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BAB III 

CARA MENJALANKAN MULTI LEVEL MARKETING (MLM) 

 

A. Melakukan Penjualan Atau Pendistribusian Produk 

Seorang Ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan amal shaleh 

adalah suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh agama, dengan fiat yang baik dan 

dilakukan dengan cara terbaik. Pakar ekonomi dan pengamat bisnis pun sering 

mengatakan bahwa pekerjaan itu dikatakan profesional apabila aktivitas itu untuk 

mengabdi kepada masyarakat, bangsa, negara dan agama dengan tingkat keahlian dan 

komitmen moral yang tinggi. Dengan demikian apakah suatu kegiatan itu profesional 

atau tidak, masyarakatlah yang akan menilai, bukan oleh yang bersangkutan tetapi 

orang lainlah yang menilai. 

Untuk dapat menilai kegiatan MLM, pertama yang perlu diketahui adalah cara 

kerjanya. MLM adalah sebuah bisnis, seperti halnya dengan bisnis lainnya, MLM 

harus dilakukan dengan cara profesional, Tanpa profesionalisme tinggi hasil yang 

akan diperoleh tidak akan maksimal. Menjalankan bisnis MLM bukan sekedar masuk 

menjadi anggota, mengajak orang sebanyak-banyaknya kemudian mendapatkan 

bonus yang besar, bukan pula semakin banyak orang yang diajak maka semakin besar 

pula bonus yang diterima, akan tetapi MLM adalah sebuah sistem pendistribusian 

produk yang prinsipnya ada produk yang bergerak dan produsen ke konsumen. Oleh 

karena itu dalam bisnis MLM harus ada penjualan, sebab dan kata MLM saja sudah 
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disebutkan kata “marketing” yang berarti penjualan, dan menjual dalam bisnis MLM 

pun harus profesional. 

MLM adalah salah satu sistem pendistribusian produk, barang atau jasa, 

keuntungan perusahaaan adalah dan hasil penjualan produk tersebut, semakin besar 

omzet penjualan, maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan. Kalau 

menjual satu produk untungnya Rp. 1000,- maka menjual seratus produk akan 

mendapatkan untung Rp. 100.000,-. Hal mi wajar, seperti juga pada penjualan 

konvensional, tanpa penjualan berarti tidak ada pendapatan dan keuntungan. Oleh 

karena itu, jika ada perusahaan MLM yang tidak penlu menjual produk, barang atau 

jasa, berarti MLM tersebut tidak layak disebut sebagai bisnis marketing. 

Tugas utama dalam bisnis MLM adalah menjual, tanpa menjual tidak ada 

prestasi, semakin banyak menjual produk maka semakin tinggi pula nilai presentasi 

pribadi, dengan demikian prestasipun akan cepat diraih. Menjual dalam bisnis MLM 

dapat dilakukan senidiri atau secara berkelompok. Menjual secara berkelompok 

berarti menjual secara gotong- royong, penjualan secara berkelompok akan lebih baik 

dibandingkan dengan menjual sendiri meskipun total omzetnya sama. 

Menjalankan bisnis MLM tidak mudah sebab MLM bukan bisnis yang 

berpringsip untung-untungan, oleh karena itu yang berhasilpun adalah orang yang 

bersungguh-sungguh menjalankannya, sebab MLM adalah sebuah bisnis yang penuh 

perhitungan, ada harga pokok ada juga harga penjualan dan selisihnya merupakan 

keuntungan pribadi masing-masing distributor. Akan tetapi sangat disesalkan banyak 

orang yang takut melakukan penjualan, pekerjaan menjual bagi sebagian orang 
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dianggap rendah, lebih rendah dari pegawai pemerintahan, lebih rendah dan pegawai 

swasta, pekerjaan guru bahkan pada umumnya orang menganggap menjual itu lebih 

rendah dan semua pekerjaan kantoran, padahal tanpa menjual semua hal yang 

berhubungan dengan barang tidak akan bergerak bahkan tidak maju dan berkembang. 

Robert Tampubolon dalam bukunya mengatakan bahwa profesi paling 

bergengsi adalah profesi menjual, alasannya karena profesi menjual bukanlah milik 

semua orang, buktinya tidak semua orang secara sadar mau atau berani menyatakan 

dirinya sebagai penjual, padahal profesi ini adalah profesi yang halal. Bahkan secara 

tidak sadar semua orang telah melakukan atau menjalankan kegiatan “menjual” ini 

karena mereka sehari-hari melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan seorang 

penjual. Tidaklah bijak apabila orang melakukannya tanpa sadar dan karenanya tidak 

merasa telah menjual, lalu tidak mau mengaku punya profesi sebagai penjual, apalagi 

dilakukannya tanpa memperoleh imbalan yang sepadan dengan apa yang dilakukan 

dengan pihak lain.1 

Setiap orang tanpa menyadari dalam kehidupan sehari-hari selalu menjual 

informasi, ide, pendapat, keyakinan bahjcan barang atau jasa dan paling sering milik 

orang lain yang dilakukan tanpa bayaran, misalnya ketika mempromosikan sebuah 

film, restoran atau tempat perbelanjaan terbaik kepada teman maupun keluarga.  

Sebagai contoh, penulis akan memberikan uraian beberapa kasus yang di 

dalamnya berkaitan dengan penjualan, sebagai berikut: 

                                                 
1Robert Tumpubolon, Net-Preneur Enterpreneur (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia, 2004),h. 126. 
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Jadi, apapun yang diinginkan dalam hidup mi semuanya dapat terpenuhi 

dengan cara menjual, karena harus dilakukan dengan cara membujuk, mempengaruhi, 

meyakinkan, menyarankan, mempresentasikan, menampilkan serta 

mendemonstrasikan dan lain sebagainya. Diantara profesi yang ada, profesi menjual 

adalah yang memungkinkan untuk memiliki penghasilan sebesar yang diinginkan. 

Profesi ini paling memiliki peluang untuk menghasilkan income berbatas langit. 

