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ABSTRAK 

Ulfa Fadhilah Arafat, 2018. Analisis Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 

Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari’ah 

(PLBS) Terhadap Jual Beli Pulsa Melalui Duta Network 

Indonesia (DNI) Madiun. Skripsi. Jurusan Muamalah 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah, M.S.I. 

Kata Kunci : Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009, Multi Level Marketing, Duta 

Network Indonesia (DSN). 

Bisnis MLM (Multi Level Marketing) adalah metode penjualan barang dan 

produk jasa dengan menggunakan pemasaran network marketing atau pola 

penjualan berjenjang. Multi level marketing adalah jalur alternatif bagi suatu 

perusahaan, dengan model MLM merupakan salah satu cara pemasaran untuk 

menjual barang secara langsung (direct selling). Dalam sistemnya, setiap anggota 

berhak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk, perekrutan anggota 

dan pembinaan terhadap jaringannya. Pada tahun 2009 Dewan Syariah Nasional 

Majlis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No.75/DSN-

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

tersebut dikeluarkan sebagai pedoman agar perusahaan MLM dapat menjalankan 

sistemnya dengan ketentuan syariah. Penelitian ini berawal dari mengenai 

pembagian bonus dimana seorang anggota akan tetap mendapatkan bonus 

walaupun dia tidak bertransaksi ataupun menjual produk dari DNI selama anggota 

lain yang direkrutnya atau diajak dan berada dalam satu jaringan yang sama tetap 

melakukan transaksi. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini 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 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan tekhnik pengumpulan 

data yang dilakukan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu 

metode yang menekankan pada pengamatan dahulu lalu menarik kesimpulan 

berdasarkan pengamatan tersebut. 

Dari penelitian ini, yang pertama dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

akad yang meliputi akad ba’i mura>bah}ah, waka >lah bil ujrah, ju’a>lah 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 

ataupun menjual produk dari DNI selama anggota lain yang direkrutnya atau di 

ajak dan berada dalam satu jaringan yang sama tetap melakukan transaksi. 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum, segala jenis kegiatan usaha dalam perspektif syariah 

islamiyah, termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah 

(boleh dilakukan) asalkan tidak melanggar beberapa prinsip pokok dalam 

syariat Islam. Bisnis adalah sesuatu yang terhomat dalam ajaran Islam. 1 

Pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal. Tidak 

ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang sha >hih (tidak ada yang cacat 

periwayatannya) dan sha >rih (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah 

SWT) yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash sha >hih seperti beberapa 

hadith dha’i >f atau tidak ada nash sha >rih yang menunjuk keharamannya, 

sesuatu itu dikembalikan ke hukum asalnya, yaitu halal.2 

Akhir-akhir ini, di tengah-tengah masyarakat Indonesia muncul sistem 

perdagangan baru yang dikenal dengan istilah multi level marketing yang di 

singkat MLM. Sistem perdagangan ini dipraktekkan oleh berbagai perusahaan, 

baik yang berskala lokal, nasional, religional maupun internasional.3 

Di Indonesia, istilah Multi Level Marketing  (MLM)  dikenal pada 

awal tahun  1980-an,  dan  pada  tahun  1984  terdapat  Asosisasi  Penjualan  

Langsung Indonesia  (APLI)  yang  menjadi  suatu  organisasi  yang  

                                                           
1 Kuswara, Mengenal MLM Syariah dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan 

Pengelolaannya (Depok: QultumMedia, 2005), 74.  
2 Ibid., 75.  
3 Hamdan Rasyid, Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual (Jakarta: PT Al-Mawardi 

Prima, 2003), 285. 
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merupakan  wadah persatuan  dan  kesatuan  tempat  berhimpun  para  

perusahaan  penjualan langsung,  termasuk  perusahaan  yang  menjalankan  

penjualan  dengan  sistem berjenjang (Multi Level Marketing). 

Beberapa  tahun ini, MLM semakin marak dan banyak diminati orang, 

lantaran  perdagangan  dengan  sistem  MLM  ini  menjanjikan  kekayaan  

yang melimpah tanpa banyak modal dan tidak begitu ruwet.  Multi Level 

Marketing adalah jalur alternatif bagi suatu perusahaan, dengan model MLM 

merupakan salah  satu  cara  pemasaran  untuk  menjual  barang  secara  

langsung  (direct selling).  Direct  selling  sendiri,  pengertiannya  adalah  

penjualan  barang  dan atau  jasa  tertentu  kepada  konsumen  dengan  cara  

tatap  muka  dalam  jaringan pemasaran  yang  dikembangkan  oleh  mitra  

usaha  dan  bekerja  berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan dan iuran 

keanggotaan yang wajar. 

Perkembangan bisnis MLM di Indonesia terdapat pro kontra di antara 

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

kepastian status hukum terhadap perdagangan berbasis MLM yang menjamur 

di  Indonesia.  Namun  pembahasan  dan  pengawasan  perusahaan-perusahaan 

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.4  

                                                           
4 Kuswara., Mengenal MLM Syariah.... 77 
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Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM tidak 

hanya menjalankan penjualan produk barang tetapi juga produk jasa yaitu jasa 

marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa 

marketing fee, bonus, dan sebagainya. Tergantung level, prestasi penjualan, 

dan status keanggotaan distributor.5 

MLM syariah harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: sistem 

distribusi pendapatan haruslah dilakukan secara profesional dan seimbang, 

apresiasi distributor haruslah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, 

penetapan harga kalaupun keuntungan (komisi dan bonus) yang akan 

diberikan kepada para anggota berasal dari keuntungan penjualan barang, 

bukan berarti harga barang yang dipasarkan harus tinggi dan jenis produk 

yang ditawarkan haruslah produk yang benar-benar terjamin kehalalan dan 

kesuciannya sehingga kaum muslimin merasa aman untuk menggunakan atau 

mengkonsumsi produk yang dipasarkan.6 

Salah satu bisnis multi level marketing adalah Duta Network Indonesia 

yang bergerak dalam bidang layanan keagenan pulsa, token listrik, 

pembayaran listrik bulanan, speedy, kartu hallo dan pembayaran tagihan 

bulanan lainnya. Jadi basis produk ini adalah layanan merubah pembayaran 

hanya cukup dengan satu nomor handphone yang di daftarkan ke Sistem 

Cyber Office milik DNI. 

Untuk bergabung ke bisnis DNI syaratnya sangat mudah, yaitu ; 1) 

semangat untuk berbisnis.; 2) Punya Handphone boleh prabayar atau Pasca 

                                                           
5 Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual (Jakarta: Gema Insansi Press, 2003), 102-103. 
6 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Di Indonesiai (Jakarta: Prenada Media Group, 2005),  

196-197. 
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Bayar boleh juga handphone luar negeri.; 3) Biaya registrasi minimal sebesar 

Rp 185.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan maksimal sebesar 

Rp 1.295.000 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sesuai 

dengan pilihan paket yang diinginkan dan pilihan paket tersebut menentukan 

potensi penghasilan harian.; 4) Rekening Bank (jika belum punya bisa 

dikosongkan terlebih dahulu, menyusul dikemudian hari jika telah memiliki). 

Selain menikmati fasilitas pribadi, juga bisa mengembangkan sistem 

bisnis DNI dengan cara mengenalkan orang lain untuk menikmati fasilitas 

yang sama. Sebagai ganti biaya marketing, perusahaan memberikan beberapa 

macam tambahan penghasilan yang luar biasa jika sistem penjualan sudah 

lebih bagus. 

Keuntungan yang didapatkan jika bergabung dengan DNI dengan 

biaya administrasi sebesar Rp 180.000,-  antara lain : 1) Anggota akan 

mendapatkan bonus pengembangan titik sebesar Rp 1.000,- /titik; 2) bonus 

duplikasi (generasi) yaitu bonus yang di berikan kepada anggota apabila 

downline yang anggota tersebut sponsori mendapatkan komisi keseimbangan 

sampai kedalaman 3 generasi. 

Sistem komisi DNI terdapat beberapa macam yaitu : a) komisi sponsor 

sebesar Rp 20.000,- setiap mereferensikan 1 (satu) orang untuk bergabung 

dengan DNI, tanpa batasan jumlah, level, maupun posisi.; b) 

Pasangan/Keseimbangan dan Deposit Pulsa HP sebesar Rp 22.500,- cash 

ditambah bonus deposit pulsa sebesar 7.500,-. 
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Pada dasarnya, DNI sendiri merupakan praktik jual beli konvensional. 

Akan tetapi, banyak anggota ataupun member dari DNI sendiri yang 

merupakan seorang muslim. Selain itu, banyak pula konsumen atau pelanggan 

yang membeli pulsa melalui DNI adalah juga seorang muslim. Selain itu, 

bonus akan tetap diberikan kepada member pasif, yaitu member yang tidak 

menjualkan produk dari DNI, selama downline yang direkomendasikannya 

melakukan penjualan produk DNI. 

Pada tahun 2009 Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indosedia 

(DSN-MUI)  mengeluarkan fatwa terkait  MLM, yaitu fatwa  no  75/DSN 

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

Fatwa ini menjelaskan tentang PLBS atau MLM Syariah mulai dari 

pengertian, dan ketentuan-ketentuan yang menjadikan diperbolehkannya 

praktek MLM tersebut.  

