnya terdapat buku panduan cara menjual produk CNI, buku katalog 

produk, peraturan kode etik serta kartu anggota. Seringkali dalam 
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pelaksanaan penentuan harga dalam penjualan produk CNI yang dilakukan 

oleh seorang member kepada pelanggan konsumen mengalami kenaikan 

harga. 

Berikut ini merupakan tinjauan Fatwa DSN MUI No. 75 tentang 

Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah terhadap Praktik Bisnis 

Multi Level Marketing pada PT. CNI (Citra Nusa Insan Cemerlang) mengenai 

penentuan harga dan pemberian bonus PT. CNI Cabang Ponorogo. 

A. Analisis Fatwa DSN MUI No.75 Tahun 2009 terhadap Penentuan Harga 

pada Bisnis MLM PT. CNI Cabang Ponorogo. 

Dalam hal mengenai penentuan harga yang dilakukan oleh para 

member PT. CNI Cabang Ponorogo ada dua macam yaitu: 

a. Tidak adanya biaya tambahan atau kenaikan harga yang dilakukan oleh 

seorang member kepada konsumen yang rumahnya tidak jauh sehingga 

dilakukan sesuai dengan katalog harga.  

b. Adanya tambahan biaya atau kenaikan harga yang dilakukan seorang 

member kepada konsumen yang rumahnya jauh, sehingga dilakukan tidak 

sesuai dengan katalog harga.  

Untuk menganalisa apakah penentuan harga yang diterapkan di MLM 

CNI telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 75 tahun 2009 tentang 

Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), maka dapat 

dianalisa sebagai berikut: 
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1. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (excessive mark-up), 

sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan kualitas/manfaat 

yang diperoleh. 

Berikut merupakan analisis terhadap adanya biaya tambahan yang 

dilakukan seorang member. Produk yang dijual oleh CNI memiliki standar 

harga yang ditetapkan oleh pihak CNI pusat yang berlaku di seluruh 

Indonesia baik untuk harga member maupun harga konsumen. Pada Fatwa 

MUI yang dimaksud dengan excessive mark-up adalah batas margin laba 

yang berlebihan yang dikaitkan dengan hal lain di luar biaya. Dalam hal 

ini, jika kita lihat setelah apa yang sudah dipaparkan pada BAB III, 

seorang dalam menjual produk kepada pelanggan konsumen, mereka 

menaikkan harga sebagai biaya transport atau ongkos kirim dengan 

tambahan harga yang wajar yaitu antara Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000 

selain itu, konsumen sendiri tidak merasa dirugikan karena merupakan 

sesuatu yang wajar dilakukan oleh seorang member yang telah bersedia 

mengantarkan pesanan ke rumah konsumen yang jaraknya jauh.  

Sehingga dalam hal penambahan harga tersebut bukan termasuk 

excessive mark-up yang dilarang oleh Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 

2009, karena jumlah penambahannya yang wajar. Dengan demikian hal 

penambahan harga yang dilakukan oleh member di PT. CNI Cabang 

Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 

2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). 



63 
 

 
 

B. Analisis Fatwa DSN MUI No.75 Tahun 2009 terhadap Pemberian Bonus 

Multi Level Marketing PT. CNI Cabang Ponorogo. 

Seorang member yang aktif melakukan penjualan produk CNI dan 

dapat merekrut orang lain untuk bergabung menjadi member CNI, maka 

berhak mendapatkan komisi atau bonus dari perusahaan. Untuk menganalisa 

apakah pemberian bonus yang diterapkan di MLM CNI telah sesuai dengan 

Fatwa DSN MUI No. 75 tahun 2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung 

Berjenjang Syariah (PLBS), maka dapat dianalisa sebagai berikut: 

1. Dalam Fatwa DSN ini telah ditentukan bahwa komisi yang diberikan oleh 

perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus 

berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan poin 

atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, serta harus menjadi 

pendapatan utama mitra usaha PLBS. 

