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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial, yang memiliki pengertian yaitu manusia 

berhubungan secara timbal - balik dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, 

setiap manusia hidup dengan sesamanya sehingga kebutuhan manusia yang satu 

dapat dipenuhi oleh manusia lainnya. Kebutuhan manusia ini sebagian besar dapat 

dipenuhi karena manusia mempunyai modal dalam bentuk uang. Dengan uang 

yang ada ini manusia dapat memulai suatu bisnis yang akan menghasilkan 

keuntungan untuk membiayai kebutuhan hidup daripada setiap manusia.  

 Di Indonesia saat ini untuk melakukan atau membentuk suatu bisnis 

sangatlah mudah. Salah satu bisnis yang sedang berkembang di kalangan 

masyarakat adalah bisnis Multi Level Marketing (MLM). Bisnis ini dikenal karena 

siapapun dapat bergabung, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, ibu rumah 

tangga, pekerja, dan lainnya. Kata “Multi Level” dapat diartikan sebagai suatu 

organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau 

bertingkat-tingkat, sedangkan “Marketing” sebenarnya mencakup sebuah arti 

menjual dan selain arti menjual, dalam marketing banyak aspek yang berkaitan 

dengannya antara lain adalah produk, harga, promosi, distribusi dan sebagainya.1 

Multi Level Marketing (MLM) adalah pemasaran berjenjang melalui jaringan 

distribusi yang dibangun dengan menjanjikan konsumen (pelanggan) sekaligus 

 
1Andreas Harefa, Multi Level Marketing, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 4 



 

2 

sebagai tenaga pemasaran.2 Di Indonesia bisnis MLM ini memiliki suatu 

organisasi himpunan bagi perusahaan-perusahaan MLM. Organisasi ini bernama 

Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) yang telah diakui oleh 

Pemerintah/Departemen Perdagangan. APLI telah berdiri sejak tahun 1984 

dengan nama  Indonesian Direct Selling Association (IDSA). Saat ini perusahaan 

MLM yang sudah terdaftar di APLI ada sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) 

perusahaan, salah satunya adalah perusahaan MLM yang terkenal PT. 

Amindoway Jaya (Amway) yang bergerak di bidang obat-obatan serta kesehatan 

dan PT. Cahaya Prestasi Indonesia (Tupperware) yang bergerak di bidang 

perlengkapan rumah tangga.  

Dalam bisnis MLM mempunyai sistem saling mengajak, dimana setiap 

orang yang bergabung harus mengajak yang lainnya. Selanjutnya setelah berhasil 

mengajak orang untuk bergabung sebagai anggota bisnis, maka orang itu akan 

mendapatkan sebuah keuntungan atau komisi. Komisi tersebut dapat berupa 

potongan harga, bonus, atau insentif yang ditetapkan perusahaan secara berjenjang 

sesuai dengan nilai penjualan (biasanya disebut volume point, business point, 

volume grup) yang diberitahukan kepada setiap mitra usaha sejak mereka 

mendaftar menjadi anggota.3 Biasanya orang-orang menggunakan bisnis MLM ini 

sebagai peluang investasi bagi mereka. 

 Maraknya bisnis MLM ini menimbulkan kasus-kasus diantara lain MLM 

ilegal yang akan berujung kepada investasi ilegal. Dalam hal kasus-kasus MLM 

ilegal ini biasanya digunakan sebuah bentuk skema piramida. Skema Piramida 

 
2 Philip Kotler dan Armstrong, Marketing Management, Alih Bahasa: Benyamin Molan, 

Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Indeks, 2007), hlm. 2 

3 Andrias Harefa, Menapaki Jalan DS-MLM, (Yogyakarta: Gradien Books, 2007), hlm. 3 
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merupakan sistem bisnis ilegal, dimana keuntungan yang diperoleh sejumlah 

orang yang berada pada posisi atas piramid (anggota lama) dibayarkan dari dana 

sejumlah orang yang berada pada posisi bawah piramid (anggota baru).4 Skema 

piramida ini sudah dilarang oleh Pemerintah Indonesia, hal ini tertuang pada Pasal 

9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), 

yang berbunyi, Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema 

piramida dalam mendistribusikan Barang. Pengertian skema piramida pada 

penjelasan pasal 9 UU Perdagangan adalah: 

Istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan 

penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang 

keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau 

pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang 

bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha 

tersebut. 

Jika dilihat dengan kasat mata, bisnis MLM legal dengan skema piramida yang 

digunakan dalam MLM ilegal terlihat sama, namun sebenarnya terdapat 

perbedaan antara kedua hal tersebut.  

 Banyaknya MLM ilegal yang terkait dengan investasi ilegal ini membuat 

OJK bersama sejumlah institusi penegak hukum dan kementerian, membentuk 

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang 

Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi pada awal tahun 

2016.5  Lembaga ini dibentuk guna memantau dan menghentikan investasi ilegal 

yang telah berakar di Indonesia. Pada tahun 2018 sendiri OJK telah menghentikan 

108 investasi ilegal dan kerugian yang ditimbulkan dari tahun 2008-2018 adalah 

 
4 Ibid,.hlm. 3. 

5 Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan (OJK), Kampanye Anti Investasi 

Bodong, (Jakarta : Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK, 2017), hlm. 3 
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sebesar Rp 88,8 triliun.6 Terdapat kasus baru pada tahun ini pada bulan Oktober 

mengenai investasi ilegal yang berbentuk MLM yaitu PT. Qnet yang sudah 2 

(dua) kali dipanggil oleh Kementerian Perdagangan karena menyalahgunakan 

kode etik mereka, mereka menjual barang tidak sesuai dengan model marketing 

yang mereka daftarkan dalam SIUPL mereka.7 Lalu PT. Qnet juga melakukan 

kegiatan sistem dalam sistem dengan PT. Amoeba  yang dimana PT. Amoeba 

merupakan perkumpulan anggota daripada PT. Qnet sendiri. Sistem kerjanya 

adalah dimana para member baru diwajibkan untuk mencari dua anggota dan 

setiap anggota baru tersebut ditugaskan hal yang sama yakni merekrut anggota 

baru sehingga membentuk sistem piramida, yaitu masing masing kaki kanan dan 

kirinya akan bercabang terus, lalu mereka dijanjikan keuntungan sebesar 250 

dolar AS bahkan dijanjikan akan mendapatkan Rp 11 miliar dalam setahun jika 

bekerja dengan tekun.8 Selain itu terdapat kasus lain yang terjadi pada tahun 2019 

ini salah satu contohnya adalah kasus Alfarizi, PT. Krishna Alam Sejahtera (KAS) 

di Jawa Tengah sampai dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan 

investasi ilegal dengan menyuruh korban untuk mengeringkan jamu basah, untuk 

biaya pendaftaran korban harus membayar sebesar Rp 8.000.000,- atau Rp 

16.000.000,- atau Rp 24.000.000,- untuk biaya pendaftaran. Korban dijanjikan 

gaji dari Rp 1.000.000,- hingga Rp 3.000.000,- per minggu tergantung paket yang 

 
6 Yanurisa Ananta, Total Kerugian Akibat Investasi Bodong Tembus Rp 88,8 Triliun, 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190405104517-37-64820/total-kerugian-akibat-investasi-

bodong-tembus-rp-888-triliun, diakses pada 19 Oktober 2019 

7 Wawancara dengan Ronny Salomo Maresa  pada tanggal 27 November 2019 di Kantor 

Kementerian Perdagangan, Jakarta 

8 Walda Marison, Polres Lumajang Grebek Kantor Q-Net di Jaksel terkait Praktik Bisnis MLM, 

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/29/16270301/polres-lumajang-grebek-kantor-q-net-

di-jaksel-terkait-praktik-bisnis-mlm?page=all, diakses pada 29 November 2019 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190405104517-37-64820/total-kerugian-akibat-investasi-bodong-tembus-rp-888-triliun
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190405104517-37-64820/total-kerugian-akibat-investasi-bodong-tembus-rp-888-triliun
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/29/16270301/polres-lumajang-grebek-kantor-q-net-di-jaksel-terkait-praktik-bisnis-mlm?page=all
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/29/16270301/polres-lumajang-grebek-kantor-q-net-di-jaksel-terkait-praktik-bisnis-mlm?page=all
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dipilih. Korban yang terkena investasi ilegal ini sudah sebanyak 1.765 orang dan 

kerugian sebesar Rp 17 miliar.9  

 Dari pemaparan yang sudah penulis jelaskan tersebut, penulis akan 

melakukan penelitian lebih dalam, dalam bentuk skripsi terhadap investasi ilegal 

yang berkedok MLM atau dapat dikatakan sebagai MLM ilegal, serta peran 

pemerintah terhadap investasi ilegal yang berkedok MLM ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana praktik MLM yang dapat dikategorikan sebagai investasi 

ilegal? 

2. Bagaimana peran pemerintah secara preventif dan represif terhadap 

investasi ilegal yang berbentuk MLM? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk: 

1. Menganalisis praktik MLM yang dapat dikategorikan sebagai investasi 

ilegal. 

2. Menganalisis peran pemerintah secara preventif dan represif terhadap 

investasi ilegal yang berbentuk MLM. 

 
9 Noverius Laoli, Korban dugaan penipuan investasi jamu herbal di Klaten mencapai 1.765 

orang, https://regional.kontan.co.id/news/korban-dugaan-penipuan-investasi-jamu-herbal-di-

klaten-mencapai-1765-orang, diakses pada 28 November 2019 

https://regional.kontan.co.id/news/korban-dugaan-penipuan-investasi-jamu-herbal-di-klaten-mencapai-1765-orang
https://regional.kontan.co.id/news/korban-dugaan-penipuan-investasi-jamu-herbal-di-klaten-mencapai-1765-orang
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1.4. Manfaat penelitian 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi secara lebih mendalam lagi terutama untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan yaitu ilmu hukum dalam bidang Investasi, terkait dengan 

investasi ilegal berbentuk MLM yang sering terjadi. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini penulis juga berharap untuk dapat bermanfaat 

bagi masyarakat  dengan mengetahui masalah yang sering timbul dalam 

investasi agar mengetahui kejadian apa saja yang terjadi dalam dunia 

investasi. 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Sistematika yang digunakan dalam skripsi ini yaitu garis besar secara 

singkat tentang materi-materi yang akan dimuat dalam bab per bab dengan rincian 

sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Di dalam BAB ini akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan yang 

menjadi dasar penelitian ini. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam BAB ini akan dipaparkan mengenai tinjauan umum tentang 

perdagangan, investasi, Multi Level Marketing (MLM). 
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BAB III: METODE PENELITIAN  

Di dalam BAB akan menjelaskan mengenai penggunaan metode penelitian 

yang akan digunakan dalam skripsi ini. Hal yang akan dikaji dalam BAB 

ini adalah jenis penelitian, data penelitian yang akan digunakan, teknik 

dari pengumpulan data, pendekatan penelitian serta teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Di dalam BAB ini akan memaparkan dan menjelaskan mengenai jawaban 

atas rumusan masalah yang telah ditulis dalam BAB I.  

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Di dalam bab ini akan berisikan kesimpulan daripada skripsi ini secara 

keseluruhan sesuai dengan rumusan masalah dan juga akan membuat saran 

untuk para pembaca. 
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