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon Penjualan 

Langsung Berjenjang Syariah sebagai berikut: 1)  Adanya objek transaksi riil 

yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa.; 2) Barang  atau  

produk  jasa  yang  diperdagangkan  bukan sesuatu  yang  diharamkan  dan  

atau  yang  dipergunakan untuk sesuatu yang haram.; 3) Komisi yang 

diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya 

harus berdasarkan pada prestasi  kerja  nyata  yang  terkait  langsung  dengan 

volume  atau  nilai  hasil  penjualan  barang  atau  produk jasa,  dan  harus  

menjadi  pendapatan  utama  mitra  usaha dalam PLBS.; 4) Bonus  yang  

diberikan  oleh  perusahaan  kepada anggota (mitra usaha)  harus  jelas 
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jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad)  sesuai  dengan  target  penjualan  

barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.; 5) Tidak  boleh  

ada  komisi  atau  bonus  secara  pasif  yang diperoleh  secara  reguler  tanpa  

melakukan  pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.7    

Untuk menuju langkah sukses dalam mengembangkan usaha multi 

level marketing dapat dilakukan dengan cara menanamkan motivasi yaitu 

menumbuhkan keyakinan di dalam melakukan usaha. Sebagai seseorang 

muslim tentunya harus diiringi doa. Mencari atau memperluas jaringan mitra 

kerja sasaran awal adalah keluarga sendiri, teman sejawat, baru melangkah ke 

lingkungan yang lebih luas seperti teman sekantor, dan teman seprofesi. Untuk 

menjalankan usaha tidak diperlukan waktu khusus tetapi dapat dilakukan 

dengan waktu yang fleksibel (sembarang waktu).8 

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 praktek 

bisnis MLM di produk Duta Network Indonesia. Terkait dengan mekanisme, 

akad dan sistem bonusnya, sudahkah sesuai dengan fatwa DSN MUI dalam 

praktek di lapangan. Untuk itu penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam 

sebuah karya yang berbentuk skripsi degan 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” 

                                                           
7 Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009. 6-7 
8 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 170-171 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk pemahaman atas judul dari penelitian ini dan juga untuk 

mempermudah pembaca dalam memahami konteksnya, maka diperlukan 

penegasan judul. Adapun istilah yang seharusnya dijelaskan dalam penelitian 

ini meliputi : 

1. Fatwa DSN MUI No 75 tahun 2009 yang menjelaskan mengenai 

Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yang meliputi sistem 

Multi Level Marketing (MLM) di dalamnya. 

2. Keagenan Pulsa Duta Network adalah kesempatan bagi semua member 

untuk menikmati fasilitas keagenan pulsa & Listrik elektrik bisa dipakai 

sendiri atau dijual kembali. Saldo Deposit yang bisa diperoleh dari deposit 

ke perusahaan atau lewat bonus pulsa sistem jaringan.9 

3. Mayoritas anggota atau member DNI adalah muslim. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI No 75 tahun 2009 tentang MLM 

terhadap akad dalam jual beli pulsa di Duta Network Indonesia (DNI)   

Madiun ? 

2. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI No 75 tahun 2009 terhadap komisi 

(keuntungan) dan bonus dalam transaksi jual beli pulsa di Duta Network 

Indonesia (DNI) Madiun ? 

 

                                                           
9http://dni.co.id/index.php/news-dni-DMA306625-1-PT.-Duta-Network-Indonesia-

Mantap!!!.html?home=agen, diakses pada 3 Mei 2018 jam 20.37 WIB. 

http://dni.co.id/index.php/news-dni-DMA306625-1-PT.-DUTA-NETWORK-INDONESIA-MANTAP!!!.html?home=agen
http://dni.co.id/index.php/news-dni-DMA306625-1-PT.-DUTA-NETWORK-INDONESIA-MANTAP!!!.html?home=agen
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D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memahami analisis fatwa DSN MUI No 75 tahun 

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

Indonesia (DNI) Madiun.  

2. Untuk mengetahui dan memahami analisis fatwa DSN MUI No 75 tahun 

2009 terhadap komisi (keuntungan) dan bonus dalam transaksi jual beli 

pulsa di Duta Network Indonesia (DNI) Madiun. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah: 

1. Aspek Teoritis 

Memperoleh hasil penelitian yang dapat menjadi rujukan dalam 

pengembangan  penelitian  lebih  lanjut  serta  dapat  menjadi tambahan 

pengetahuan bagi para distributor MLM. 

2. Aspek praktis 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi perusahaan 

sebagai bahan masukan dan juga dapat memberikan informasi  serta  saran  

kritik  yang  kiranya  dapat  membangun perusahaan. 

F. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam 

skripsi ini. Skripsi yang ditulis oleh Kiki Yuliana 2017. yang berjudul 
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“Operasional Multi Level Marketing Oriflame di Ponorogo dalam Tinjauan 

Hukum Islam” studi kasus di kantor MLM Oriflame Ponorogo. Yang di teliti 

dalam analisis ini adalah bagaimana akad Multi Level Marketing Oriflame dan 

bagaimana opersional sistem MLM di Oriflame Ponorogo. Hasil dari 

penelitian ini yang pertama ialah adanya akad ba’i Murabahah, Wakalah bil 

ujrah dan ijarah 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 telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 75/DSN-

MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).10  

Skripsi yang ditulis oleh Khabib Muta’ali, 2016 yang berudul “analisis 

hukum Islam  Terhadap praktek bisnis MLM stokis HPAI Kurnia Ponorogo” 

studi kasus di Stokis HPAI cabang Ponorogo. Dalam skripsi ini membahas 

mengenai permasalahan tentang bagaimana analisis terhadap penetapan harga 

terhadap member dan non member. Dalam penjualan produk dibedakan 

objeknya, maksudnya, harga yang di tetapkan untuk penjualan produk 

dibedakan bagi member dan non member. Bagi non member diberikan harga 

normal, tetapi bagi member ada potongan harga tersendiri. Setelah melakukan 

penelitian dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang ada dan 

diperoleh di lapangan, secara hukum Islam penetapan harga pada Stokis HPAI 

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

Tinjauan Fatwa DSN MUI” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017) 
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Kurnia Ponorogo adalah diperbolehkan karena member secara otomatis 

menjalankan fungsi perusahaan, tidak ada unsur gharar atau penipuan.11 

Skripsi karya Ritma Safitri “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen (Studi Kasus Di 

Mulyani Cellular Purwokerto)”. Hasil penelitian yang didapat dalam 

penelitian ini adalah praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen 

di Mulyani Cellular dilakukan dalam satu majelis dan dibayar secara tunai. 

Perubahan harga dari pihak distributor tidak signifikan, perubahan harga dapat 

terjadi karena berbagai hal, yaitu perubahan harga dari pihak provider, adanya 

promo, dan bonus. Hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam karena nisbah 

garar dalam jual beli pulsa elektrik sedikit sehingga tidak mempengaruhi 

keabsahan akad, serta diberi rukhsah (keringanan) karena akad tersebut 

dibutuhkan oleh orang banyak dan apabila diharamkan mudaratnya lebih 

besar.12 

Dalam telaah pustaka yang telah dipelajari oleh penulis, memang 

sudah banyak dari karya-karya ilmiah yang membahas tentang bisnis Muli 

Level Marketing yang berkaitan tentang penjualan berjenjang. Tetapi yang 

dibahas hanya mengenai jual beli dengan sistem MLM dan juga mengenai 

kriteria DSN MUI apakah sudah sesuai atau belum. Sedangkan dalam skripsi 

ini yang akan dibahas mengenai mekanisme, akad dan sistem bonus. 

Bagaimana mekanisme MLM pada produk DNI. Bagaimana akad MLM pada 

                                                           
       11 Khabib Muta’ali, “Analisis Hukum Islam  Terhadap Praktek Bisnis MLM Stokis HPAI 

Kurnia Ponorogo” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016) 
12 Ritma Safitri, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara 

Distributor Dan Agen (Studi Kasus Di Mulyani Cellular Purwokerto)” Skripsi (Purwokerto: IAIN 

Purwokerto, 2017) 
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produk DNI, sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI atau belum. Serta skripsi 

ini membahas mengenai keuntungan dan sistem bonus yang ada pada produk 

DNI sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI atau belum. Maka dari itu penulis 

mengangkat skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No 75 Tahun 

2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjan Syariah (PLBS) Terhadap Jual 

Beli Pulsa Melalui Duta Network Indonesia (DNI) Madiun.” 

G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti 

bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.13 

Meskipun  penelitian  ini  berbasis  penelitian  lapangan, penulis  juga  

menggunakan  sumber-sumber  data  kepustakaan  dengan memanfaatkan 

buku-buku, hasil penelitian, dan internet digunakan untuk menelaah hal-

hal yang berkenaan dengan bisnis Multi Level Marketing. 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau 

wawancara.14 Karena penelitian akan meneliti langsung mengenai 

mekanisme MLM DNI di Madiun. 

 

                                                           
13 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 

21. 
14 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2009), 11.  
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2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti 

melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakanya 

penelitian, yaitu Duta Network Indonesia (DNI) Madiun. Selain itu 

peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada para member secara 

terang terangan. 

3. Lokasi Penelitian 

Desa Sendangrejo Rt/Rw 13/02  Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Data tentang mekanisme MLM di bisnis produk DNI di Madiun 

2) Data tentang pemberian bonus dalam bisnis MLM di produk DNI 

yang dianalisis dengan Fatwa DSN MUI No.75/VII/2009. 

b. Sumber Data  

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan 

menjadi dua kelompok yaitu : 

a. Data primer 

Data  primer  adalah  jenis  data  yang  diperoleh  langsung  

dari obyek  penelitian  dari  sumber  asli. Dalam  hal  ini,  maka  

proses pengumpulan  datanya  perlu  dilakukan  dengan  

memperhatikan  siapa sumber  utama  yang  akan  dijadikan  objek  
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penelitian.  Data  primer dalam penelitian ini  adalah  data yang 

diperoleh dari hasil wawancara pada para pihak DNI di Madiun 

untuk mendapatkan keterangan yang benar-benar terjadi. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data  yang diperoleh  dalam bentuk 

yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, 

biasanya sudah dalam  bentuk  publikasi. Data  sekunder  ini  

biasanya  sebagai pelengkap  dari  data  primer. 

Data  sekunder  ini  yang  mendukung penelitian penulis, 

terdiri dari seluruh data yang berkaitan dengan teori-teori yang 

berhubungan dengan MLM serta jual beli sesuai dengan syariat 

Islam. Yaitu  fatwa DSN MUI,  buku  tentang  MLM, dan data 

dokumentasi yang diperoleh dari DNI Madiun. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi:  

a. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan 

data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.15 Dalam 

                                                           
15 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67-

68. 
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wawancara ini penulis melaksanakan wawancara terhadap para 

member  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. 