Dalam hal ini komisi atau bonus yang diberikan oleh perusahaan 

kepada anggotanya atau member besaran maupun bentuknya; 

a. Harus berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan 

poin atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dalam hal ini 

bahwa perusahaan akan memberikan bonus Champion Trip atas prestasi 

yang dicapai seorang member yang telah dapat memenuhi persyaratan 

yang ditentukan perusahaan seperti yang dicapai oleh Bapak Zaidi 

bahwa beliau pernah mendapatkan Champion Trip ke luar negeri yaitu 

umroh atas capaiannya yang telah mengumpulkan poin pribadi sebesar 

1.500 poin per periode selama satu tahun.  
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b. Serta menjadi pendapatan utama mitra usaha PLBS, seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Mustadjib, bahwasanya, seorang member 

harus dapat mengumpulkan poin per periode dari hasil produk atau 

barang yang di jual minimal 100 poin atau sebesar 200 poin jika ingin 

bonus komisi tersebut ditransfer oleh perusahaan ke rekening seorang 

member. Jika seorang member dalam satu periode tidak dapat 

mengumpulkan poin minimal 100 poin meskipun memiliki banyak dow 

line maka bonus tidak dapat diberikan kepada up line. 

Dengan demikian dalam poin ini dapat disimpulkan bahwa bonus 

dalam bisnis CNI sudah sesuai dengan syarat-syarat ketentuan dalam 

Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009.  

2. Dalam Fatwa DSN ini telah ditentukan bahwa bonus yang diberikan oleh 

perusahaan kepada member harus jelas jumlahnya ketika dilakukan 

transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk 

jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Dalam hal ini pihak PT. CNI telah transparans atau terbuka 

mengenai perolehan komisi atau bonus dari setiap poin yang didapat 

seorang member. Seperti yang disampaikan Bapak Yasin, bahwa beliau 

mendapatkan 500 poin per periode dari hasil penjualan produk, jika di 

rupiahkan kurang lebih sebesar Rp. 400.000 tergantung nilai rabat dari 

setiap produk yang dibeli. Karena setiap produk memiliki nilai rabat 

berbeda-beda dan nilai rabat itulah sebagai panduan untuk menghitung 
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komisi seorang member. Hal itu dapat di lihat oleh setiap member di dalam 

katalog harga maupun pada aplikasi m-CNI. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran bonus yang 

sudah jelas ini telah sesuai dengan syarat-syarat ketentuan dalam Fatwa 

DSN MUI No. 75 Tahun 2009.  

3. Dalam Fatwa DSN ini telah ditentukan bahwa tidak boleh ada komisi atau 

bonus secara pasif yang diperoleh secara regular tanpa melakukan 

pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa. 

Adapun pada bisnis CNI ini bahwa bonus yang didapatkan bukan 

merupakan penghasilan pasif karena bonus tersebut diperoleh dengan 

syarat bahwa seorang up line juga harus memiliki poin pribadi hasil 

penjualan. Jadi yang mendapatkan bonus benar-benar yang bekerja. 

Meskipun mempunyai down line dengan omset yang besar, tetapi jika 

seorang up line tidak mempunyai poin pribadi atau tidak melakukan 

penjualan, maka bonus juga tidak dapat mengalir dan didapatkan. 

Dengan demikian bahwa dalam ketentuan poin ini bonus dalam 

bisnis CNI sudah sesuai dengan syarat-syarat ketentuan dalam Fatwa DSN 

MUI No.75 Tahun 2009. 

4. Dalam Fatwa DSN MUI ini telah ditentukan bahwa tidak ada eksploitasi 

dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan 

anggota berikutnya. 

Bahwasanya yang dimaksud dengan eksploitasi di sini ialah 

mengajak orang lain untuk bergabung di MLM yang hanya sekedar ingin 
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mendapatkan keuntungan bonus hasil perekrutan semata tanpa ada usaha 

penjualan produk atau barang yang dilakukan. Seperti yang telah 

dipaparkan pada bab III, dalam bisnis CNI seorang up line mempunyai 

kewajiban untuk membimbing down line-nya sampai berhasil sehingga apa 

yang menjadi target down line dapat tercapai seperti target yang dilakukan 

oleh Bapak Mustadjib dalam mendapatkan 1000 poin per periode sehingga 

down line dapat merasakan manfaat atas komisi atau bonus yang didapat. 