Profesi menjual benar-benar merupakan profesi paling bergengsi dan paling 

menjanjikan di era seperti sekarang ini. Tentu saja ada profesi lain yang 

memungkinkan seseorang menjadi miliarder, tetapi profesi apapun itu akan 

membutuhkan profesi menjual agar bisa berhasil. 

Akan tetapi diantara profesi menjual, profesi sebagai distributor MLM 

merupakan profesi yang dalam jangka panjang akan mampu mengalahkan 

penghasilan para penjual di jenis bisnis lainnya. Memang pada saat ini profesi 

menjual pada perusahaan properti, asuransi, securitas bahkan di bisnis lainnya 

mampu meraup penghasilan yang besar diawal karirnya, sedangkan profesi penjualan 

MLM yang baik tidak pernah menghasilkan income yang besar pada awalnya. Tetapi 

penghasilan yang bisa diperoleb seorang pebisnis MLM aktif akan meningkat secara 

progresif dan membesar secara geometris dalam jangka panjang. Sedangkan profesi 

penjual lainnya akan menghasilkan income yang naik turun sejalan dengan aktifitas 

yang mereka lakukan atau kondisi yang sangat mempengaruhi industrinya. 

Menjual dalam bisnis MLM bukan saja untuk mendapatkkan keuntungan 

langsung tetapi lebih dari itu. Menjual berarti menyebarkan informasi tentang produk. 
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Dengan menjual berarti semakin banyak orang yang mengenal produk, sehingga 

orang-orang yang sudah mengenal produk tersebut pada akhirnya akan diajak untuk 

ikut bergabung menjalankan bisnis ini. Jadi menjual dalam bisnis MLM punya fungsi 

ganda, yaitu selain mendapatkan keuntungan langsung juga sebagai sarana 

pensponsoran atau mengajak orang lain untuk ikut begabung menjalankan bisnis 

MLM ini. 

Seorang distributor untuk dapat menjual harus membeli produk terlebih 

dahulu pada point operator (P0), stockist atau kantor cabang perusahaan MLM, yaitu 

tempat menebus produk. Pembelian mi dicatat oleh karyawan pada masing-masing 

kantor yang mewakili perusahaan MLM sebgai prestasai “penjualan” distributor yang 

bersangkutan. 

Dengan demikian prestasi seorang distributor tidak dihitung dan jumlah 

produk yang dijual, tetapi dihitung dan jumlah produk yang dibeli oleh seorang 

distributor dan point operator, stockist atau kantor cabang perusahaan MLM tersebut, 

karena tidak semua produk yang dibeli itu dijual, terkadang sebagian produk yang 

dibeli tersebut dikonsumsi sendiri selebihnya di jual. Produk tersebut dibeli dengan 

harga distributor kemudian dijual dengan harga konsumen sesuai dengan yang 

ditentukan oleh perusahaan MLM itu masing-masing, adapun selisih harga antara 

harga distributor dengan harga konsumen menjadi keuntungan langsung distributor 

tersebut. 

Pada dasarnya semua jenis bisnis, baik bisnis MLM maupun bisnis 

konvensional menggunakan sistem penjualan seperti di atas yaitu ada selisih antara 
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harga beli dengan harga jual. Begitupun pada masa Rasulullah Muhammad SAW, 

sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau juga berdagang, beliau menerima barang dan 

Siti Khadijah kemudian menjualnya ke daerah-daerah atau ke negeri lain, setelah 

barang terjual diperhitungkan berapa harga jualnya dikurangi dengan harga 

pokok/dasar, sehingga dan penjualan tersebut Nabi Muhammad SAW mendapatkan 

keuntungan.2 

Dalam hal melakukan penjualan, perusahaan MLM murni memiliki kode etik, 

salah satu isi dan sekian banyak isi kode etik perusahaan MLM adalah tidak 

dibenarkan menjual produk diluar harga yang teelah ditetapkan oleh perusahaan, 

yaitu harga konsumen. Seorang distributor tidak dapat menaikkan harga semaunya, 

meskipun ynag membelmnya adalah keluarga, sebab harga sudah ditetapkan dan 

sudah ada keuntungan, dan keuntungannya pun sangat wajar yaitu sekitar 5 % sampai 

dengan 20 %, meskipun demikian keuntungan sebesar itu terkadang belum menutupi 

biaya transportasi. 

Selain itu seorang distributor juga dilarang menurunkan harga dengan alasan 

apapun, sebab jika salah seorang distributor melakukan hal in maka akan merugikan 

distributor lain, dan sebenarnya bukan hanya distributor lain yang akan dirugikan 

akan tetapi apa yang dilakukannya pun telah merugikan dirinya sendiri. 

Transaksi pertama pada bisnis MLM tidak berbeda dengan jual beli yang ada 

pada bisnis konvensional, di dalamnya sangat jelas tentang:  

                                                 
2Haekal Husain, Hidup Muhammad diterjemahkan oleh Ali Audah, Edisi Besar (Cet. XX; 

Bogor: PT. Lentera Antar Nusa, 1996), h. 62 
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a. Produk, yaitu jelas jenis produknya dan sudah tersedia. Tidak seperti pada bisnis 

yang penjualannya dilakukan secara inden dan sebagainya. Dalam bisnis MLM 

prinsipnya ada produk ada uang. Dan jika harganya sesuai, maka terjadilah 

transaksi. Bahkan banyak konsumen yang sudah mengetahui lebih awal, baik 

kualitas maupun spesifikasinya sebelum membeli, sebab terkadang dalam acara-

acara tertentu atau pada acara launching, produk MLM itu didemonstrasikan oleh 

distributor. 

b. Harga, pada perusahaan MLM, harga sebuah produk sudah ditetapkan 

sebelumnya dan bagi distributor dilarang untuk menyembunyikan harga yang 

sebenarnya, juga tidak dibenarkan untuk memaksakan agar konsumen membeli 

produk yang ditawarkan agar target penjualannya tercapai. 

c. Dalam setiap perusahaan MLM murni, ada kesepakatan bahwa point operator, 

stockist, kantor cabang adalah sebagai penjual produk dan distributor yang 

membeli. Kesepakatan mi dituangkan dalam satu nota penjualan yang biasa 

disebut “Cashbill”, dalam cashbill tersebut kedua belah pihak membubuhkan 

tanda tangan seperti melakukan ijab kabul penjualan. 