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.16 

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.17 

Melalui tahapan kerja ini peneliti ingin mengungkapkan secara 

jelas permasalahan yang ada yaitu, terkait mekanisme MLM di produk 

                                                           
16 Aji, Metodologi Penelitian, 154. 
17 Ibid.  
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DNI dan mengenai pembagian keuntungan dan bonus yang di kaitkan 

dengan DSN MUI No.75/2009  tentang PLBS. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan 

keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria 

kredabilitas. Kredibitas 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 hanya menggunakan cara triagulasi karena cara ini merupakan 

cara yang paling sesui dengan penelitian yang dilakukan.adapun yang 

dikaksud triangulasi yaitu verivikasi dengan menggunakan berbagai 

sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Sedangkan 

triangulsi yang digunakn dalam penelitian ini sebagai berikut: 

mendampingkan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan dari 

wawancara dengan isi dokumen terkait, membandingkan apa yang di 

katakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan 

sepanjang waktu, dan membandingkan keadaan dan perspektif  seseorang 

dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain.18   

 

 

 

                                                           
18 M. Junaidi Ghony dan Fauzan Al-manshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz, 2012), 322-323  
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H. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan disusun 

dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang pemilihan 

judul analisis fatwa DSN MUI No. 75 tahun 2009 tentang MLM 

Syariah terhadap praktek bisnis MLM di produk Data Network 

Indonesia (DNI) Madiun. Kemudian  terdapat  rumusan  masalah,  

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

BAB II :  Fatwa DSN MUI No 75 Tahun 2009  Tentang  Penjualan   

     Langsung Berjenjang Syari’ah 

Berisi  uraian  mengenai landasan teori yang digunakan 

untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini: 

menguraikan fatwa DSN MUI tentang Penjualan Langsung 

Berbasis Syariah (PLBS). Dasar Hukum Bisnis Multi Level 

Marketing, Tujuan Bisnis Multi Level Marketing, serta akad dan 

juga sistem bonus Multi Level Marketing. 

 

BAB III : Praktek  Mekanisme Dan Sistem  MLM  (Multi  Level  

Marketing)  

   Di Bisnis Produk Duta Network Indonesia (DNI) 
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Bab ini menguraikan tentang gambaran sejarah obyek 

penelitian dan  data  data  yang relevan dengan penelitian, yang 

akan dianalisis. Di antaranya menguraikan tentang praktik MLM 

DNI di Madiun. Pertama membahas sejarah MLM DNI di Madiun, 

visi dan misi MLM DNI, nilai utama DNI, yang kedua mengenai 

akad, mekanisme MLM DNI di Madiun dan sistem keuntungan 

serta bonus MLM DNI di Madiun. 

BAB IV : ANALISIS FATWA  DSN-MUI  TENTANG SISTEM  

  PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARI’AH DI 

BISNIS DUTA NETWORK INDONESIA (DNI) MADIUN 

 Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil 

pengumpulan data dan analisis mengenai penelitian di antaranya 

mengenai analisis analisis fatwa DSN MUI No 75 tahun 2009 

tentang MLM terhadap akad dalam jual beli pulsa di Duta Network 

Indonesia (DNI) Madiun. Serta mengenai analisis fatwa DSN MUI 

No 75 tahun 2009 terhadap komisi (keuntungan) dan bonus dalam 

transaksi jual beli pulsa di Duta Network Indonesia (DNI) Madiun. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab  ini  berisi  simpulan  yang  merupakan  jawaban  

umum  dari permasalahan  yang  ditarik  dari  hasil  penelitian  dan  

berikut saran-saran  yang  ditujukan  bagi  pihak-pihak  terkait  

dengan permasalahan penelitian. 
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BAB II 

FATWA DSN MUI NO 75 TAHUN 2009  TENTANG  PENJUALAN  

LANGSUNG BERJENJANG SYARI’AH 

A. Fatwa DSN Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah 

1. Gambaran Singkat Profil Lembaga MUI 

Dalam kegiatan kenegaraan, khususnya sesudah kemerdekaan, 

pemerintah melihat bahwa umat Islam sebagai kelompok mayoritas di 

negara ini memiliki potensi yang tidak bisa di abaikan. Pemerintah 

menilai bahwa suatu program, apalagi yang berkaitan dengan agama, 

hanya bisa sukses disokong oleh agama, atau sekurang-kurangnya 

ulama tidak menghalanginya. Ini berarti bahwa kerja sama dengan 

ulama sangat perlu dijalin oleh pemerintah. Untuk maksud tersebut, di 

zaman Soekarno telah didirikan Majelis Ulama yang kemudian disusul 

dengan lahirnya berbagai Majelis Ulama Daerah. Namun, wujud dari 

Majelis Ulama yang ada di berbagai daerah itu belum mempunyai 

pegangan dan cara kerja yang seragam. Sampai akhirnya, atas prakarsa 

pemerintah Orde Baru diadakanlah suatu Musyawarah Nasional Ulama 

yang terdiri atas utusan wakil-wakil ulama propinsi se-Indonesia di 

Jakarta dari tanggal 21 sampai 28 Juli 1975. Musyawarah inilah yang 

berhasil secara bulat menyepakati berdirinya Majelis Ulama Indonesia 

(MUI).1 

                                                           
1 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), 9. 
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MUI sebagai wadah silaturahmi ulama, zu’ama dan 

cendikiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah 

umat Islam dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan umat dalam 

rangka menyukseskan pembangunan serta ketahanan nasional 

Republik Indonesia. Kegairahan dan kerinduan akan perlunya Majelis 

Ulama ini mulai menunjukan titik-titik kelahirannya melalui usaha 

mengintensifkan kegiatan, di antaranya berupa daerah upaya 

menggairahkan kegiatan Majelis Ulama yang sudah ada di berbagai 

daerah. 

Berbeda dari majlis Tarjih Muhammadiyah yang lahir 15 (lima 

belas) tahun setelah berdirinya organisasi Muhammadiyah, komisi 

fatwa MUI lahir sejak bersamaan dengan lahirnya MUI tahun 1975 M 

(1395 H). Tugas pokok komisi ini adalah menampung, meneliti, 

membahas dan merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang 

masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Adapun produk 

keputusannya bisa berupa fatwa, nasehat, anjuran, seruan.2 

MUI berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-

masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam 

secara nasional maupun masalah keagamaan yang ada di suatu daerah 

yang bisa meluas ke daerah lain. MUI Daerah juga dapat 

mengeluarkan fatwa mengenai masalah keagamaan di daerah dengan 

                                                           
2 Abdul Aziz, Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam 2, (Jakarta : Ichtiyar Baru Van Houve, 

1997) Cet. 1, 963. 
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berkonsultasi pada MUI atau komisi fatwa MUI. Penentuan klasifikasi 

masalah dilakukan oleh tim khusus.3 

2. Tugas Pokok  Dewan Syariah Nasional (DSN) 

Dilihat dari latar belakang sejarahnya, pendirian MUI 

merupakan hasil dari proses panjang dari tarik menarik antara 

hubungan agama dan negara yang direpresentasikan oleh kelompok 

ulama dan kelompok sekular nasionalis, juga adanya kepentingan 

pemeritah kepada umat Islam. Salah satu tugasnya, MUI diharapkan 

melaksankan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik 

kepada Pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai 

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan 

semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya.4 

Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara 

ataupun sejumlah menteri serta pemikiran dan saran dari peserta 

musyawarah maka Munas I MUI telah telah merumuskan dalam pasal 

4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi:5 

1. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan 

kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya 

sebagai amal ma’ruf nahi > munkar, dalam usaha meningkatkan 

ketahanan nasional. 

                                                           
3 Himpunan Fatwa MUI, Op Cit, 7. 
4 Tim Penyusun, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan 

Perundang-undangan, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagaamaan Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2012), 44. 
5 Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum 

Islam, (Pekanbaru: SusqanPress, 1994), cet.ke-1, 89. 
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2. Memperkuat ukhuwah Isla >miyah dan melaksanakan kerukunan 

antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan 

kesatuan nasional. 

3. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama. 

4. Penghubung ulama dan umara>’ (pemerintah) serta jadi 

penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna 

menyukseskan pembangunan nasional. 

5. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional. 

3. Mekanisme dan Kedudukan Fatwa 

Menurut pedoman tata cara penetapan fatwa, setiap masalah 

yang dibahas di Komisi Fatwa haruslah memperhatikan Al-Qur’a>n, 

Sunnah, ijma>’ dan qiya>s. Di samping itu, Komisi Fatwa ini juga harus 

memperhatikan pendapat-pendapat imam madzhab dan fuqaha >’ 

terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan 

wajah istidla>lnya.6 

Bila istilah sumber hukum itu dikaitkan dengan kenyataan 

yang diinginkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka pedoman 

tentang tata cara penetapan fatwa menyebutnya dengan istilah “dasar-

dasar fatwa”. Pedoman tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa 

dasar-dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Al-Qur’an, 

Sunnah, ijma>’, dan qiya>s ini berarti bahwa ada empat dasar utama yang 

harus dipegang dan dijadikan sebagai sumber pokok dalam berijtihad 

                                                           
6 Ibid., 114. 
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atau sebagai sumber hukum dalam beristidlal. Istilah lain untuk 

menyebutkan “sumber hukum” itu ialah “dalil hukum”. 

Secara eksplisit dikatakan bahwa metode yang ditempuh oleh 

Komisi Fatwa MUI bukan merupakan metode baru. Dalam membahas 

suatu masalah untuk ditetapkan hukumnya, lembaga ini tidak memakai 

suatu kaidah baru yang berbeda dengan kaidah-kaidah yang dibangun 

oleh mujtahid-mujtahid terdahulu. Ketika melakukan pembahasan 

suatu persoalan, MUI amat memperhatikan manhaj apa yang relevan 

untuk mereka pakai dalam suatu proses pembahasan masalah yang 

sedang dihadapinya. Karena itulah, akan ditemui bahwa lembaga ini 

adakalanya memakai istihsa >n, istisla>h , atau metode-metode istinba >t 

lainnya.7 

Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama ushul 

fiqh dalam karya-karya monumental. Dalam perspektif para ulama 

ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan 

mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafti pada 

suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mustafti bisa bersifat 

individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak 

mesti diikuti oleh mustafti, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat. 8 

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, 

karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum 

                                                           
7 Ibid., 212. 

8 M. Erfan Riadi, Jurnal: Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif 

(Analisis Yuridis Normatif, 471), Di Akses Pada Tanggal 22 Mei 2018 Pukul 07.14. 
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Islam (fuqaha >’) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang 

muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru 

yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik 

dalam al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’ maupun pendapat-pendapat 

fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif 

yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum 

masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat 

menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para 

sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai 

jurisprudensi Islam.9 

Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa bisa diartikan 

sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga 

kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali 

hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtiha >d). Pasalnya, satu-

satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat 

adalah dengan ijtiha >d, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang 

mufti (pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan seorang mujtahi >d yang 

mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari 

sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an dan Hadist.10  

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyi>n dan tawj >h. 

Taby>n artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis 

bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan 

                                                           
9 Ibid., 472 
10 Ibid., 472. 
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keberadaannya. Tauji >h, yakni memberikan guidance (petunjuk) serta 

pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang 

bersifat kontemporer. Fungsi tabyi >n dan tawji>h fatwa terikat dalam 

fungsi keulamaan, sehingga fatwa syar’iyahyang telah dikeluarkan 

sejak generasi sahabat, tabi’i>n, tabiut tabi’i >n dan generasi sesudahnya 

hingga generasi ulama sekarang. Karakteristik fatwa klasik lebih 

bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era madhhab fatwa-

fatwa yang dibuat berada dalam lingkup madhhab fiqh tertentu. 

Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas madhhhab atau 

paduan (taufi >q) antar mazhab-madhhab.11  

Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional dan 

dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah 

disebutkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang 

peraturan perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai 

bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat 

dijadikan sebagai landasan hukum. Fatwa hanya sebagai suatu 

pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam 

yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti MUI, 

Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa 

dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem 

hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang 

                                                           
11 Ibid., 472. 
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merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum 

positif.12  

Selain itu, fatwa juga mempunyai beberapa perbedaan 

mendasar dengan doktrin. perbedaan antara fatwa dan doktrin yakni 

pertama,dilihat dari objek yang menjadi fokus pembahasan, pada fatwa 

yang menjadi fokus pembahasan adalah berkenaan dengan persoalan 

agama, khususnya permasalahan hukum Islam.13  

Sehubungan dengan kedudukan fatwa, maka dapat 

dipersamakan dengan doktrin, dan sudah barang tentu kekuatan dari 

fatwa itu tidak mutlak dan tidak mengikat sebagaimana berlaku pada 

ketentuan sebuah undang-undang ataupun putusan hakim yang sifatnya 

mengikat, sehingga fatwa tersebut tidak harus diikuti baik oleh pribadi, 

lembaga, maupun kelompok masyarakat, karena jelas fatwa tidak 

mempunyai daya ikat yang mutlak. Hal ini juga berlaku pada doktrin, 

doktrin tidak memiliki daya ikat. Berlakunya sebuah doktrin 

tergantung pada kewibawaan dari doktrin tersebut, manakala doktrin 

tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam 

masyarakat, maka masyarakat akan melaksanakan isi doktrin dan 

begitu juga sebaliknya, jika doktrin tidak sesuai dengan nilai-nilai serta 

keyakinan masyarakat, maka masyarakat akan cenderung 

meninggalkan melaksanakan doktrin tersebut. Doktrin baru akan 

                                                           
12 Ibid., 474. 
13 Ibid., 475. 
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berlaku mengikat apabila telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan, seperti contoh doktrin Pancasila.14 

4. Fatwa  DSN-MUI  No:  75/DSN-MUI/VII/2009  tentang Penjualan 

Langsung Berjenjang Syari’ah (PLBS) 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah 

mengeluarkan fatwa mengeanai pedoman penjualan langsung berjenjang 

syariah atau yang biasa disebut dengan Multi Level Marketing (MLM) 

dengan No 75/DSN-MUI/VII/200 pada tanggal 25 Juli di Jakarta. Menurut 

MUI, penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa 

melalui jariangan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan 

usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usahanya secara berturut-turut. 

Penjualan yang dimaksudkan dipenjelasan tersebut adalah penjualan 

yang berbasis syariah, dan tidak mengandung kegiatan money game. Money 

game sendiri yaitu kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau 

penggandaan uang dengan praktek memberikan komisi dan bonus dari hasil 

perekrutan atau pendaftaran mitra usaha yang baru atau bergabung dan bukan 

darihasil penjualan produk, namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai 

kamuflase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

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 oleh DSN-MUI. 

 

                                                           
14 Ibid., 475. 
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a. Ketentuan Umum.15 

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 perundangundangan yang berlaku. 

5) Konsumen adalah pihak pemakai barang dan atau jasa, dan 

tidak untuk diperdagangkan. 

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. 

                                                           
15 Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/vii/2009, 5-6 



28 
 

 

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 tari luar biasa yang menyebabkan orang 

lalai terhadap kewajibannya demi melakukan halal atau 

transaksi dalam rangka mempereroleh 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 yangdapat dipertanggung jawabkan. 

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

yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biayak) Member get 

member adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLB yang 

dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya. 

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/stockist adalah pengecer/retailer yang menjual/ 

memasarkan produk-produk penjualan langsung. 

b. Ketentuan Hukum. 

Di Indonesia bisnis MLM terus berkembang, tidak 

terkecuali dengan MLM syariah. Bisnis ini dapat menimbulkan 

hal-hal yang dapat merugikan masyarakat jika dalam sistemnya 

terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh Syariah Islam, seperti 

adanya money game atau perjudian. Untuk itu, Dewan 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).16 

Dalam fatwa tersebut, MUI memutuskan beberapa 

ketentuan yang harus terpenuhi oleh perusahaan MLM, agar dalam 

sistemnya dapat berjalan sesuai Syariah. Ketentuan-ketentuan 

dalam fatwa No: 75/DSNMUI/VII/2009 yang wajib dilakukan oleh 

PLBS ( Penjualan Langsung Berjenjang Syariah) adalah sebagai 

berikut:17 

1) Adanya obyek transaksi riil yang diperjual belikan berupa 

barang atau produk jasa. 

2) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu 

yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu 

yang haram. 
                                                           

16 Agustianto, fikih Muamalah, http://www.agustiantocentre.com (diakses pada tanggal 27 

Mei 2018 Pukul 07.56) 
17 Fatwa DSN-MUI, 6-7. 

http://www.agustiantocentre.com/


30 
 

 

3) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur 

gara >r, maysi >r, d {arar, {zulm, maksiat, riba. 

4) Tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan 

(excessive mark up), sehingga merugikan konsumen karena 

tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh.  

5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik 

besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi 

kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai 

hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi 

pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Dalam hal 

menetapkan nilai-nilai insentif haruslah adil dan sesuai dengan 

kemampuan kerjanya. Bonus seorang Up-line tidak boleh 

mengurangi hak Down-linenya, sehingga tidak ada yang 

didhzalimi. 

6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra 

usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) 

sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa 

yang ditetapkan oleh perusahaan. 

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

secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan 

barang dan atau jasa. 

8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota 

(mitra usaha) tidak menimbulkan igra’. 
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9) Tidak ada eksploitasi atau ketidakadilan dalam pembagian 

bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. 

10) Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan 

secara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur 

yang bertentangan dengan Aqidah, Syariah, dan Akhlak Mulia, 

seperti Syirik, Kultus, Maksiat. 

11) Setiap mitrausaha yang melakukan perekrutan keanggotaan 

berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada 

anggota yang direkrutnya tersebut. 

12) Tidak melakukan kegiatan money game. 

c. Ketentuan Akad 

Akad-akad yang digunakan dalam PLBS (Penjualan 

Langsung Berjenjang Syariah) adalah:18 

1) Akad bai’/Mura>bah }ah yang merujuk pada substansi Fatwa No: 

4/DSNMUI/IV/2000 tentang Mura >bahah, Fatwa No: 

16/DSNMUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Mura >bahah.19 

Adapun pertimbangan DSN MUI mengeluarkan fatwa 

tentang akad mura>bah}ah ialah untuk mendapatkan kepastian 

hukum sesuai dengan prinsip syariah, tentang status diskon 

dalam transaksi mura>bah }ah tersebut. Apakah diskon tersebut 

menjadi hak penjual (LKS) ataukah merupakan hak pembeli 

                                                           
18 Ibid., 6-7. 
19 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Diskon Dalam 

Murabahah, 1-2. 
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(nasabah). Bisanya penjual (LKS) memperoleh potongan harga 

(diskon) dari penjual pertama (suplier). 

Jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu 

ada empat, yaitu:20 

a. ‘A>qid (Orang yang berakad); 

b. Sighat (ijab dan kabul); 

c. Ma’qu>d ‘Alaih (objek transaksi); 

Ulama’ berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali 

Hasan dalam bukunya yang berjudul “Berbagai Transaksi 

dalam Islam” bahwa, syarat jual beli adalah sebagai berikut: 

a. Syarat orang yang berakad 

‘A>qid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu 

penjual dan pembeli.21 Ulama’ fiqh sepakat, bahwa orang 

yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat: 

1) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan 

anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.22 

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa orang yang 

melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan 

berakal. Apabila orang yang berakad itu masih 

                                                           
20 Ibid., 828. 

21 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: Diponegoro, 1992, 79. 
22 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 74-75. 
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mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun 

mendapat izin dari walinya.23 

2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang 

berbeda. 

b. Syarat yang terkait dengan sighat.24 

1) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak, dalam arti 

ija>b dan qabu>l yang dilakukan harus bisa menjelaskan 

tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi. 

2) Adanya kesesuaian antara ija>b dan qabu>l. 

Terdapat kesesuaian antara  ija>b dan qabu >l dalam hal 

objek transaksi ataupun harga. 

3) Adanya pertemuan antara ija>b dan qabu>l (berurutan dan 

bersambung), yakni ija>b dan qabu>l dilakukan dalam 

satu majlis. Satu majlis di sini tidak berarti harus 

bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting 

adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud di 

antara keduanya, apakah akan menetapkan kesepakatan 

atau menolaknya. 

 

 

                                                           
23 Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar, 2013), 750-751. 
24 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indah, 2012), 

93. 
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c. Syarat yang berkaitan dengan Ma’qu>d ‘Alaih (objek 

transaksi).25 

Ma’qu>d ‘alaih harus memenuhi beberapa persyaratan, 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Objek transaksi tersebut harus ada ketika akad sedang 

berlangsung atau dilakukan, tidak diperbolehkan 

bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak hadir 

dalam waktu akad, karena hal itu akan menjadi masalah 

ketika harus dilakukan serah terima. 

2) Objek transaksi tersebut harus berupa harta yang 

diperbolehkan syara’ untuk ditransaksikan dan dimiliki 

penuh oleh pemiliknya. 

3) Objek transaksi bisa diserah terimakan waktu terjadinya 

akad atau dikemudian hari. 

Adanya kejelasan tentang objek transaksi, dalam arti barang 

tersebut diketahui dengan sejelas-jelasnya oleh kedua belah 

pihak. 

2) Akad Waka>lah bil Ujrah merujuk pada sustansi Fatwa No: 

52/DSNMUI/ 2006 tentang Waka >lah bil Ujrah pada Asuransi 

dan Reasuransi Syariah.26 

                                                           
25 Ibid., 94. 
26 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil 

Ujrah Pada Asuransi Syari’ah Dan Reasuransi Syari’ah, 1-5 
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Akad waka >lah bil ujrah yang merujuk tentang subtansi 

asuransi yaitu salah satu bentuk akad wakalah di mana peserta 

memberikan kuasa kepada perusahaan untuk melakukan 

kegiatan perasuransian dengan imbalan pemberian ujrah (fee). 

Dalam akad waka >lah bil ujrah  harus disebutkan sekurang-

kurangnya mengenai hak dan kewajiban peserta dan 

perusahaan asuransi, besaran, cara dan waktu pemotongan 

ujrah (fee) atau premi dan syarat-syarat lain yang disepakati 

sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. 

Waka >lah bil ujrah merupakan salah satu jenis akad 

(perjanjian) di mana salah seorang menyerahkan sesuatu 

wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk 

menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut 

menerimanya dengan imbalan ujrah (fee). 

Dalam mengimplementasikan waka >lah harus memenuhi 

rukun dan syarat sebagai berikut:27 

a. Sighat ija>b qabu>l 

Dalam melaksanakan waka >lah tidak diisyaratkan adanya 

pengucapan tertentu. Meskipun demikian, akad tersebut 

dianggap sah apabila ditunjukkan secara jelas. 

 

 

                                                           
27 Ismail Nawawi…, 213-214. 
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b. ‘A>qidayn (muwakkil dan waki >l) 

Syarat muwakkil atau orang yang mewakilkan yaitu 

haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap 

sesuatu yang ia wakilkan. Sementara syarat waki >l yaitu 

pihak yang dapat mewakili adalah orang yang berakal. 

c. Muwakkal fi >h (objek) 

Syarat utamanya yaitu bahwa hal tersebut bukan 

merupakan tindakan yang melanggar aturan agama Islam.  

3) Akad Ju’a>lah merujuk kepada substansi Fatwa No: 

62/DSNMUI/ XII/2007.28 

Akad ju’a>lah untuk memberikan pelayanan jasa, baik dalam 

sektor keuangan, bisnis, maupun sektor lainnya, yang menjadi 

kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran 

imbalannya bergantung pada pencapaian hasil yang telah 

ditentukan dan agar dalam pelaksanaan pelayanan jasa sesuai 

dengan prinsip syariah maka dari itu DSN MUI memandang 

perlu menetapkan fatwa tentang akad ju’a>lah sebagai dasar 

transaksi untuk dijadikan pedoman. 

Ju’a>lah menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada 

seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan 

ju’a>lah menurut syarih menyebutkan hadiah atau pemberian 

                                                           
28 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah, 1-3. 
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seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang 

mengerjakan perbuatan khusus.29 

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:30 

a. Lafadz. Kalimat itu harus mengandung arti izin kepada 

orang yang akan bekerja. 

b. Orang yang menjanjikan upah. Dalam hal ini orang 

yang menjanjikan upah itu boleh orang yang 

memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain. 

c. Pekerjaan yang akan dilakukan. 

d. Upah. Harus jelas besaran yang harus diberikan sesuai 

dengan transaksi yang telah disepakati. 

4) Akad Ija>rah merujuk kepada substansi Fatwa No: 9/DSNMUI/ 

IV/2000 tentang pembiayaan Ija >rah.31 

Akad ija>rah untuk memperoleh jasa pihak lain guna 

melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan 

pembayaran upah yang di akomodasi. Al-Ijarah berasal dari 

kata Al-Ajr yang arti menurut bahasanya ialah al-‘iwadh yang 

dalam bahasa indonesia memiliki arti ganti atau upah.32 

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:33 

a. ‘A>qidayn yaitu mu’jir (orang yang menyewakan) dan 

musta’jir (orang yang menyewa) 
                                                           

29 Ismail Nawawi…, 188. 
30 Ismail Nawawi…, 189. 
31 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah 
32 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017), 315. 
33 Ibid., 321-326. 
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b. Ma’qud ‘alaih (objek). Syaratnya, manfaat harus jelas 

sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Objek akad 

harus dapat dipenuhi. 

c. Ujrah (upah sewa). Para ulama sepakat, ujrah harus 

berupa ma>l mutaqawwim yaitu harta yang boleh diambil 

manfaatnya.  

d. Sighat.  

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

dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI. 
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BAB III 

PRAKTEK  MEKANISME DAN SISTEM  MLM  (MULTI  LEVEL  

MARKETING) DI BISNIS PRODUK DUTA NETWORK INDONESIA 

(DNI). 

A. Gambaran Umum Tentang PT. Duta Network Indonesia (DNI) 

1. Sejarah Berdirinya Bisnis DNI 

PT. Duta Network Indonesia didirikan sejak Januari 2006 yang 

berbasis di Solo Paragon Lt M106 Pusat Bisnis Apartemen dan Mall 

terbesar di Jawa Tengah, yang beralamat di Jl. Dr Soetomo Solo Jawa 

Tengah.1 PT Duta Network Indonesia sendiri adalah salah satu dari 

ribuan perusahaan MLM yang merupakan lembaga MLM yang 

berperan sebagai penggerak dan media keuangan umat manusia.2 

PT Duta Network Indonesia ini sebagai perusahaan yang 

didirikan oleh, dari dan untuk masyarakat yang telah memberi harapan 

baru bagi pengembangan ekonomi masyarakat menengah keatas, hal 

ini karena perputaran dana yang semaksimal mungkin digunakan untuk 

member sendiri, sehingga nantinya lebih mengakar. Dengan sistem 

bisnis yang diterapkan kehadiranya di rasa lebih sesuai dengan sistem 

bisnis MLM pada umumnya.3 

PT Duta Network Indonesia adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa pemasaran yang 

                                                           
1 Dian Wahyu member, wawancara 15 Mei 2018 
2 Dokumentasi PT Duta Network Indonesia Tahun 2010 
3 Ibid.  
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memberikan manfaat dan peluang bisnis untuk para mitra dengan 

berbasis E-Commerce, dengan meluncurkan suatu konsep marketing 

yang handal, aman dan mudah dijalankan, didukung dengan 

management dan IT yang profesional, serta marketing plan yang 

memberikan manfaat dan peluang besar kepada para mitra atau para 

member. Duta Network bukanlah suatu bisnis hyip, money game, 

investasi, arisan berantai atau yang sejenisnya. Duta Network tidak 

pernah menjanjikan keuntungan tanpa adanya usaha. Tetapi yakinkan 

dengan sedikit usaha dan keyakinan untuk menjalankan sistem Duta 

Networ anda akan segera bisa menikmati hasil yang revolusioner.4 

2. Visi dan Misi Bisnis DNI 

a. Visi DNI5 

Menjadi perusahaan network marketing terdepan yang 

mampu menjadi Perusahaan yang sehat dan Profesional menuju 

kemakmuran bersama serta memberikan solusi bersama untuk 

membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu, 

untuk mencapai visi tersebut Duta Network berkomitmen 

membangun jaringan organisasi yang kuat dan berbasis dari 

pelanggan serta dengan motto Duta terpercaya membangun usaha.6 

 

                                                           
4 Ibid. 
5 Dian Wahyu member, wawancara 15 Mei 2018 
6 Profil Perusahaan Duta Network Indonesia, http//:Duta-Network-Indonesia-Profil-

Perusahaan.htm diakses pada tanggal 29 Mei 2018, pukul 07.14 WIB. 
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b. Misi DNI7 

1) Membentuk SDM yang profesional dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa 

2) Menciptakan lapangan kerja baru untuk hidup yang lebih baik 

3) Memberikan sumber penghasilan baru 

4) Berperan serta mencerdaskan anak bangsa 

5) Mendorong pertumbuhan perekonomian negara dengan 

kejujuran dan kebersamaan. 

3. Struktur Organisasi Bisnis DNI 

Pada umumnya dalam sebuah lembaga mempunyai struktur 

organisasi, karena hal tersebut adalah hal yang sangat penting dalam 

suatu lembaga. Struktur organisasi juga dapat dianggap sebagai salah 

satu kerangka untuk melaksanakan manajemen dalam suatu 

perusahaan ataupun dalam suatu team dalam dunia bisnis. Adapun 

struktur organisasi PT Duta Network Indonesia dapat digambarkan 

dalam bagan sebagai berikut:8 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Yanuarti Eka member, wawancara 16 Mei 2018. 
8 Sri Lestari member, wawancara 24 Mei 2018. 
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Bagan 3.1 

Bagan Struktur organisasi 

Rapat anggota 

 

Kepala Kantor 

 

 

Sekretaris   Bendahara  

 

Tugas yang harus dilakukan:9 

a. Ketua  

1) Menjalankan tugas-tugas pemimpin rapat anggota dan 

rapat pengurus 

2) Tugas-tugas kepemimpinan diantara anggota pengurus, 

membina kepemimpinan diantara pengelola 

3) Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat 

lain yang berkaitan dengan penyelenggara kegiatan 

yang diadakan untuk pembinaan anggota member PT 

Duta Network Indonesia 

4) Menjalankan tugas-tugas yang disampaikan oleh 

ketentuan PT Duta Network Indonesia khususnya untuk 

pencapaian tujuan visi, misi dan prinsip-prinsip 

kewajiban ketua. 

                                                           
9 Dokumentasi PT. Duta Network Indonesia Tahun 2010. 
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b. Sekretaris 10 

1) Bertugas membuat serta memelihara berita acara yang 

asli dan lengkap dari hasil rapat-rapat anggota dan 

rapat-rapat pengurus 

2) Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota 

sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan 

AD/ART 

3) Menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

dengan keputusan pengurus yang tidak menyimpang 

dari ketentuanketentuan AD/ART. 

c. Bendahara 11 

1) Memberi catatan-catatan keuntungan PT Duta Networ 

Indonesia 

2) Memverifikasi dan memberikan sarana pada ketua 

tentang berbagai situasi dan mengatur efektifnya 

pengamanan kekayaan rekening Bank atas nama PT 

Duta Networ Indonesia serta komisi pembiayaan yang 

bekerjasama dengan Bank Mandiri Syariah. 

 

 

                                                           
10 Ibid 
11 Ibid  
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B. Praktek Pelaksanaan Sistem MLM (Multi Level Marketing) Pada PT. 

duta Network Indonesia 

1. Sistem Perekrutan Anggota12 

a. Upaya Menyebarkan Brosur 

Upaya dalam menyebarkan brosur ini dilakukan dengan 

cara membagikan brosur kepada masyarakat baik mahasiswa, PNS, 

maupun kepada para pelajar yang disebarkan oleh para anggota 

member setiap wilayah kecamatan ataupun masing-masing kota. 

Dalam brosur itu berisikan informasi-informasi terkait dengan 

legalitas perusahaan sampai dengan surat izin usaha, sistem kerja, 

produk yang ditawarkan, ketentuan anggota member sebelum 

bergabung menjadi anggota, serta fasilitas-fasilitas yang sudah 

disediakan oleh PT. Hal itu dilakukan dengan harapan para 

pembaca brosur tersebut akan tertarik, sehingga nantinya ada 

kemauan untuk bergabung dalam bisnis MLM tersebut. 

Cara yang efektif dalam mengembangkan bisnis dengan 

sistem MLM seperti ini memang salah satunya adalah dengan cara 

menyebarkan brosur. Karena dengan cara ini maka informasi akan 

segera sampai kepada orang-orang yang belum mengetahaui bisnis 

MLM DNI ini. Karena, selain mendapat anggota atau member 

baru, hal tersebut juga akan membawa nama DNI menjadi lebih 

diketahui oleh masyarakat luas. 

                                                           
12 Dian Wahyu member, wawancara 15 Mei 2018. 
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b. DOP (Duta Opportunity Presentation)13 

Dalam upaya sosialisasi sekaligus acara presentasi umum 

yang diadakan di gedung dengan melibatkan banyak peserta atau 

calon member dengan materi tentang peluang usaha di PT Duta 

Network Indonesia, acara tersebut menjelaskan tentang tata cara 

bergabung berikut marketing plan usahanya, biasanya acara 

tersebut dibawakan oleh team leader yang telah berpengalaman di 

bidang usaha ini. 

Kegiatan DOP merupakan kegiatan rutin yang diadakan 

oleh suatu team di perusahaan dalam skala untuk sekitar 20 sampai 

120 orang. Kegiatan ini biasanya rutin diadakan untuk setiap 1 

minggu atau 2 minggu sekali. Acara DOP ini di bawah 

tanggungjawab leader atau team dalam wilayah tersebut dan untuk 

acaranya boleh diikuti secara terbuka oleh semua jaringan.  

Acara DOP ini bertujuan untuk menarik calon member 

supaya bergabung dengan perusahaan Duta Network. Sehingga di 

acara ini akan selalu terkondisikan suasana semangat dan 

dilanjutkan dengan penjelasan mengenai detail usaha Duta 

Network yang akan di handle oleh team kecil para sponsor atau 

leader. 

 

 

                                                           
13 Yanuarti Eka member, wawancara 16 Mei 2018. 
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c. Presentasi14  

Adapun cara presentasi yang digunakan oleh Team DNI di 

tiap daerah yaitu dengan menawarkan produk-produk yang telah 

disediakan oleh PT Duta Network serta segala sesuatu yang 

berkaitan dengan usaha dalam sistem marketing pemasaran produk 

kepada konsumen. Karena dalam team Ninja Bangkit ini 

menerapkan kerja secara jaringan atau sebanyak-banyaknya orang 

yang berada di bawa kita maka akan melakukan apa yang kita 

lakukan juga yaitu salah satunya dengan sistem presentasi dengan 

penawaran sejumlah produk dari perusahaan tersebut.  

Apapun yang dipresentasikan anggota member diharapkan 

akan bisa menjaring anggota sebanyak-banyaknya yaitu dengan 

cara mempresentasikan atau memprospek orang lain pada setiap 

kesempatan yang ada. 

2. Cara Bergabung Pada Bisnis DNI15 

Bisnis DNI berkembang begitu pesat, selama hampir 12 tahun 

melayani banyak mitra di seluruh Indonesia. Berbagai tantangan dan 

pertanyaan-pertanyaan sering muncul di lapangan. Seiring berjalannya 

waktu, bisnis ini semakin diterima masyarakat dan sudah banyak yang 

merasakan perubahan baik dari sisi financial maupun dari spiritual. 

Sebelum bergabung dengan DNI, terlebih dahulu harus 

mendaftar dan membeli hak usaha yang memiliki 3 pilihan harga yaitu: 

                                                           
14 Sri Lestari member, wawancara 24 Mei 2018. 
15 Binti Nur Rohmah member, wawancara 23 Mei 2018. 
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1) 1 hak usaha dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 185.000,-; 2) 3 

hak usaha dengan biaya pendaftran sebesar Rp 555.000,-; 3) 7 hak 

usaha dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1.295.000,-. 4) Adapula 

hak usaha dalam bentuk paket rahasia dengan biaya pendaftaran 

sebesar Rp 2.775.000,-.  

Hak usaha yang dimaksud di sini yaitu fasilitas yang bisa 

dimanfaatkan baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk digunakan 

sebagai keperluan berbisnis. Bonus yang di dapatkan oleh setiap 

angota juga sesuai dengan hak usaha yang dimiliki. Hak usaha yang 

dapat dimiliki setiap anggota atau member maksimal berjumlah 7 hak 

usaha. 

DNI memiliki sistem yang unik, dimana perusahaan ini 

menggabungkan antara direct selling dan multi level marketing. 

Dimana direct selling sendiri merupakan metode penjualan barang atau 

jasa secara langsung kepada pelanggan atau konsumen. Sementara 

multi level marekting merupakan sebuah sistem pemasaran modern 

melalui jaringan distribusi yang dibangung secra permanen dengan 

memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga 

pemasaran. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa MLM adalah 

pemasaran berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibangun 

dengan menjadikan konsumen (pelanggan) sekaligus sebagai tenaga 

pemasaran. Penggabungan antara direct selling dan multi level 

marketing pada bisnis DNI yaitu para member atau anggotanya bisa 
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mendapatkan keuntungan dengan menjual produk dan juga dengan 

menjalankan MLM nya dengan membesarkan jaringannya 

3. Sistem Komisi (Keuntungan) dan Bonus16 

a. Bagi yang memiliki 1 Hak Usaha (biaya registrasi Rp 185.000,-) 

Bagi anggota atau member yang memiliki 1 hak usaha dan dia 

berhasil mendaftarkan 4 anggota baru, maka ia akan mendapatkan : 

1) Bonus pengembangan titik = 4 x Rp 1.000,- = Rp 4.000,- 

2) Komisi Sponsor     = 4 x Rp 20.000,- = Rp 80.000,- 

3) Komisi Pasangan    = 2 x Rp 30.000,- = Rp 60.000,- 

Ilustrasinya sebagai berikut : 

Bagan 3.2 

 

 

 

 

 

 

Sumber:https://dnifamily.wordpress.com/2016/02/16 

/marketing-plan/ 

Keterangan : 

Panah Biru = bonus pengembangan titik dan komisi sponsor 

Garis lurus = komisi pasangan 

                                                           
16 Vella member, wawancara 21 Mei 2018. 

Member (upline) 

A (downline) B (downline) 

C (downline) 

 

D (downline) 
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b. Bagi yang memiliki 3 Hak Usaha (biaya registrasi Rp 185.000,- x 3 

= Rp 555.000,-) 

Bagi anggota atau member yang memiliki 3 hak usaha dan dia 

berhasil mendaftarkan 4 anggota baru, maka ia akan mendapatkan : 

1) Bonus pengembangan titik = 6 x Rp 1.000,- = Rp 6.000,- 

2) Bonus duplikasi    = 2 x Rp 2.000,- = Rp 4.000,- 

3) Komisi Sponsor     = 6 x Rp 20.000,- = Rp 120.000,- 

4) Komisi Pasangan    = 3 x Rp 30.000,- = Rp 90.000,- 

Ditambah penghasilan hak usaha 2 dan 3 

1) Bonus pengembangan titik = 4 x Rp 1.000,- = Rp 4.000,- 

2) Komisi pasangan    = 2 x Rp 30.000,- = Rp 60.000,- 

Ilustrasinya sebagai berikut : 

Bagan 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Member (upline) 

A (downline) 
B 

(downline) C (downline) 

 

D (downline) 

 

Member (upline) 

 

Member (upline) 
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Sumber:https://dnifamily.wordpress.com/2016/02/16 

/marketing-plan/ 

Keterangan: 

Panah biru = komisi sponsor dan bonus pengembangan titik 

Panah kuning = komisi pasangan 

Panah orange = bonus duplikasi 

c. Bagi yang memiliki 7 Hak Usaha (biaya registrasi Rp 185.000,- x 7 

= Rp 1.295.000,-) 

Bagi anggota atau member yang memiliki 7 hak usaha dan dia 

berhasil mendaftarkan 4 anggota baru, maka ia akan mendapatkan : 

1) Bonus pengembangan titik = 10 x Rp 1.000,- = Rp 10.000,- 

2) Bonus duplikasi       = 4 x Rp 2.000,- = Rp 8.000,- 

3) Komisi Sponsor     = 10 x Rp 20.000,- = Rp 200.000,- 

4) Komisi Pasangan    = 5 x Rp 30.000,- = Rp 150.000,- 

Ditambah penghasilan hak usaha 2, 3, 4, 4, 6 dan 7 

1) Bonus pengembangan titik = 12 x Rp 1.000,- = Rp 12.000,- 

2) Komisi pasangan    = 4 x Rp 30.000,- = Rp 120.000,- 

Ilustrasinya sebagai berikut : 
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Bagan 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:https://dnifamily.wordpress.com/2016/02/16/marketing-

plan/ 

Keterangan: 

Panah biru = komisi sponsor dan bonus pengembangan titik 

Panah kuning = komisi pasangan 

Panah orange = bonus duplikasi 

Pertama, bonus pengembangan titik yang akan di dapatkan 

setiap anggota sebesar Rp 1.000,- /titik. Kedua, bonus duplikasi 

(generasi) yaitu bonus yang di berikan kepada anggota apabila 

Member (upline) 

A (downline) 
B (downline) 

C (downline) 

 

D (downline) 

 

Member (upline) 

 

 

Member (upline) 

 

Member (upline) 

 

 

 

Member (upline) 

 

 

 

Member (upline) 

 

 

 

Member 

(upline) 
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downline yang anggota tersebut sponsori mendapatkan komisi 

keseimbangan, bonus yang diberikan sebesar Rp 2.000,-. 

 Komisi sponsor sebesar Rp 20.000,- setiap mereferensikan 

1 (satu) orang untuk bergabung dengan DNI, tanpa batasan jumlah, 

level, maupun posisi. Komisi Pasangan/Keseimbangan dan Deposit 

Pulsa HP sebesar Rp 22.500,- cash ditambah bonus deposit pulsa 

sebesar 7.500,-. 

4. Langkah Menjalankan Bisnis DNI17 

Ada beberapa langkah yang harus dilalui untuk dapat 

menjalankan bisnis DNI ini, yaitu:  

a. Langkah pertama adalah dengan membeli chip  penghemat 

pada halaman pendaftaran yang telah direkomendasikan 

oleh anggota yang menawarkan kepada anda umtuk 

bergabung dengan DNI. Kemudian anda akan mendapatkan 

3 (tiga) fasilitas sebagai berikut: 

1) Melalui HP, anda bisa mengisi pulsa elektrik all 

operator sendiri kapan saja dan dimana saja. Termasuk 

juga, anda bisa mengisi pulsa listrik pasca bayar rumah 

anda, speedy telkom, telfon rumah, PDAM, dan lain 

sebagainya. 

2) Menerima order jika ada rekan, kenalan atau relasi atau 

pengguna HP lain yang ingin membeli pulsa. 

                                                           
17 Agus Gandhi member, wawancara 19 Mei 2018. 
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3) Potensi profit atau keuntungan yang besar yang akan 

anda terima setiap bulannya. 

b. Langkah selanjutnya adalah dengan mempromosikan bisnis 

DNI ini kepada orang lain ataupun kenalan. 
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BAB IV 

ANALISIS FATWA  DSN-MUI  TENTANG SISTEM PENJUALAN 

LANGSUNG BERJENJANG SYARI’AH DI BISNIS  

DUTA NETWORK INDONESIA (DNI) MADIUN 

A. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 Terhadap Akad MLM 

Pada Bisnis DNI di Madiun 

Praktek mekanisme kerja bisnis MLM (Multi Level Marketing), 

pada umumnya adalah menjualkan produk, mengajak dan mengajarkan 

orang lain untuk bergabung di dalam grupnya, membangun organisasi 

serta membina dan memotivasi. Salah satu bisnis MLM adalah Duta 

Network Indonesia (DNI), yang bergerak dalam bidang layanan keagenan 

pulsa, token listrik, pembayaran listrik bulanan, speedy, kartu hallo dan 

pembayaran tagihan bulanan lainnya.1 

 Sebelum bergabung dengan DNI, terlebih dahulu harus mendaftar 

dan membeli hak usaha yang memiliki 3 pilihan harga yaitu: 1) 1 hak 

usaha dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 185.000,-; 2) 3 hak usaha 

dengan biaya pendaftran sebesar Rp 555.000,-; 3) 7 hak usaha dengan 

biaya pendaftaran sebesar Rp 1.295.000,-. 4) Adapula hak usaha dalam 

bentuk paket rahasia dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 2.775.000,-. 

DNI memiliki sistem yang unik, dimana perusahaan inimenggabungkan 

antara direct selling dan multi level marketing yaitu para member atau 

                                                           
1 Dokumentasi PT Duta Network Indonesia Tahun 2010 
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anggotanya bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual produk dan 

juga dengan menjalankan MLM nya dengan membesarkan jaringannya.2  

Ada beberapa sebutan untuk anggota di dalam MLM yaitu 

downline dan upline. Downline merupakan anak buah dari upline. 

Sedangkan upline merupakan seseorang yang mengajak downline untuk 

bergabung dengan grupnya. Dimana nantinya downline nantinya harus 

membeli sendiri atau menjual produk DNI. 

Paparan data dalam BAB III menunjukkan serangkaian kegiatan 

yang menitikberatkan pada pelaksanaan akad Penjualang Langsung 

Berjenjang Syariah (PLBS) Multi Level Marketing DNI di Madiun. Dalam 

hal ini berlaku akad Mura >bah}ah antara DNI dengan anggotanya. Berlaku 

juga akad Waka >lah bil Ujrah antara DNI dengan anggotanya untuk 

menjualkan produk DNI dan mengajak orang untuk bergabung maka akan 

mendapatkan upah. Berlaku pula akad Ju’a>lah dalam pemberian komisi 

kepada anggota DNI dan juga akad Ija>rah antara DNI dengan anggotanya 

karena telah menjualkan produk dan merekrut orang. 

Akad-akad yang digunakan dalam PLBS (Penjualan Langsung 

Berjenjang Syariah) menurut Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009,  

seperti yang telah di jelaskan dalam BAB II adalah:3 

1. Akad bai’ Mura >bah}ah yang merujuk pada substansi Fatwa No: 

4/DSNMUI/IV/2000 tentang Mura >bah }ah, Fatwa No: 

16/DSNMUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Mura >bahah. 

                                                           
2 Ibid. 
3 Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/vii/2009, 6-7. 
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2. Akad Waka>lah bil Ujrah merujuk pada substansi Fatwa No: 

52/DSNMUI/ 2006 tentang Waka >lah bil Ujrah pada Asuransi dan 

Reasuransi Syariah 

3. Akad Ju’a>lah merujuk kepada substansi Fatwa No: 62/DSNMUI/ 

XII/2007. 

4. Akad Ija>rah merujuk kepada substansi Fatwa No: 9/DSNMUI/ 

IV/2000 tentang pembiayaan Ija >rah. 

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

fatwa oleh DSN-MUI. 

Pertama, akad Ba’i Mura >bah }ah antara perusahaan DNI dengan 

anggotanya dalam hal jual beli produk DNI dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan DNI sebagai penyetok barang atau sebagai penjual. 

2. Anggota DNI sebagai pemasar atau sebagai pembeli. 

3. Dalam hal ini produk DNI sebagai objek transaksi. 

Dasar yang diterapkan oleh DSN MUI pada akad mura >bah}ah ini 

diantaranya ialah: 

1. Q.S. Al-Maidah ayat 1 

 ..…ا الَِّذينا آماُنوا أاْوُفوا ِِبْلُعُقودِ َيا أاي ُّها 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu….” 

2. Hadith Nabi riwayat at-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Awf 

ائٌِز ب اْْيا املْسِلِمْْيا إاالَّ ُصْلحًا حارَّما حاالااًل أاْو أاحالَّ حارااًما وا املسْ  الُصْلحُ  ِلُمْونا جا
 حارااًما حارَّما حاالاالً أاْو أاحالَّ  عالاى ُشُرْوِطِهْم ِإالَّ شاْرطا 
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“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) 

dapat dilakukan di antara kaum muslimin. Kecuali shulh yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum 

muslimin terikat dengan syarat-syarat merekakecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 

3. Kaidah fiqh 

ا ُه ِإالَّ أاْن ياُدلَّ دالِْيٌل عالاى َتاْرْيِْها حا  األاْصُل ِِف املعااماالاِت اإِلِبا
“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya”. 

Kedua, berlaku akad Waka >lah bil Ujrah antara perusahan DNI 

dengan anggotanya dalam menjualkan produk DNI dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Muwakkil (perusahaan DNI) sebagai penyetok barang. 

2. Wakil (anggota DNI) mampu mengerjakan tugas yang diwakilkan  

perusahaan untuk menjualkan produk DNI dan juga mengajak anggota 

untuk bergabung. 

3. Muwakkal Fi>h (objek transaksi) produk DNI 

Dasar yang diterapkan DSN MUI pada akad waka >lah bil ujrah ini 

diantaranya ialah: 

1. Q.S. An-Nisa ayat 35 

ا  واِإْن ِخْفُتْم ِشقااقا ب اْيِنِهماا فاابْ عاُثوا حاكاًما ِمْن أاْهِلِه واحاكاًما ِمْن أاْهِلهاا ِإْن يُرِيدا
ن اُهماا  ُ ب اي ْ ًحا يُ وافِ ِق اَّللَّ ِبريًاِإنَّ اَّللَّا كاانا  ۗ  ِإْصالا  عاِليًما خا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
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isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.” 

2. Hadith-hadith Nabi antara lain 

 حارااًما حارَّما حاالاالً أاْو أاحالَّ  وا املْسِلُمْونا عالاى ُشُرْوِطِهْم ِإالَّ شاْرطا  .…
“Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram.” (HR. At-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf) 

3. Kaidah fiqh 

ُه ِإالَّ أاْن ياُدلَّ دالِْيٌل عالاى  حا  َتاْرْيِْهاااألاْصُل ِِف املعااماالاِت اإِلِبا
“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya”. 

Ketiga, berlaku akad Ju’a>lah antara perusahaan DNI dengan 

anggotanya dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Anggota yang berhasil menjualkan produk DNI dan juga mengajak 

berhak mendapatkan komisi dari perusahaan. 

2. Komisi yang diterima anggota berasal dari penjualan produk dan juga 

mengajak orang untuk bergabung. 

Dasar yang digunakan oleh DSN MUI pada akad ju’alah ini 

diantaranya ialah: 

1. Q.S. Yusuf ayat 72 

 قااُلوا ن اْفِقُد ُصوااعا اْلماِلِك واِلماْن جااءا ِبِه ِِحُْل باِعرٍي واأاَنا بِِه زاِعيمٌ 

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa 

yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 

(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". 
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2. Hadith-hadith Nabi antara lain 

 حارااًما حارَّما حاالاالً أاْو أاحالَّ  الَّ شاْرطا وا املْسِلُمْونا عالاى ُشُرْوِطِهْم إِ  .…
“Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram.” (HR. At-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf) 

3. Kaidah fiqh 

ُه ِإالَّ أاْن ياُدلَّ دالِْيٌل عالاى َتاْرْيِْهاااألاْصُل ِِف املعااماالا  حا  ِت اإِلِبا
“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya”. 

Keempat, akad Ija>rah antara perusahaan dengan anggotanya 

karena telah menjualkan produk DNI dan juga merekrut atau mengajak 

orang lain untuk bergabung dengan ketentuan akad sebagai berikut: 

1. Perusahaan DNI sebagai penyetok atau penyedia produk. 

2. Anggota sebagai pemasar dan juga mengajak orang untuk bergabung. 

Dasar yang digunakan DSN MUI pada akad ijarah diantaranya 

ialah: 

1. Q.S. al-Qashash ayat 26 

اُهُاا َيا أاباِت اْستاْأِجْرُه  ي ْرا ماِن اْستاْأجاْرتا اْلقاِويُّ اأْلاِمْيُ  ۗ  قاالاْت ِإْحدا  ِإنَّ خا
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 

 

2. Hadith riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurayrah dan Abu Sa’id al-

Khudriy. Nabi SAW bersabda: 

رًا ف اْليُ ْعِلْمُه أاْجراهُ   ماْن اْستاْأجارا أاِجي ْ
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“Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya” 

3. Kaidah fiqh 

ُه ِإالَّ أا  حا  ْن ياُدلَّ دالِْيٌل عالاى َتاْرْيِْهاااألاْصُل ِِف املعااماالاِت اإِلِبا
“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya” 

Melihat dari ketentuan di atas tersebut dapat dikatakan bahwa 

pihak perusahaan DNI telah memenuhi syarat dikarenakan anggota 

sebagai pendistribusi barang sekaligus sebagai tenaga pemasar dan 

yang menjadi objeknya adalah jasa para anggota sebagai pemasar 

produk perusahaan kepada para konsumen. Maka dapat diketahui 

bahwa penjualan langsung berjenjang syariah dengan menggunakan 

akad ija >rah di multi level marketing DNI boleh menurut hukum Islam. 

B. Analisis Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 Terhadap Komisi 

(Keuntungan) Dan Bonus Dalam Bisnis DNI di Madiun 

Anggota yang telah menjualkan produk DNI dan merekrut anggota 

baru untuk bergabung di dalam grupnya, maka berhak mendapatkan kimis 

dan binus dari perusahaan. Untuk menganalisa apakah sistem komisi dan 

bonus yang diterapkan di MLM DNI sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 

75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah 

(PLBS), maka dapat dianalisa sebagai berikut: 

Dari paparan BAB III, dapat diketahui sistem komisi di MLM DNI 

Madiun adalah:  
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1. Sistem marketing DNI bagi setiap anggota yang berhasil 

menjualkan produk DNI dan melakukan perekrutan anggota baru 

maka berhak mendapatkan komisi. 

2. Dalam pengambilan komisi, dilakukan setiap hari. Jadi komisi 

dapat diambil secara langsung karena tidak adanya target atau poin 

yang ditentukan oleh perusahaan. 

Dalam Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009, ketetapan 

mengenai komisis adalah sebagai berikut:  

a. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik 

besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi 

kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai 

hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi 

pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS 

b. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra 

usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) 

sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa 

yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Maka, komisi yang ditetapkan oleh DNI Madiun telah sesuai 

dengan apa yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-

MUI/VII/2009. 

Dapat diketahui pula sistem bonus yang diberikan di MLM DNI 

Madiun adalah: 
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1. Dalam pemberian bonus kepada anggota MLM DNI di Madiun 

dilakukan secara kurang adil. Karena upline akan tetap 

mendapatkan bonus walaupun tidak merekrut anggota baru ataupun 

menjual produk, karena downline yang berada di grup upline 

tersebut tetap melakukan perekrutan dan penjualan, maka secara 

tidak langsung upline akan tetap mendapatkan bonus karena 

downline tersebut tergabung di dalam grupnya.  

2. Dalam pembagian bonus juga mengalami perbedaan yang terletak 

pada seberapa besar jaringan di dalam grupnya. Jika jaringan 

semakin banyak, maka  bonus yang didapatkan juga akan 

bertambah. Dan yang menentukan banyaknya bonus yang 

didapatkan adalah sebarapa banyak downline yang berada di dalam 

jaringan atau grupnya. 

Dalam Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009, ketetapan 

mengenai komisis adalah sebagai berikut: 

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

secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan 

barang dan atau jasa 

b.  Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota 

(mitra usaha) tidak menimbulkan ighra’ (lalai terhadap 

kewajibannya). 

c. tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus 

antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. 
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Dalam pembagian bonus di DNI Madiun masih belum sesuai 

dengan ketetapan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 karena 

anggota pasif masih tetap mendapatkan bonus walaupun dia tidah 

menjualkan produk dari DNI. Selain itu, pembagian bonus yang di berikan 

juga belum adil.  

Dasar yang digunakan oleh DSN MUI pada pembagian komisi dan 

bonus ini diantaranya ialah: 

1. Q.S. Yusuf ayat 72 

 قااُلوا ن اْفِقُد ُصوااعا اْلماِلِك واِلماْن جااءا ِبِه ِِحُْل باِعرٍي واأاَنا بِِه زاِعيمٌ 

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa 

yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 

(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". 

2. Hadith-hadith Nabi antara lain 

 حارااًما  أاْو أاحالَّ حارَّما حاالاالً  وا املْسِلُمْونا عالاى ُشُرْوِطِهْم ِإالَّ شاْرطا  .…
“Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram.” (HR. At-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf) 

3. Kaidah fiqh 

ُه ِإالَّ أا  حا  ْن ياُدلَّ دالِْيٌل عالاى َتاْرْيِْهاااألاْصُل ِِف املعااماالاِت اإِلِبا
“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya”. 

Dari hasil pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa 

pemberian komisi kepada anggota MLM DNI di Madiun telah sesuai 

dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang 
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Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Akan tetapi, dalam 

pemberian bonus yang dilakukan oleh DNI belum sesuai dengan ketentuan 

yang telah disebutkan diatas yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI No. 

75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah 

(PLBS). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang sudah 

dipaparkan di bab-bab sebelumnya. Diantaranya sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan akad Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) 

MLM DNI di Madiun telah sesuai dengan ketentuan akad yang telah di 

tetapkan oleh DSN MUI. Di mana, akad-akad yang digunakan dalam 

PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah) menurut Fatwa DSN-

MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009,  adalah: Akad bai’Mura >bahah yang 

merujuk pada substansi Fatwa No: 4/DSNMUI/IV/2000 tentang 

Mura>bahah, Fatwa No: 16/DSNMUI/IX/2000 tentang Diskon dalam 

Mura>bahah.; Akad Waka >lah bil Ujrah merujuk pada sustansi Fatwa 

No: 52/DSNMUI/ 2006 tentang Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan 

Reasuransi Syariah.; Akad Ju’a>lah merujuk kepada substansi Fatwa 

No: 62/DSNMUI/ XII/2007.; Akad Ija>rah merujuk kepada substansi 

Fatwa No: 9/DSNMUI/ IV/2000 tentang pembiayaan Ija >rah.; Akad-

akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah setelah dikeluarkan fatwa 

oleh DSN-MUI. 

2. Pemberian komisi kepada anggota MLM DNI di Madiun telah sesuai 

dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 

tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Akan tetapi, 

dalam pemberian bonus yang dilakukan oleh DNI belum sesuai dengan 
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ketentuan yang telah disebutkan diatas yang ditetapkan oleh fatwa 

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

Berjenjang Syariah (PLBS). 

B. Saran 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan saran-saran 

terkait dengan judul pembahasannya. Diharapkan bahwa akan berguna 

bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-

sarannya adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat seharusnya lebih selektif dalam memilih bisnis MLM, 

sehingga tidak terjebak dalam bisnis yang berkedok MLM yang 

ternyata bisnis tersebut mengandung perjudian, money game, arisan 

berantai, dan sistemnyta mengguanakan sistem piramida.  

2. Dengan adanya fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/BII/2009 ini diharapkan 

perusahaan MLM, baik yang mendapatkan sertifikat halal maupun 

tidak dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan nilai-nilai 

syariah. 
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