Selanjutnya mengenai adanya ketidakadilan dalam pembagian bonus 

antara anggota pertama dengan anggota berikutnya ialah bahwa dalam 

pemberian komisi atau bonus kepada member CNI di Ponorogo dilakukan 

secara adil sesuai prestasi kerja yang dilakukan. Hal itu telah dipaparkan 

pada bab III bahwasannya seorang member yang mengalami kecelakaan 

hingga meninggal dunia maupun untuk biaya pengobatan telah ditentukan 

secara jelas besaran santunan yang akan diterima mulai dari level gold 

member hingga crown ambassador.  

Dengan demikian bahwa dalam ketentuan poin pemberian bonus 

ini PT. CNI telah memenuhi syarat-syarat ketentuan dalam Fatwa DSN 

MUI No.75 Tahun 2009. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan penulis dalam 

bab-bab sebelumnya tentang “Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 

tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) terhadap Praktik 

Bisnis Multi Level Marketing (MLM) PT. CNI Cabang Ponorogo”, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penentuan harga dalam bisnis MLM atau penjualan langsung 

berjenjang syariah (PLBS) yang dilakukan oleh PT. CNI setelah ditinjau 

berdasarkan kriteria Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009, salah satunya 

tentang ketentuan pada poin 4 “Tidak ada kenaikan harga/biaya yang 

berlebihan (excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen karena 

tidak sepadan kualitas/manfaat yang diperoleh”. Berdasarkan analisis 

penulis, dapat disimpulkan bahwa penentuan harga pada praktik bisnis 

Multi Level Marketing PT. CNI Cabang Ponorogo telah sesuai dengan 

syarat-syarat ketentuan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 

tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).  

2. Sistem bonus dalam bisnis CNI dalam hal ini sudah sesuai dengan syarat-

syarat ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 

tentang PLBS. Pertama, karena bonus yang didapat tersebut berdasarkan 

pada prestasi kerja nyata. Jadi meskipun dalam hal ini bonus yang 

diperoleh seorang down line besar namun seorang up line tidak akan 
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mendapatkan bonus jika tidak mampu memenuhi poin minimal 100 poin 

dalam satu periode. Kedua, dalam bisnis CNI juga sudah ditentukan secara 

jelas tentang jumlah komisi atau bonus yang akan diberikan kepada 

anggota member yaitu berdasarkan poin yang diperoleh. Ketiga, dalam 

bisnis CNI tidak ada bonus yang diperoleh seorang up line secara pasif, 

karena bonus diperoleh dengan syarat seorang up line harus memiliki poin 

pribadi minimal yang sudah ditentukan perusahaan. Keempat, bahwa 

dalam bisnis CNI tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan, karena setiap 

member baru akan mendapatkan bimbingan dari seorang up line sampai 

berhasil hingga dapat memenuhi target yang diinginkan serta semua 

pembagian bonus sudah ditentukan berdasarkan prestasi yang diperoleh 

seorang member.  

B. Saran  

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini, 

penulis akan memberikan saran-saran terkait dengan judul pembahasan. 

Diharapkan bahwa akan berguna bagi penulis khususnya dan umumnya bagi 

pembaca. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut: 

1. Penulis berharap penelitian-penelitian semacam ini tidak berhenti sampai 

di sini saja, sebab bisnis MLM semakin berkembang luas dan pemerintah 

juga sudah mengatur tentang regulasi untuk bisnis ini. Dengan demikian 

akan dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan 

pengetahuan dalam bidang Multi Level Marketing. 
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2. Masyarakat dihimbau untuk lebih selektif dalam memilih bisnis dengan 

sistem MLM sehingga tidak terjebak kedalam bisnis yang berkedok MLM. 

Karena saat ini banyak sekali bermunculan bisnis dengan berkedok MLM 

padahal didalamnya mengandung money game atau sistem piramida. 

3. Dengan adanya Fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 ini diharapkan 

seluruh perusahaan MLM, baik yang mendapatkan sertifikat halal maupun 

tidak, dapat menjalankan bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan nilai-

nilai syariah. 
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