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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS MLM IZAURA (STUDI 

KASUS AGEN IZAURA MAKAMHAJI KARTASURA) 

Abstrak 

Fenomena bisnis Multi Level Marketing semakin hari semakin berkembang pesat, 

mulai dari Multi Level Marketing dibidang keungan atau biasa disebut arisan uang 

berantai maupun Multi Level Markteting dibidang consumer goods (seperti 

suplemen, kosmetik dan kebutuhan sehari-hari). Namun untuk saat ini orang-

orang lebih memilih berbisni Multi Level Marketing dalam bidang consumer 

goods, food supplement, dan cosmetics, dan tak hanya itu mereka juga melakukan 

cara pemasaran dan keuntungan yang ditawarkan kepada para member. Oleh 

karena itu fenomena MLM di Indonesia membutuhkan perhatian yang serius  dari 

para ulama dalam menetapkan status hukum dari sistem pemasaran yang 

menggunakan sistem MLM, tidak hanya dari kualitas kehalalan produk saja 

namun juga sistem MLM yang digunakan apakah sudah sesuia dengan hukum 

Islam atau belum. Agar tidak ada keresahan lagi dikalangan masyarakat terhadap 

bisnis MLM yang berkembang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana sistem bisnis Multi Level Marketing  Izaura dalam tinjsuan 

hukum Islam. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang 

menggunakan metode kualitatif dengan terjun kelapangan. Sedangkan untuk 

teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Peneliti 

juga menggunakan buku-buku, hasil penelitian dan internet sebagai pelengkap 

data-data yang berkaitan dengan Multi Level Marketing Izaura. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam mekanisme bisnis MLM yang dilakukan oleh Izaura 

biasanya adalah menjual barang, merekrut, membangun jaringan, serta 

memberikan bimbingan dan motivasi. Bisnis Izaura tidak bertentangan dengan 

hukum Islam dan memenuhi standar penjualan langsung berjenjang sebagaimana 

fatwa dari DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Namun, terdapat sebagian 

member atas kurang menjalankan tugas dalam membina member di bawahnya. 

Sehingga bonus yang diperoleh member di atas hukumnya menjadi haram. 

 

Kata Kunci: Hukum Islam, Multi Level Marketing, Izaura 

Abstract 

The phenomenon of the Multi Level Marketing business is growing rapidly from 

day to day, starting from Multi Level Marketing in the financial sector or 

commonly known as chain money arisan and Multi Level Marketing in the field 

of consumer goods (such as supplements, cosmetics and daily necessities). But for 

now people prefer to do Multi Level Marketing in the fields of consumer goods, 

food supplements and cosmetics, and not only that, they also do marketing and the 

benefits offered to members. Therefore, the MLM phenomenon in Indonesia 

requires serious attention from scholars in determining the legal status of a 

marketing system that uses the MLM system, not only from the quality of the 
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halal product, but also the MLM system used whether it is in accordance with 
Islamic law or not. So that there is no more anxiety among the public about the 

MLM business that is developing in Indonesia. This research was conducted to 

find out how Izaura's Multi Level Marketing business system is based on Islamic 

law. This research uses a type of field research that uses qualitative methods with 

fieldwork. As for data collection techniques using interviews and documentation. 

Researchers also use books, research results and the internet as a complement to 

data related to Multi Level Marketing Izaura. The results of this study indicate 

that in the MLM business mechanism Izaura usually does is selling goods, 

recruiting, building networks, and providing guidance and motivation. Izaura's 

business does not conflict with Islamic law and meets tiered direct sales standards 

as stated in the fatwa from DSN-MUI No. 75 / DSN-MUI / VII / 2009. However, 

there are some upper members who do not carry out their duties in fostering the 

members under them. So that the bonus that the member gets is haram. 

 

Keywords: Islamic Law, Multi Level Marketing, Izaura 

1.PENDAHULUAN 

Perkembangan bisnis di Indonesia lambat laun semakin berkembang, banyak 

sekali orang yang berlomba-lomba dalam membuat teknologi yang canggih. 

Begitu pula pada sistem penjualan yang semakin melaju pesat dan bermacam-

macam. Setiap perusahaan, dituntut untuk mendapatkan banyak konsumen, demi 

meningkatakan daya jual yang tinggi banyak sekali perusahaan yang membuat 

strategi-strategi baru dalam sistem pemasaran produk. 