Hal ini mengacu pada perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an yang 

mengatakan bahwa apabila engkau melakukan kesepakatan jual beli, maka 

sebaiknya engkau menulisnya, seperti dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah (2): 282 

yang berbunyi: 

��u
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Terjemahnya: 

“… apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...”.3 

d. Pembayaran, dalam bisnis MLM pembayaran dilakukan secara tunai, sehingga 

tidak perlu pencatatan perjanjian kredit, jaminan atau saksi, yang pasti ada uang 

ada produk. 

e. Penjual dan Pembeli sah menurut hukum, karena sama-sama sudah dewasa, sebab 

dalam perusahaan MLM yang bisa bergabung adalah orang yang sudah dewasa. 

Kode etik perusahaan MLM, terutama MLM yang benar-benar perusahaan 

MLM murni, juga mengatur satu hal yang sangat menjamin kelangsungan 

perkembangan perusahaan tersebut yaitu Jaminan Kepuasan Konsumen (Satisfaction 

Warranty). Dalam bagian ini terdiri dari Jaminan Mutu (Quality Warranty), Jaminan 

Pengembalian Uang (Money Back Guarantee), Garansi Produk (Product Guarantee) 

dan Jaminan Pembelian Kembali (Buy Back Guarantee), hal ini berlaku apabila 

produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada.4 

Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh perusahaan MLM ini, maka ini 

menandakan bahwa perusahaan MLM murni) jauh dan segala unsur penipuan. 

Penjualan yang dilakukan oleh para distributor dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu menjual kepada diri sendiri dan kepada orang lain atau konsumen. 

Apabila seorang distributor melakukan penjualan kepada diri sendiri (konsumtif), 

                                                 
3 
4 
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maka tidak diperhitungkan hasil keuntungan penjualannya, akan tetapi keuntungan 

yang dapat diperoleh ketika seorang distributor membeli produk adalah mendapatkan 

harga distributor yang selisih 10 - 15 % dari harga konsumen. 

Produk-produk yang sudah dibeli oleh seorang distributor tidak semuanya 

dijual, akan tetapi sebagian dipakai sebagai sampel atau contoh untuk 

mempromosikan produk. Sebab sampel dan promosi produk adalah merupakan cara 

untuk dapat mengenalkan produk tersebut kepada konsumen, ini adalah bagian dan 

tugas seorang distributor, dan biaya yang dikeluarkan untuk promosi mi sepenuhnya 

di tanggung oleh distributor tersebut, hal mi sering disebut sebagai biaya operasional 

dalam berbisnis. 

Waktu menjual kepada konsumen berlaku hukum jual beli sebagaimana jual 

beli bisnis konvensional, yaitu ada produk dan harga cocok antara penjual dan 

pembeli kemudian dilanjutkan dengan transaksi yaitu pembeli membayar kepada 

penjual. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa penjualan yang dilakukan oleh 

distributor MLM terkesan memaksa, akan tetapi meskipun ada kesan memaksa dan 

distributor tetap saja yang memegang kendali adalah konsumen. Konsumenlah yang 

menentukan jadi tidaknya sebuah transaksi. Kalaupun ada kesan memaksa hal itu 

disebabkan karena adanya target penjualan yang ditentukan sendiri agar posisi dan 

prestasi yang lebih tinggi dapat dicapai. 

Tidak berbeda dengan penjualan yang dilakukan oleh wiraniaga atau sales, 

hanya saja seorang sales melakukan penjualan kepada semua orang meskipun belum 

dikenal (belum pernah bertemu sebelumnya), sementara penjualan dalam MLM 
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dianjurkan kepada orang yang sudah dikenal (sudah pernah bertemu sebelumnya dan 

sudah menjalin keakraban) sebab setelah beberapa kali membeli produk, target 

akhirnya adalah konsumen tersebut diajak untuk menjadi mitra meskipun pada 

awalnya hanya sebagai distributor pemakai (konsumtif). 

Ada perbedaan jelas dengan penjualan yang dilakukan oleh seorang sales. 

Sales menjual kepada orang yang belum dikenal dan melakukan penjualan dari pintu 

ke pintu (Door to Door) tanpa ada perjanjian terlebih dahulu dan terkadang 

mengganggu waktu istirahat calon konsumen sehingga konotasi terhadap sales sangat 

tidak baik. Kesan ini pula yang menyebabkan orang enggan bergabung menjalankan 

bisnis MLM, takut melakukan penjualan seperti yang dilakukan oleh seorang sales. 

Menjual dalam MLM dilakukan secara persuasif, biasanya sebelum menjual 

distributor melakukan perjanjian sebelum bertemu, perjanjian bisa melalui telepon 

atau pertemuan sebelumnya, dan dikatakan bahwa ada produk berkualitas dan cocok 

untuk dikonsumsi oleh calon konsumen. Setelah ada kesepakatan dengan calon 

konsumen untuk bertemu maka kemudian distributor datang membawakan produk 

yang dimaksud dan sebelum produk itu dijual terlebih dahulu dijelaskan 

spesifikasinya, bahkan untuk lebih meyakinkan seorang distributor biasanya 

memberikan sampel untuk dicoba, kalau konsumen tersebut merasa yakin produk 

tersebut sesuai dengan keinginannya, maka terjadilah transaksi. Dalam hal ini terlihat 

jelas bahwa tidak ada unsur pemaksaan antara distributor dengan konsumen. 

Dalam bisnis MLM murni, tidak ada yang perlu dicurigai, semuanya terbuka 

dan transparan, tidak ada unsur pemaksaan. Akan tetapi bila terjadi dalam 



 80

pelaksanaannya seorang distributor melakukan penjualan dengan cara yang terkesan 

memaksa bahkan “ngotot” pada saat menawarkan produk, berarti distributor tersebut 

adalah distributor pemula, distributor yang baru bergabung dan belum 

berpengalaman. Distributor lama yang sudahh berpengalaman melakukan penawaran 

secara persuasif, penuh keteladanan serta memberikan teladan dalam menggunakan 

produk, memberikan teladan dalam berfikir dan bertindak, bahkan selalu berfikir 

positif dan disenangi banyak orang. Kalau kepribadiannya sudah disenangi oleh 

banyak orang, tidak ada lagi unsur pemaksaan, tanpa mengajak orang akan ikut dan 

tanpa menawarkan pun orang akan mencari produk tersebut. 

Sebagai contoh, Amir Jawahir (Distributor PT. CNI Makassar) Posisi Agency 

Manager Peraih KKSM (Komisi Kepemilikan Sepeda Motor) melakukan penjualan 

dengan memakai prinsip “Datang dengan Cinta dan Melayani dengan Hati”, dengan 

demikian banyak pelanggannya yang enggan berpindah ke lain hati, sebut saja 

beberapa pelanggan potensialnya seperti Bapak Budi Chang, seorang pengusaha 

sukses dalam bidang otomotif yang berdomisili di JI. Boulevard, Ibu Elizabeth, 

seorang pemilik hotel berbintang, tidak pernah berfikir panjang untuk membeli 

produk yang ditawarkan meskipun produk yang sebelumnya belum habis, bahkan 

masih banyak lagi konsumen potensial yang dimilikinya, sehingga dalam sebulannya 

berhasil mencapai omzet penjualan tidak kurang dan 5 juta rupiahdan dalam hitungan 
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poin mencapai angka lebih dan 1000 poin, angka yang tinggi untuk seorang 

distributor MLM.5 

Bukan hanya Amir Jawahir selaku pelaku MLM yang berhasil menjual 

sebanyak ini akan tetapi masih banyak lagi distributor MLM lain yang juga berhasil 

menjual produknya. Di antara  sekian banyak distribor hanya ada beberapa distributor 

yang bisa mempertahankan pelanggan potensialnya. Bila seorang konsumen sangat 

senang dengan pelayanan seorang distributor, maka konsumen tersebut tidak ingin 

membeli produk yang sangat disukainya pada distributor lain meskipun ditawarkan 

harga yang lebih murah dan harga yang didapat dan distributor langganannya. 

 
B. Merekrut Siapa Saja, Kapan Saja dan Dimana Saja 

Bagian kedua dan cara menjalankan MLM mi adalah melakukan proses 

perekrutan atau dalam bahasa MLMnya disebut sebagai prospecting. Prospecting 

dalam kaitannya dengan bisnis MLM bererti mengajak seseorang untuk bergabung 

menjalankan bisnis yang ditawarkan, baik itu orang yang sudah dikenal dengan baik 

maupun orang yang baru dikenal dan bahkan yang belum dikenal sekalipun. 

Untuk orang yang sudah dikenal dapat dirinci sebagai berikut, dimulai dan : 

Keluarga terdekat seperti saudara, tante, keponakan dan kerabat serta famili lainnya. 

Tetangga dirumah sekarang atau tetangga dulu sebelum pindah ketempat sekarang. 

Teman sekantor, sekolah, sepengajian, sekampus, sepermainan. Teman dan kenalan 

satu daerah, Murid atau guru dan kenalan berkaitan dengan jasa yang diberikan atau 

                                                 
5Amir Jawahir, wawancara tanggal 26 September 2005, di CNI Centre  
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diterima dari pihak lain, belum lagi kenalan yang disebabkan oleh hubungan anak 

dengan teman atau gurunya. Sedangkan orang yang baru dikenal dan belum dikenal 

sekalipun, biasanya terjadi perkenalan tanpa sengaja atau disengaja. Hal ini dapat 

terjadi dimana saja, dalam perjalanan pergi dan pulang kantor, di pusat perbelanjaan, 

di Bank, di Rumah sakit atau ditempat- tempat umum lainnya. 

Prospecting atau proses perekrutan dalam bisnis MLM sangat menentukan 

kesuksesan seseorang yang menjalankannya, sebab bila tidak terjadi proses 

perekrutan dalam jaringan bisnisnya maka kondisi omzetnya akan melemah. Hal ini 

berkaitan erat dengan bagian pertama dan cara menjalankan bisnis MLM ini yaitu 

penjualan/selling. Penjualan yang dilakukan oleh satu orang meskipun mampu 

menjual sebanyak-banyaknya sudah pasti tidak akan sebanyak kalau dijual oleh 

banyak orang. 

Dalam MLM penjualan seribu produk lebih baik dilakukan oleh seratus orang 

daripada oleh hanya sepuluh orang. Kalau menjual seribu produk oleh seratus orang 

berarti perorang hanya sepuluh produk. Sebahknya kalau dijual oleh sepuluh orang 

berarti seratus produk perorang. Menjual sepuluh produk lebih mudah daripada 

menjual seratus produk, selain itu dan 100 orang kalau ada 50 orang yang berhenti 

atau tidak aktif masih ada 50 orang lagi, tetapi kalau hanya 10 orang dan 8 orang 

tidak aktif berarti tinggal 2 orang saja, dan sangat jelas bagi perusahaan semakin 

banyak anggota/member yang menjual akan semakin baik, begitupun sebaliknya. 

Bagi sebagian besar distributor MLM yang sudah sukses, sebut saja Ir. Alex 

IW (CAM CNI), Robert Angkasa (Amway Corp.) Kusnandi (CAM CNI), Resky 
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Kanata (Tianshi) dan masih banyak lagi yang lainnya. Prospecting bagi orang yang 

sudah dikenal terutama keluarga dan teman dekat dilakukan dengan cara 

memperbanyak silaturrahmi atau mengunjungi. Hal ini pula yang dilakukan oleh para 

pengikut atau downline-nya yang sukses belakangan dan membuat MLM semakin 

Booming, sebut saja Syafri Gunawan (Distributor PT CNI) yang hanya dalam waktu 

kurang dan 3 tahun sudah menduduki posisi DAM (Diamond Agency Manager) 

dengan komisi di atas 60 juta perbulan ditambah bonus komisi Kepemilikan Mobil 

Mewah I. Sementara untuk orang yang belum dikenal para distributor sukses 

melakukannya dengan cara melakukan prospecting atau pendekatan pribadi serta 

membuat daftar nama yang diperoleh dan/referensi orang yang sudah dikenal. 

Prospecting adalah sebuah proses untuk menemukan orang yang cocok untuk 

diajak bekerja sama dalam mengembangkan bisnis MLM yang digeluti. Pada waktu 

kapan dan dimana pun, prospecting ini dapat dilakukan baik pada saat di atas 

kendaraan umum, di super market, halte bis, telepon umum dan di tempat-tempat 

umum lainnya. Ini adalah bagian dan cara menambah daftar nama yang dimiliki. Ada 

banyak sekali orang di luar sana yang belum dikenal bahkan jumlah mereka jauh 

lebih banyak dan orang yang sudah dikenal. Dengan teknik ini orang-orang tersebut 

dapat dimasukkan dalam daftar nama prospek seorang distributor. 

Dalam bisnis MLM, prospecting adalah sebuah langkah awal yang sangat 

penting untuk dilakukan. Asset utama dalam bisnis jaringan adalah kemampuan 

mengoptimalkan daftar nama yang dimiliki. Makin banyak daftar nama yang dimiliki, 

maka akan semakin mudah mengembangkan bisnis ini. Proses inipun adalah sebuah 
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proses berkelanjutan yang dilakukan tiada henti, sehingga dapat dikatakan bahwa 

prospecting merupakan darah kehidupan dalam bisnis mi, dengan prospecting bisnis 

MLM akan cepat berkembang atau bahkan mati/berhenti di tengah jalan. 

Tidaklah aneh apabila seorang distributor memiliki banyak prospek, secara 

psikologis akan segera muncul rasa optimisme dalam dirinya, sedangkan jika terjadi 

sebaliknya akan muncul pesimisme, perasaan negatif dan stress berkelanjutan dan 

akhirnya banyak distributor yang kemudian menyerah kalah. Kalau diperhatikan 

prospek sebenarnya adalah seorang calon potensial yang memiliki kebutuhan, 

kewenangan dan kemampuan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. 

Selain itu merekapun memiliki kemauan, kemampuan dan kualitas untuk menjadi 

bagian dan jaringan yang mengembangkan bisnis MLM. Tidak berlebihan bila ada 

yang mengatakan bahwa prospek adalah asset yang sangat berharga dalam bisnis ini. 

Prospek adalah sasaran perekrutan dan penjualan dan seorang distribtor profesional 

dalam MLM, karena bisnis jaringan adalah bisnis manusia, sehingga siapa yang 

mampu mengoptimalkannya dia akan sukses. 

Prospecting merupakan urat nadi dalam pengembangan bisnis seorang 

distributor profesional. Tanpa penguasaan tehhnik prospecting yang baik dan 

berkualitas, seorang distributor tidak akan bisa melakukan closing dan tidak akan 

mendapat sumber daya jaringan yang memadai. Hanya dengan prospecting seorang 

distributor profesional akan selalu memiliki sasaran untuk melakukan perekrutan 

distributor barn, baik untuk dirinya maupun untuk di grup jaringannya (spil over). 
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Untuk memastikan prospeknya cukup banyak, standarnya seorang distributor 

profesional harus memiliki sekitar 250 prospek, karenanya prospecting haruslah 

sebuah aktivitas yang rutin dan menjadi kebiasaan dalam diri seorang distributor 

profesional. Para distributor yang sukses dalam bisnis MLM biasanya meniiliki daftar 

nama yang sangat panjang, buah dan kerja kerasnya dalam melakukan prospecting 

yang terus menerus tiada henti. 

Dalam melakukan prospecting harus bisa mengkualifikasikan daftar nama 

yang dimiliki berdasarkan beberapa kriteria, misalnya berdasarkan visi, pergaulan, 

finansial dan religiusitasnya. Religiusitas artinya tingkat pemahaman keagamaan 

orang dan daftar nama yang dimiliki, apakah termasuk religius, moderat atau bahkan 

liberal. Finansial, berkait dengan kondisi keuangan orang tersebut, hal ini dapat 

diperkirakan secara sepintas kondisi kehidupannya secara materi. 

Pergaulan yaitu orang yang memiliki relasi yang cukup luas, mudah bergaul 

atau menjadi tokoh publik bahkan orang yang tidak bergaul sama sekali. Visi, artinya 

apakah calon prospek tersebut memiliki visi atau cara pandang masa depan, apakah 

berpikiran maju, punya ambisi yang besar atau biasa-biasa saja. 

Setelah dikualifikasikan berdasarkan kriteria yang dimaksud di atas, dapat 

dilihat seberapa potensial calon prospek yang akan didahulukan, setelah terpilih nama 

yang dianggap potensial tersebut dapat dilengkai dengan data tambahan seperti; nama 

lengkap dan nama panggilan, tanggal atau usia prospek dan pasangannya, alamat 

rumah, pekerjaan dan jabatannya, alamat kantor dan informasi lain yang mendukung. 
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Ada beberapa sumber penting yang dapat dikorek untuk memperbanyak 

jumlah daftar nama prospek yang dimiliki oleh seorang distributor MLM, yaitu; 

a. Pusat Pengaruh ( Center Of Influence) 

Bergaullah dengan orang-orang berpengaruh pada masing-masing segmentasi 

sosial dan kelas dalam lingkungan kehidupannya. Namun hal ini hanya akan 

efektif apabila distributor bekerja sama dengannya secara tulus tanpa pamrih. 

Distributor akan gagal apabila melakukannya hanya karena segi bisnis semata 

atau ada pamrihnya. Umumnya prospek akan mengutamakan sikap mental yang 

tepat dari diri seorang distributor jika coba memasuki lingkungan kehidupannya. 

Jadilah personal walking ambassador, dengan mencari jenis prospek yang 

diinginkan di tempat mereka biasanya berada (finding prospect). 

b. Bersarang (Nesting) 

Milikilah tempat-tempat strategis agar dapat lebih leluasa bertemu dengan banyak 

prospek potensial. Akan sangat menghemat waktu dan biaya jika menetap di 

lokasi prospek potensial berada, atau paling tidak segera dapatkan distributor 

pemula yang potensial untuk mengembangkan bisnis bersama di tempat yang 

dianggap strategis tersebut. 

Pola nesting ini berguna untuk memasarkan di satu lokasi yang ditentukan untuk 

bertemu dengan beberapa prospek di tempat yang berdekatan. Hal ini untuk 

mengefisienkan waktu. Selain itu akan lebih fokus lagi mencurahkan perhatian 

pada hanya satu wilayah tertentu. 

c. Referensi 
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Referensi mi dapat diperoleh dan orang yang dikenal maupun dan orang yang 

sedang di prospek. Pemberi referensi mi biasanya terdiri dan tiga jenis, yaitu ; 

Pertama, pemberi referensi yang bersedia memberikan nama dan alamat lengkap, 

sekaligus menelpon atau membuatkan surat pengantar. Kedua, pemberi referensi 

yang bersedia memberikan nama dan alamat lengkap saja. Ketiga, pemberi 

referensi yang bersedia memberikan nama dan alamat lengkapnya, namun 

meminta kepada distributor untuk tidak memberitahukan bahwa dirinyalah si 

pemberi referensi. 

Tidak ada masalah untuk ketiganya, yang terpenting bagi distributor adalah 

mendapat calon prospek baru serta harus menghormati dan menghargai 

permintaan sang pemberi referensi. 

Dalam melakukan aktifitas bisnis MLM, pada umumnya distributor pemula 

menduplikasi para distributor yang telah sukses dan biasanya para leader pun 

mengarahkan distributor pemulanya untuk mengikuti cara atau sistem yang 

dijalankan oleh para uplinennya yang telah berhasil membuktikan ke dahsyatan MLM 

yang digelutinya minimal telah mendapatkan satu prestasi sebagai wujud dan kerja 

cerdasnya. 

Hal terpenting yang biasa dilakukan oleh para distributor sukses dalam bisnis 

MLM adalah mereka membiasakan langkah-langkah yang terbilang sangat positif. 

Kebiasaan-kebiasaan tersebut diantaranya: Menjalankan hukum 1 meter 30 detik 2 

menit, yaitu dalam waktu tidak lebih dan 30 detik mereka sudah menyapa orang yang 

berada dalam jarak 1 meter. Lalu maksimal dalam 2 menit mereka bercakap-cakap. 
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Hal mi mereka lakukan dimana saja mereka bisa bertemu dengan orang yang telah 

berusia dewasa dan memiliki perangai yang normal. Menyebarkan kartu nama ke 

setiap orang yang baru mereka kenal, tidak lupa mereka pun berusaha untuk 

mendapatkan kartu nama atau alamat lengkap dan nomor telepon orang yang baru 

dikenalnya tersebut. “Jangan berharap mereka yang menghubungi kita, kitalah yang 

harus menghubunginya, karena memang kita membutuhkan mereka sebagai calon 

prospek potensial untuk diajak bekerjasama dalam mengembangkan bisnis MLM 

yang kita geluti.” ungkap salah seorang distributor sukses Makassar, Bapak Jafrat 

Syukur SE (Peraih prestasi Kepemilikan Rumah Menengah). 

Menghadiri setiap undangan pesta atau pertemuan apa saja (bahkan melayat 

orang meninggal atau menjenguk orang sakit juga mereka lakukan). Selain akan 

bertemu dengan orang-orang baru, menghadiri undangan juga nampaknya dilakukan 

dalam rangka membina jaringan yang sudah mereka bentuk. 

Banyak mendengar daripada berbicara. Sesekali mereka mengajukan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan tentang keluarga, pekerjaan atau hobi. Hal ini dilakukan 

untuk mengontrol pembicaraan agar tetap fokus pada hal tertentu. Para distributor 

sukses melakukannya dengan sefleksibel mungkin, sehingga mereka dapat 

berbincang-bincang secara rileks dan menyenangkan. Hal ini diungkapkan oleh Ir. 

Alex IW dalam sebuah acara Spesial Training di Quality Hotel Makassar pada 

tanggal 20 April 2004 lalu.  

Para Distributor sukses melakukan prospecting setiap saat, mereka 

mengatakan bahwa mereka telah melakukan langkah-langkah prospekting tersebut 
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secara berulang-ulang sampai mahir dan kemudian menjadikan hal tersebut sebagai 

kebiasaan baru dalam diri mereka. Dapat digaris bawahi bahwa ternyata para 

distributor sukses melakukan prospecting sebagai sebuah kebiasaan, bukan sebagai 

pekerjaan. 

Proses dan mekanisme mengajak juga ada aturannya, tidak sembarangan dan 

tidak boleh mengajak orang yang sudah bergabung serta tidak boleh mengajak 

dengan memaksa orang untuk bergabung. Orang yang masuk/bergabung karena 

terpaksa, kemungkinannya adalah tidak aktif dan meskipun aktif tetapi hanya pada 

awal bergabungnya saja. Ikut bergabung harus dengan kesadaran dan dengan 

pemahaman terlebih dahulu. Ada kejelasan apa dasarnya sehingga ia memutuskan 

untuk bergabung. Itulah sebabnya sebelum bergabung dilakukan presentasi agar jelas 

seperti apa dan bagaimana setelah mereka bergabung nanti. 

Ada dua metode untuk mengajak, Pertama, melalui pengenalan produk, 

setelah mengkonsumsi produk kemudian tertarik untuk ikut bergabung menjalankan 

bisnisnya. Meskipun tidak aktif melakukan prospecting setidaknya mereka membeli 

dengan harga distributor dan bisa menikmati produknya dengan jaminan kesehatan 

yang ditawarkan. Akan tetapi kalau mereka aktif menjalankan bisnisnya mereka akan 

mendapatkan komisi dan bonus sesuai dengan prestasi yang bersangkutan. Kedua, 

melalui peluang bisnisnya, yaitu tertarik dengan keuntungan dan bisnis tersebut. 

Dengan bergabung ada kemungkinan mendapatkan komisi serta bonus yang 

disediakan perusahaan sesuai dengan aturan yang ada. 
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Ada beberapa hal penting yang sebaiknya harus diperhatikan oleh distributor 

pemula ataupun distributor aktif apabila ingin tetap sukses dalam menjalankan 

prospecting bisnis MLM yaitu; 

a. Miliki mental SW-SW-SW-SW-N, yaitu singkatan dan Some Will! Some Won‘t! 

So What! Someones Waiting! Next! , Artinya Wajar kalau ada yang menolak. 

Bahkan jangan heran kalau 95 orang (95 %) dan 100 orang yang ditawarkan akan 

menolak, karena itu jangan pemah kaget apalagi merasa kecewa. Mulailah lagi 

dengan prospek berikutnya, karena selalu ada orang lain yang berminat dan ada 

banyak dan mereka yang masih berada di luar jangkauan. Teruskan memasarkan 

produk dan bisnis kepada siapa saja yang di ingat atau ditemui karena sebagian 

dan orang yang pernah menolak akan bersedia untuk ikut bergabung. 

b. 95 % orang yang menolak biasanya akan dengan senang hati mereferensikan 

beberapa nama berikut alamat atau nomor telepon saudara atau temannya untuk 

dapat dihubungi. Jadikan mereka sebagai “tambang” prospek yang besar. Bisnis 

MLM bukan saja disebut network marketing (pemasaran jaringan) tetapi juga 

refferal marketing.6 

c. Pasarkan produk dan bisnis secara jujur, jangan menjanjikan kemanfaatan produk 

dan income yang dapat diperoleh dan peluang bisnis yang ditawarkan lebih dan 

yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

                                                 
6Robert Tumpubolon, op.cit., h. 140 
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d. Jalankan bisnis MLM sebagai suatu hobi yang menyenangkan. Pada umumnya 

orang menyukai sesautu yang menyenangkan dan tidak tega untuk menolak orang 

yang datang menawarkan sesuatu yang menyenangkan. 

e. Minta pendapat orang lain mengenai peluang usaha yang ditawarkan sambil 

mencari celah atau waktu yang baik untuk mengubah sebuah penolakan (bila ada) 

menjadi sebuah penerimaan. Harus diingat bahwa Tuhan memberikan manusia 

dua telinga dan satu mulut, maksudnya agar lebih dulu menggunakan telinga 

untuk mendengar pandangan orang lain dan menggunakannya dua kali lebih 

banyak dibandingkan langsung menggunakan mulut untuk memasrkan produk 

dan usaha, sebab belum tentu orang lain itu bisa langsung menerima apa yang 

ditawarkan. 

f. Seorang distributor harus menjadi pemimpin yang dapat dibanggakan oleh para 

downline di dalam jaringannya. 

g. Usahakan untuk tampil dan berpakaian secara profesional untuk membangun 

image yang baik, bukan saja pada diri sendiri tetapi juga pada produk dan bisnis 

yang dijalankan. 

C. Melakukan Pembinaan dan Memberikan Motivasi 

Menjalankan bisnis MLM tidak hanya sekedar melakukan penjualan atau 

mengajak (prospecting) saja, akan tetapi harus memiliki strategi yang handal. Salah 

satu strategi yang harus dijalankan adalah membangun sebuah organisasi. Organisasi 

adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, 

sebagaimana tujuan sebuah bisnis adalah untuk mendapatkan profit dan keuntungan 
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Organisasi mi perlu dibangun agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pada 

umumnya organisasi MLM dibangun secara mendalam dan melebar. Mendalam 

artinya membangun suatu organisasi seperti akar tunggang, semakin dalam sebuah 

organisasi maka semakin kuat kondisinya sedangkan melebar artinya supaya 

jangkauannya semakin jauh. 

Sebagai contoh; A mengajak B, kemudian mengajar B bagaimana cara 

mengajak dan mengajar/membina. B mengajak C, C mengajak D, D mengajak E dan 

seterusnya. Dilihat dari sisi A, maka B adalah level pertama, sedangkan C adalah 

level kedua, D level ketiga serta E adalah level keempat. Membangun organisasi 

sarnpai level ke empat berarti organisasi yang dimiliki sudah cukup dalam. 

Organisasi ini sudah mempunyai akar tunggang. Omzet A adalah kumpulan 

omzet E,D,C,B dan A sendiri. Apabila E bergerak dan berprestasi tinggi, maka dan 

segi omzet A akan meningkat tetapi dan segi komisi, komisi yang diterima oleh E 

lebih besar nilainya dibandingkan dengan komisi A. Perusahaan tidak akan 

memberikan imbalan besar kepada A, karena pada dasarnya A tidak berprestasi. A 

hanya mensponsori B, bukan mensponsori C, D dan E. Sebagai imbalan atas jasanya, 

perusahaan memberikan royalti kepada A, karena dari A lah sehingga B, C, D dan E 

mengenal MLM. 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, A harus mensponsori orang lain 

secara langsung, misalnya F, G dan H. Sehingga organisasi A selain mendalam juga 

melebar. Melebar itulah yang merupakan prestasi murni A. Karena A secara langsung 

mengajak dan mengajar/membina F, G dan H. Selanjutnya F, G dan H itu pun 
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melakukan hal yang sama yaitu mengajak dan mengajarkan lagi kenalannya sehingga 

organisasi ini benar-benar kuat dan solid. 

Apabila A tidak mengajak F, G dan H, sedangkan E mengajak kenalan dan 

teman-temannya, El, E2, E3 dan seterusnya maka tidak tertutup kemungkinan bahwa 

penghasilan E justru lebih besar dan hasil yang dietrima oleh A. Hal seperti inilah 

yang dikatakan adil, karena E lebih berprestasi dibandingkan A, meskipun A lebih 

dulu masuk ikut bergabung. 

Organisasi ini semakin lama semakin besar, misalnya saja setiap bulan A 

dapat mengajak 5 orang, kemudian pada bulan berikutnya setiap orang tersebut dapat 

mengajak kenalannya masing-masing 5 orang, maka anggota kelompok A sudah 

menjadi 30 orang. Lima orang pada level pertama dan 25 orang pada level kedua. 

Kalau keadaan seperti itu berjalan mulus, maka dalam beberapa bulan saja anggota 

kelompok A sudah menjadi ribuan orang. Kalau sudah ribuan orang, A sudah 

seharusnya mendelegasikan wewenang untuk dapat melakukan pembinaan. A harus 

dapat mengajarkan bagaimana cara untuk dapat mengembangkan jaringan dan 

memberi motivasi kepada mitra-mitranya. 

Meskipun jumlah anggota sudah banyak bahkan sudah mencapai ribuan orang 

belum memberikan arti apa-apa kalau masing-masing anggota tersebut belum 

melakukan penjualan. Hasil penjualan itulah yang mendatangkan komisi. Semakin 

besar omzet penjualan semakin besar komisi yang diterima. Tanpa menjual tidak ada 

komisi. Perusahaan MLM yang benar-benar murni tidak membagi-bagikan uang 

pendaftaran akan tetapi komisi diambil dan keuntungan penjualan produk. 
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Setelah organisasi terbentuk, kenalan sudah diajak dan diajarkan tentang 

MLM dan bgmana menjalankannya, maka perlu dilakukan pembinaan. Ibarat 

tanaman setelah ditanam prlu diberi pupuk dan disiangi supaya rumput-rumput liar 

tidak menghambat pertumbuhan. Ini adalah tugas seorang sponsor (Up line) yang 

telah memperkenalkan, mengajak dan membinanya. 

Membina dalam MLM sangat berbeda dengan pembinaan dalam suatu 

instansi. Perbedaan utama adalah MLM ini tidak ada hukuman dan sanksi bagi 

mitranya yang tidak menjalankan kegiatan. Seorang distributor bebas untuk 

menjalankan atau tidak kegiatan rencana bisnis yang ada sementara dalam suatu 

instansi perlu ada absensi, dibuatkan aturan dan ditentukan sanksinya. Tugas-tugas 

dilaksanakan dengan kesadaran sendiri. Pembinaan bertujuan supaya mitranya selalu 

dalam keadaan sadar, tidak terpengaruh oleh godaan MLM lain, serta godaan dan 

berbagai pihak yang menghambat kemajuannya. 

Karena adanya kebebasan tersebut, tugas seorang sponsor adalah menanyakan 

dan menawarkan bantuan yang diperlukan orang yang disponsorinya. Dalam bisnis 

MLM unsur tolong menolong sangat diutamakan dan terkadang antara sponsor 

dengan orang yang disponsorinya itu lebih dekat dibandingkan dengan saudara 

sekandung. 

Tanggung jawab seorang sponsor/upline sangat besar, sebab ia akan merasa 

malu bila orang yang disponsorinya (usahanya) tidak berkembang, sehingga seorang 

distributor harus berusaha lebih keras sehingga orang yang disponsorinya dapat 

berhasil. Hal seperti mi sangat perlu sebab keberhasilan belum akan tercapai kalau 
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orang yang disponsorinya belum berhasil. Sebagai upline/sponsor harus setiap saat 

memberikan motivasi dan memberikan solusi/bantuan sebelum diminta oleh 

mitranya. 

Dalam bisnis MLM unsur “Ta’awun” tolong menolong sangat diperlukan. 

Upline/sponsor yang paling banyak menolonglah yang akan berhasil dan banyak 

mendapatkan hasil. Semakin banyak anggotanya yang berhasil karena 

pertolongannya, semakin besar pila keberhasilan yang ia terima. 

Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an, QS. Al-Maidah 

(5): 2 yang berbunyi : 

ena r murni ti dak membagi�rganisa si �ur’an, ��g bermi nat dan ada �yng tersebu t dapa t �y
Terjemahnya:  

“… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran …”.7 

 

Kuatnya suatu hubungan antara mitra mi merupakan ciri suatu keberhasilan 

dalam menjalankan bisnis MLM. Oleh karena itu, mereka akan selalu berhubungan 

(berkomunikasi), saling memberi informasi, memberi semangat dan saling 

mengingatkan. Dalam bisnis MLM semakin tinggi prestasi mitra yang disponsori, 

maka semakin baik pula posisi seorang upline/sponsor, meskipun tidak menjamin 

bahwa ketika seorang yang disponsori (downline) berprestasi, maka yang 

mensponsori pun langsung berprestasi. Adakalanya yang disponsori lebih awal sukses 

dibandingkan dengan yang mensponsorinya. 

                                                 
7Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 2000), h. 156. 
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Dan beberapa hal yang telah penulis uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

cara pembinaan dalam bisnis MLM meliputi tiga hal, Pertama; terus lakukan 

komunikasi dengan mitra, meskipun sekedar “say hello”, tegur sapa langsung 

maupun melalui telepon menanyakan bagaimana kabar keluarga, kalau dekat bisa 

saling mengunjungi setidaknya tahu bagaimana kondisi mitranya apakah dalam 

kondisi sehat atau dalam keadaan sakit dan sebagainya. