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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

MLM atau Multi Level Marketing merupakan salah satu jenis sistem 

pemasaran produk secara langsung. Berbeda dengan sistem pemasaran langsung 

lainnya, MLM memiliki banyak sekali keunikan mulai dari sistem pemberian 

bonus, tutup point, jumlah minimal anggota yang direkrut dan masih banyak 

aturan lainnya yang membuat sistem ini semakin komplek untuk dikaji. MLM 

telah menjadi sebuah fenomena “pemicu” ekonomi di Indonesia serta telah 

berhasil merambah ke semua kalangan dan berbagai bidang, baik itu yang berlabel 

syari’ah atau tidak. Apabila dilihat dalam skala mikro dan jangka pendek, 

tampaknya tidak ada yang tidak beres dalam sistem MLM. Namun apabila kita 

perhatikan dalam kacamata makro dan jangka panjang, maka munculah 

kejanggalan-kejanggalan yang perlu segera diteliti secara lanjut. Para ulama dan 

lembaga fatwa di berbagai negara direpotkan dengan berbagai pertanyaan 

mengenai masalah ini. Kurangnya pembahasan dari jenis mu’amalah terbaru ini 

menjadikan permasalahan semakin berlarut-larut.  

Penentuan hukum dari suatu sistem MLM menjadi sulit karena minimnya 

referensi dan perbedaan dari sistem dan akad yang dipakai oleh setiap MLM, 

sehingga diperlukan kajian khusus dalam mengklasifikasikan setiap MLM ke 

dalam parameter tertentu dan menghubungkannya dengan pendapat para ulama 

dari setiap parameter tersebut. Studi terhadap referensi yang ada diperoleh 

kesimpulan bahwa setiap MLM memiliki perbedaan sistem satu sama lain.  
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setiap MLM memiliki perbedaan sistem satu sama lain. Namun terlepas dari 

perbedaan sistem tersebut setiap MLM memiliki jenis akad yang hampir mirip 

sehingga membuka peluang untuk menjadi titik pembahasan dari setiap jenis akad 

MLM. Dengan diketahuinya jenis akad ini, maka penentuan hukum setiap MLM 

yang memiliki jenis akad yang sama akan semakin mudah untuk ditentukan.  

Adanya peningkatan permintaan fatwa terhadap berbagai jenis MLM 

merupakan indikasi bahwa masyarakat sangat memutuhkan informasi tenang 

kejelasan hukum dari setiap MLM. Studi yang ada biasanya lebih menitik 

beratkan pada sistem MLM tertentu, sehingga sangat sulit untuk menetapkannya 

pada sistem yang berbeda. Kajian tesis ini mengumpulkan seluruh analisis yang 

ada, baik dalam maupun luar negeri, untuk kemudian diklasifikasikan pada 

parameter jenis akad, sehingga memudahkan dalam memandang sebuah sistem 

MLM. Selain itu juga dianalisis Mansyaul Khilaf (letak perbedaan) dan 

penyebabnya. Hasilnya diharapkan dengan dibuatnya analisis setiap takyif fiqih 

dan letak serta penyebab perbedaan akan memperjelas pemberian hukum untuk 

setiap MLM yang ada. 

 

B. Rumusan Masalah 

Studi terhadap beberapa fatwa memperlihatkan adanya keberatan dari para 

ulama Timur Tengah tentang keabsahan jenis MLM ini. Di lain pihak, perusahaan 

MLM juga memberikan justifikasi dengan menggunakan referensi dari fatwa 

beberapa para ulama yang membolehkan jenis MLM yang ia miliki. Akibatnya 

muncullah beberapa permasalahan diantaranya:  
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1. Perbedaan MLM dibanding dengan sistem pemasaran penjenjangan 

yang lain yang memiliki istilah berbeda. 

2.  Apakah jenis Takyif Fiqih dari MLM 

3. Mengapa para ulama berbeda pendapat. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan 

 

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang timbul di 

masyarakat seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Memahami setiap klasifikasi MLM dan maketing sejenis secara lebih 

mendalam  

2. Mengenal klasifikasi jenis akad transaksi berdasarkan seluruh pendapat 

yang ada dari para ulama sehingga mempermudah pemberian hukum 

pada setiap MLM 

3. Memperjelas analisis tentang letak perbedaan pendapat tentang MLM, 

faktor penyebab perbedaan serta bagaimana solusinya.  

 

 

Manfaat Akademik 

 

 

MLM merupakan permasalahan yang dikategorikan kontemporer. 

Namun keberadaan buku khusus yang membicarakan tentang pandangan 

fiqih terhadapnya sangatlah sedikit. Tulisan ini diharapkan menambah 

khasanah keilmuan mengenai MLM secara lebih mendalam, baik dari 

hakikat permasalahan maupun kerangka  
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berfikir dan tahapan yang benar dalam menentukan hukum untuk suatu jenis 

MLM.  

 

Manfaat Praktis 

 

MLM terdiri dari bermacam-macam jenis, baik dari segi produk, maupun 

sistemnya, sehingga pemberian kategori syari’ah pada suatu jenis MLM sangatlah 

sulit. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penentuan karakter 

dan kriteria suatu MLM syari’ah.  

 

D. Studi Terdahulu 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh para ulama pakar ekonomi syari’ah 

maupun ekonom barat, namun dengan pendapat dan hujjahnya masing-masing. 

Jumlah penelitian ini sangatlah banyak, sehingga harus dibandingkan dan 

ditimbang antara pendapat yang pro dan yang kontra terhadap MLM. Contoh dari 

beberapa penelitian yang penting mengenai MLM ialah: 

1. DR. Sami Suwailim 

Penelitian dari DR. Sami Suwailim boleh dikatakan sebagai pioneer dan 

rujukan dari berbagai macam fatwa yang keluar dari berbagai lembaga 

fatwa dalam penentuan hukum MLM. Kelebihan latar belakang ekonomi 

beliau yang dianggap sebagai nilai lebih dalam memahami secara 

mendalam terhadap hakikat mu’amalah MLM.  Namun tulisan beliau 

belum membahas semua bentuk Takyif Fiqih terhadap MLM. 

2. Bandar Al-Dziyaby 
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Disertasi Bandar Al-Dziyabi dianggap sebagai rujukan yang lebih lengkap 

mengenai Takyif MLM. Karakter tulisannya yang mendetil dari setiap 

Takyif Fiqih dan hukum MLM merupakan nilai lebih tersendiri, namun isi 

tulisannya tidak dapat diakses karena merupakan publikasi internal dalam 

bentuk disertasi Universitas Muhammad bin Su’ud. Walaupun demikian, 

abstrak dan daftar isinya bisa diakses dan telah menjadi inspirasi bagi 

penulis dalam menyusun tesis ini.  

3. Zahir salim Bilfaqih 

Tulisan Zahir Salm Bilfaqih merupakan rujukan utama bag para pemberi 

fatwa dalam membuat perbandingan pendapat. Tulisan tersebut memuat 

secara lengkap nama ulama mana saja yang mengeluarkan fatwa mengenai 

MLM baik yang pro maupun yang kontra. Tulisan Zahir Salim Bilfaqih 

tentunya belum memuat para ulama yang berada di Indonesia karena 

keterbatasan ruang gerak beliau.  

4. Benny Santoso 

Buku karangan Benny Santoso yang berjudul “All About MLM” 

merupakan buku yang fenomenal, karena didalamnya memuat lebih detil 

lagi perhitungan matematis dan statistika mengenai keuangan MLM. 

Dengan memahami jumlah matematis dalam mekanisme MLM, kita dapat 

mengerti secara riil tentang gambaran kondisi sebenarnya dari operasional 

suatu jenis MLM. Buku tersebut tentunya belum memberikan penjelasan 

mengenai cara pandang dari sisi syari’ah karena latar belakang agamanya 

adalah nashrani.  
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Penjelasan mengenai studi terdahulu di atas merupakan studi terhadap 

beberapa rujukan yang dianggap mumpuni dibidangnya walau dengan kelebihan 

dan kekurangan masing-masing. Kontribusi penulis dalam tulisan ini berupa 

penambahan jenis Takyif Fiqih beserta pendalamnya, mengumpulkan berbagai 

fatwa baik dari dalam maupun luar negeri, menggabungkan konsep analisa 

matematis dengan sisi syari’ah serta mencari Mansyaul Khilaf mengenai 

permasalahan MLM ini. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian mengenai MLM ini berupa penelitian kepustakaan dengan 

pendekatan kualitatif fenomenologis menggunakan analisis data secara induktif 

yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai pustaka yang berbicara mengenai 

MLM kemudian dibandingkan Takyif Fiqihnya dengan memberikan pembahasan 

pendahuluan untuk setiap Takyif Fiqih beserta rukun dan syarat dari setiap jenis 

akad mu’amalah. Setelah itu dilakukan analisis dari pendapat yang pro dan kontra 

terhadap setiap akad.  

Kemudian setelah selesai seluruh pembahasan Takyif, analisis lanjutan 

dibuat berupa analisis letak perbedaan pendapat di kalangan para ulama serta 

penyebabnya dengan terlebih dahulu membandingkan perbedaan yang terjadi 

pada ulama sebelumnya. Data dan sumbernya berupa kumpulan fatwa, referensi 

ekonom barat dan tentunya artikel ilmiah dari para ulama tentang MLM, baik 

berupa lembaga atau perorangan. 
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Penulis berupaya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dokumentasi 

fatwa dan tulisan yang berhubungan dengan MLM, sehingga berbagai jenis takyif 

MLM baik dari jenis mu’amalah yang diperbolehkan seperti: Jual beli, Hibah, 

Samsarah, Ja’alah, dan Wakalah bi Ujrah, maupun dari jenis mu’amalah yang 

diharamkan seperti: Riba, dua akad dalam satu akad, memakan harta orang lain 

dengan cara yang batil, Gharar, Dlarar dan Ghisy akan dibahas dalam tulisan ini. 

Kemudian penulis bandingkan setiap pendapat dan menverifikasinya hingga 

didapat kesimpulan untuk setiap Takyif Fiqih. Setelah selesai proses verifikasi 

lalu dianalisis letak perbedaannya sehingga dapat membantu dalam proses 

pengambilan pendapat terkuat.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Tulisan ini terbagi dalam lima bab:  

Bab pertama berbicara mengenai pendahuluan yang terdiri atas Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Metode Penelitian, Studi 

terdahulu serta Sistematika penulisan.  

Bab kedua berbicara mengenai MLM secara umum dengan dimulai dari 

definisi MLM, sejarahnya, sistem mu’amalahnya, klasifikasinya, kelebihan dan 

kekurangannya, serta perbandingan MLM terhadap money game.  

Bab ketiga difokuskan pada masalah yang diperdebatkan para ulama 

tentang berbagai Takyif Fiqih yang dilontarkan oleh sebagian ulama.  

Bab keempat difokuskan pada pembahasan Mansya’ul Khilaf (letak 

perbedaan) pendapat dari para ulama.  
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Bab kelima penutup dan saran untuk penulis selanjutnya.  

 

 