Dalam Islam, bisnis tidak hanya untuk kemaslahatan duniawi saja tapi 

juga sebagai sarana ibadah kepada Allah Swt. Islam juga memberikan petunjuk 

yang terbaik bagi kaum muslim, yakni hendaklah hubungan antara penjual dan 

pembeli, antara pekerja dan yang memberi kerja, antara penyewa dan yang 

memiliki barang, memiliki semangat saling memberi manfaat kepada sesama, 

saling tolong menolong kepada saudaranya agar mendapat kebutuhan yang mudah 

dan baik, lalu hati dan pikirannya longgar dan dapat beribadah kepada Allah 

SWT. Bisnis dalam syariat Islam masuk dalam kelompok muamalah yang dimana 

hukum asalnya adalah boleh. Sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi pada 

dasarnya segala hukum dalam muamalah itu boleh, kecuali ada dalil atau 

keterangan yang melarangnya. Jadi Islam sangat paham sekali terkait kemajuan 

dan perkembangan sistem bisnis yang berjalan begitu pesat. Berdasarkan kaidah 

fiqih yang ada di atas, bahwa Islam membuka jalan bagi setiap umat Islam untuk 
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melakukan inovasi dan kreatifitas dalam meningkatkan sistem dalam bidang 

perdagangan. 

Pada dasarnya Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam 

urusan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan 

yang larang. Dalam Islam sistem bisnis yang dilakukan harus sesuai syariat Islam, 

dimana di dalamnya  terbebas dari unsur bahaya, ketidakjelasan dan juga 

penipuan atau merugikan orang lain. Tak cuma itu dalam bisnis Islam harus 

terbebas dari yang namanya unsur MAGHRIB, yang merupakan singkatan dari 

Maysir, Gharar (Penipuan), Haram, Riba (tambahan), dan Bathil. 

Diluar Islam juga terdapat berbagai macam metode dalam berbisnis, salah 

satunya adalah Multi Level Marketing (MLM). MLM merupakan sistem 

pemasaran yang masuk dalam cabang direct selling (penjualan langsung). Direct 

selling adalah metode pemasaran barang ataupun jasa kepada konsumen secara 

tatap muka diluar lokasi eceran tetap oleh jaringan pemasaran yang dilakukan oleh 

mitra. Sedangkan arti MLM sendiri adalah sistem pemasaran melalui jaringan 

distribusi yang dilakukan secara berjenjang dengan menempatkan pelanggan 

perusahaan sekaligus juga sebagai tenaga pemasaran. Sistem MLM memiliki ciri-

ciri yang membedakan dengan sistem pemasaran lainnya, yaitu memiliki banyak 

level atau jenjang, perekrutan anggotan baru, penjualan produk, adanya sistem 

pelatihan member, dan bonus untuk tiap jenjang. 

Dalam MLM, mitra usaha mencari anggota baru, menjual produk, dan 

mendapat bonus dari hasil penjualan sendiri maupun dari penjualan anggota yang 

direkrut. Dan dalam MLM ada sebutan upper line bagi orang yang 

memperkenalkan MLM kepada orang lain agar dapat bergabung.  Metode MLM 

ini juga diterapkan oleh PT Izaura Net yang memulai bisnisnya pada tahun 2016 

hingga sekarang.  

Izaura merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh bapak Robby 

Sugianto. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penyediaan produk minum 

dan suplemen kesehatan melalui sistem pemasaran Multi Level Marketing. Salah 

satu peran Izaura bagi para mitra adalah dengan menyiapkan pengembangan 
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sumber daya manusia, sebagai tempat bagi para mitra untuk diarahkan, didik, dan 

dibantu menjadi pengusaha-pengusaha Izaura yang sukses, berkarakter, dan 

berakhlak mulia. 

Dalam sistem MLM yang ada pada Izaura masih terdapat praktik-praktik 

yang belum diketahui terkait pandangan hukum Islam dalam menjalankan bisnis 

Izaura. Apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum?. Seperti dalam hal 

pembagian point keuntungan melalui pemanfaatan posisi yang dilakukan mitra 

usaha kepada anggota baru. Dan masyarakat yang ikut bisnis MLM ini belum 

mengetahui ciri-ciri dari bisnis MLM secara utuh. Masyarakat menganngap bisnis 

Izaura sebagai bisnis denga cara cepat agar mendapat keuntungan yang besar, 

meskipun dengan kesulitan dalam merekrut anggota baru dan pemasaran produk.   

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait  Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Bisnis MLM Izaura di Agen Izaura Makamhaji Kartasura. 

Dari latar belakang di atas maka, penulis mengambil rumusan masalah 

yaitu: Bagaimana sistem bisnis Multi Level Marketing Izaura dalam tinjauan 

hukum Islam?Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menegetahui sistem bisnis 

Multi Level Marketing Izaura dalam tinjauan hukum Islam.  

Kegunaan: 

a) Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

b) Sebagai sarana kelimuan untuk menambah pengetahuan tentang 

bisnis Multi Level Marketing.  

 

2. METODE 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yang merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. 

Dengan terjun lansung ke lapangan untuk melakukan proses mengamatan kepada 

objek yang akan diteliti. Peneliti harus mengamati secara cermat terkait proses, 

kejadian dan juga peristiwa yang ada di lokasi. Dan juga peneliti menggunakan 

sumber dari data lain seperti hasil penelitian terdahulu, buku-buku, dan dari 
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internet untuk lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan Multi Level 

Marketing. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Mekanisme Sistem Multi Level Marketing Izaura 

Sebagaimana yang dijelaskan sebelunya bahwa dalam proses pemasaran Izaura 

sendiri menggunakan yakni sistem MLM yakni menjual dan merekrut member, 

karena MLM di mata masyarakat kurang baik jadi Izaura sendiri menggantinya 

dengan sebutan BKB (Bisnis Kemitraan Bersistem). Sama dengan bisnis Multi 

Level Marketing yang lainnya, Izaura memiliki produk untuk dipasarkan, produk 

yang dimiliki oleh Izaura berupa produk untuk kesehatan yang bisa dikonsumsi 

oleh semua kalangan baik muda maupun orang tua dan harga yang diberikan 

sesuai dengan catalog atau buku dari perusahaan. Produk yang dimiliki dari Izaura 

ada empat yaitu: Izaura air pH, black garlic, hand sanitizer, dan sabun Izaura. 

Dalam hal merekrut anggota baru Izaura membuka peluang bagi siapa 

saja yang ingin bergabung. dengan kita membeli paket kemitraan baik regular, 

business, ataupun executive. Biasanya kami menawarkan yang paket business, 

dan akan mendapat 4 dos Izaura 600ml, id card, business kit, dan brosur. 

Keuntungan menjadi member ialah mendapatkan kartu diskon atau kartu member 

dan bisa membeli produk Izaura dengan harga murah. Untuk pemasaran produk 

bisa menggunakan sistem kovensional maupun sistem multi level marketing. Akan 

tetapi masih ada tantangan yang harus dilewati dalam memasarkan produk dari 

ketidaktahuan masyarakat terhadap produk izaura serta karena Izaura bersistem 

kemitraan /MLM maka banyak yang mengecap MLM itu haram, dan saingan 

dalam pemasaran produk. 

Izaura mempunyai sembilan tingkatan level di dalamnya, dimana 

tingkatan tersebut menjadi acuan bagi para member berlomba-lomba untuk 

mencapai tingkatan level yang diinginkan di multi level marketing Izaura, 

diantaranya adalah distributor, senior distributor, supervisor, senior supervisor, 

manager, senior manager, director, senior director, dan yang terakhir president 

director. Ketika para member ikut bergabung, mereka akan mendapat fasilitas 

yang diberikan Izaura kepada para member yang direkrut ialah dengan melakukan 
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pelatihan bisnis, seminar, pelatihan kepemimpinan, pelatihan pengembangan diri, 

dan training produk. Dengan adanya pelatihan tersebut para member diberikan 

pengetahuan dan keterampilan agar dapat berhasil dalam menjalankan bisnis 

Izaura. Karena itu para member yang telah ikut dalam pelatihan tidak boleh 

bermalas-malasan dalam bekerja agar bisa menjadi sukses. Namun ada sebagian 

member yang di atas kurang memberikan pembinaan kepada member baru, karena 

terkendala oleh kesibukan lain. 

3.1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Multi Level 

Marketing Izaura 

Pada sistem penjualan, Izaura menggunakan bisa dengan sistem konvensional, 

yakni dengan menjualan produk saja dan sistem penjualan langsung berjenjang 

atau mlm, yakni dengan menjual barang dan juga jasa melalui jaringan pemasaran 

dengan menjual produk dan merekrut anggota baru. Ketentuan hukum Islam 

dalam fatwa DSN-MUI dalam sistem penjualan langsung berjenjang, yakni sistem 

penjualan langsung berjenjang adalah cara melakukan penjualan barang atau jasa 

melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan ataua badan usaha 

kepada sejumlah perorangan ataua badan usaha lainnya secara berturut-turut. 

Dalam sistem penjualan langsung berjenjang atau MLM Izaura tidak hanya 

merekrut member saja tapi juga menjual produk kepada konsumen. Pada pada 

bonus plannya Izaura memakai sistem binary, yaitu dua susunan jaringan atau 

sistem yang memiliki dua kaki yang kanan kirinya harus seimbang. dalam sistem 

binary, seorang member yang menaikkan level atau bonus harus memiliki 

keseimbangan pada sisi kanan dan kirinya Dan member harus berusaha agar 

kanan kirinya seimbang, jika tidak maka pasif income tidak akan berjalan.  

Barang-barang yang dipasarkan oleh Izaura sendiri berupa Izaura air pH 

tinggi, black garlic (bawang hitam), sabun batang, dan hand sanitizer. Keempat 

produk tersebut merupakan produk yang dikeluarkan oleh Izaura dan sudah 

dikalangan masyarakat. Keunggulan dari produk Izaura terbuat dari bahan-bahan 

alami terpilih dan di proses dengan teknologi yang tinggi sehingga mampu 

menghasilkan produk yang berkualitas dan manfaat dari produk tersebut bisa 

dirasakan.  
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Harga yang ditawarkan dari setiap produknya bermacam-macam sesuai 

dengan produk yang dibeli. Dengan membeli paket kemitraan yang telah 

ditawarkan oleh Izaura seperti paket regular, paket business, dan paket executive, 

dari pembelian perpaket tersebut konsumen akan mendapatkan produk, id card, 

buku business kit, dan brosur. Dengan memanfaatkan kartu anggota atau id card 

konsumen akan mendapatkan keuntungan dengan potongan harga member dan 

juga mendapat bonus point. 

Berdasarkan hukum Islam bahwa suatu produk harus memiliki objek 

transaksi riil yang diperjualbelikan yakni dalam bentuk barang atau jasa, dan 

barang atau jasa yang perjualbelikan tidak mengandung sesuatu yang haram di 

dalamnya. Dan barang harus benda berwujud, baik benda bergerak maupun benda 

tidak bergerak, dapt dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, dapat dimiliki, 

diperdagangkan, dipakai, dan dimanfaatkan oleh para konsumen. Sedangkan jasa 

ialah setiap layanan berbentuk pekerjaan ataupun pelayanan untuk dimanfaatkan 

oleh konsumen. Untuk harga dalam Islam sendiri memberikan kebebasan dalam 

harga maksudnya segala bentuk konsep harga dalam transaksi jual beli 

diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan, dan juga selama harga 

tersebut terjadi atas dasar kerelaan dan suka sama suka antara penjual dan 

pembeli.  

Jadi untuk produk dan harga dalam Izaura itu sudah sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam. Karena produk yang dipasarkan tidak ada unsur haram di 

dalamnya dan terbuat dari bahan alami, serta diproses dengan teknologi tinggi 

sehingga aman dipakai untuk tubuh manusia. Dan produk Izaura sendiri sudah 

mendapat sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan juga telah lulus 

uji di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Dan tidak ada kenaikkan 

harga yang berlebihan pada produk Izaura karena harga sudah sesuai buku dari 

perusahaan dan manfaat dari produk bisa dirasakan. 

Untuk menjadi member Izaura hanya dengan membeli paket kemitraan 

dari Izaura ,yakni paket regular 350 ribu, paket business 500 ribu, atau paket 

executive 1 juta sudah bisa menjadi member dan mendapatkan produk, id card, 

business kit, dan brosur. Kemudian para member juga diberikan pelatihan bisnis, 

pengembangan dan motivasi diri, dan training produk. Dalam proses merekrut 
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member dilakukan dengan cara yang baik tidak memaksa dan juga dalam 

perekrutan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariah, 

akhlah mulia, seperti syirik, maksiat, dan lainnya. Dalam proses perekrutan 

member Izaura telah melakukannya sesuai dengan hukum Islam yang diataur 

dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang PLBS. 

Dimana dalam perekrutan tidak bertentangan dengan akidah dan para member 

dibina dan mengawasi member yang direkrutnya. Namun ada sebagian member 

yang kurang melakukan pembinaan dan motivasi terhadap member yang ada di 

bawahnya, sehingga member tersebut mengalami penurunan dalam kerjanya. 

Menurut ketentuan hukum Islam transaksi dalam proses pemasaran 

produk yang boleh dilakukan harus terbebas mengandung unsur gharar, maysir, 

riba, dharar, dzulm, dan maksiat. Tahap-tahap pemesanan produk yang dilakukan 

Izaura  melalui stockiest satu yaitu agen Kabupaten, karena agen Kabupaten 

langsung terhubung dengan kantor, kemudian di bawahnya ada agen Kecamantan 

yang mengambil produk lewat agen Kabupaten, di bawah agen Kecamatan ada 

sub agen dan mengambil produk pada agen Kecamatan, di bawah sub agen ada 

mitra yang kemudian memasarkan ke konsumen. Kemudian untuk proses 

penjualan atau memasarkan produk bisa menggunakan promosi produk kepada 

keluarga maupun teman, baik secara langsung ataupun melalui media sosial, dan 

telpon. Para member menjual produk sesuai harga panduan di buku atau catalog 

dari perusahaan, produk atau barang yang dijual pun secara dzatnya jelas dan 

tidak mengandung campuran hal-hal yang haram seperti babi, khamr dan darah. 

Tidak mengambil hak dari orang lain atau downline karena memberlakukan 

keseimbangan. Produk yang aman digunakan untuk kesehatan, bisa dikonsumsi 

untuk orang sehat untuk menjaga imun tubuh maupun untuk orang yang sakit agar 

bisa sembuh. Adapun sistem pemasaran yang dilakukan Izaura bisa dengan 

konvensional dan kemitraan. 

Tingkatan level di Izaura tidak ada batasan, siapa saja bisa meraih 

tingkatan level di Izaura tidak melihat status sosial atau gender. Sistem dalam 

perhitungan bonus Izaura transparan, para member harus berusaha keras dalam 

merektut dan menjual barang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik walaupun 
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baru dilevel bawah. Jika tingkat level naik, maka bonus yang didapat juga 

semakin besar. Berikut tingkatan level yang ada di Izaura: 

a. Personal sales bonus 10% : bonus yang diberikan kepada mitra 

dengan pembelanjaan pribadi minimal 60 bv / 4 dos dalam 1 

bulan. 

b. Personal profit sharing bonus 5% : bonus yang diberikan 

kepada mitra dengan pembelanjaan pribadi minimal 600 bv/ 40 

dos dalam 1 bulan. 

c. Direct sponsor bonus 5% : bonus diberikan apabila mitra yang 

disponsori melakukan pembelian produk. 

d. Generation 35% : bonus diberikan kepada mitra berdasarkan 

garis sponsorisasi (berlaku pass up). 

e. Special 25% : bonus yang diberikan 25% dari omset group kaki 

kecil anda. 

f. Senior supervisor 3% : bonus yang diberikan 3% dari bv 

nasional. 

g.  Manager 3% : bonus yang diberikan 3% dari bv nasional. 

h. Senior manager 2% : bonus yang diberikan 2% dari bv 

nasional. 

i. Director 2% : bonus yang diberikan 2% dari bv nasional. 

j. Senior director 1% : bonus yang diberikan 1% dari bv nasional.  

k. President director 1% : bonus yang diberikan 1% dari bv 

nasional. 

l. Bonus trip 3% : dana tabungan untuk perjalanan wisata atau 

religi minimal berperingkat senior supervisor. 
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m. Bonus dana rumah dan mobil 5% : pembagian 5% omset 

nasional dibagikan kepada peringkat minimal manager.  

Dalam fatwa DSN-MUI bahwa dalam memberikan bonus kepada 

anggota harus berdasarkan prestasi kerja nyata dalam penjualan produk. Serta 

bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra harus jelas jumlahnya ketika 

dilakukan transaksi sesuai dengan target penjulan barang dan jasa. Dalam Izaura 

sendiri ada beberapa bonus yang ditawarkan yang berkaitan dengan penjualan 

produk, jumlah poin, dan level yang dicapai para member. Dan untuk pemberian 

bonus dari perusahaan, Izaura menetapkan ketentuan yang jelas dalam mengenai 

level, bonus, dan poin yang didapat oleh member. Dalam pembagian bonus di 

Izaura dilakukan secara adil dan tidak ada eksploitasi secara sepihak. Bonus yang 

diperoleh sesuai dengan hasil kerjanya. 

Dalam penerapan sistem penjualan Izaura tidak melakukan money game, 

karena produk yang diperjualbelikan oleh Izaura itu barangnya ada dan jelas. 

Sedangkan money game sendiri tidak memiliki barang atau jasa yang 

diperjualbelikan. Jika pun ada produk harganya tidak masuk akal karena hanya 

sebagai kedok pemaianan uang, dan pendapatannya didapatkan dari merekrut 

orang, bukan dari hasil penjualan barang atau jasa. Dalam Islam money game 

hukunya haram karena di dalamnya terdapat unsur penipuan dan kezhaliman. 

Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:  

َه هللاِ َوَرُسْولِهِ  فَاِْن لَّْم تَْفَعلُْوا فَأَْذوُْوا بَِحْرٍب مِّ
ج  

ُس اَْمَوالُِكمْ َوِاْن تُْبتُـْم فَلَُكْم ُرُءوْ 
ج 

ََل 

 تَْظلُِمـْواَن َوََل تُْظلَُمـْونَ 

Artinya: Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang 

dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok 

hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan tidak didzalimi (dirugikan).  

Berdasarkan analisis di atas, sistem berjenjang atau MLM  yang 

dilakukan oleh Izaura dibolehkan dalam hukum Islam. Namun ada sebagian 

member Izaura yang tidak melakukan kewajibanya sebagaimana yang telah 

difatwakan oleh DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman 
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Penjualan Lansung Berjenjang Syariah (PLBS), yakni kewajiban yang maksud 

ialah kewajiban pembinaan member yang berada di bawah jaringannya. Dengan 

kata lain, member tersebut tidak melakukan pembinaan terhadap member yang 

ada di bawahnya yang seharusnya merupakan kewajibannya. Jadi, hal tersebut 

bisa katakan bahwa ketika seorang member melakukan tugasnya sesuai dengan 

aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam maka hukumnya halal. Dan 

sebaliknya jika seorang member tidak melaksanakan tugasnya sesuai yang 

ditetepkan hukum Islam, maka dalam pendapatan bonus yang dia dapatkan 

hukumnya menjadi haram. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

1. Sistem kerja Multi Level Marketing yang dilakukan oleh Izaura 

diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, perusahaaan melakukan 

penjaringan kepada kosumen untuk menjadi member dengan 

melakukan pembelian paket kemitraan dengan harga yang sudah sudah 

ditentukan dan mendapat produk, id card, business kit, dan brosur. 

Kedua, setelah itu konsumen mengisi formulir pendaftaran dari 

perusahaaan. Ketiga, setelah resmi menjadi member, tugas yang 

diberikan perusahaan adalah dengan merekrut member baru dengan 

membeli produk paket marketing dan mengisi formulir anggota. 

Keempat, setelah member banyak melakukan perekrutan  member baru 

dalam jaringannya, dia akan mendapatkan bonus. Dengan semakin dia 

merekrut banyak member dijaringannya, maka bonus yang didapatkan 

akan semakin besar dikarenakan perusahaan berasa diuntungkan 

karena banyak member yang bersamaan menjadi konsumen produk 

Izaura. Dan sistem bonus yang digunakan oleh Izaura memakai dua 

susunan jaringan (binary system) yakni, sistem yang menggunakan 

jaringan kaki kanan dan kaki kiri. 

2. Pelaksanaan bisnis Multi Level Mareketing pada Izaura tidak 

bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang telah di 

fatwakan oleh DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Izaura tidak 
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menjual barang yang haram, produk yang diperjualbelikan ada, tidak 

mengandung unsur riba, maysir, dan dzalim. Namun terdapat sebagian 

member yang kurang memberikan pembinaan kepada member yang 

ada di bawahnya yang seharusnya adalah tugasnya, oleh karena itu 

bonus yang didapatkanya hukumnya menjadi haram. 

4.2. Saran 

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati 

dalam melakukan bisnis MLM. Supaya tidak ada lagi yang menjadi 

korban penipuan dari praktik bisnis MLM yang tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam dan mengandung unsur penipuan, riba, 

perjudian, dan maksiat. 

2. Diharapkan dengan adanya fatwa dari DSN-MUI dapat menjadikan 

tolak ukur bagi perusahaan-perusahaan MLM agar menjalankan bisnis 

sesuai dengan syariat Islam. Bukan cuma produknya saja yang halal, 

namun sistem penjualan pun juga harus halal. 
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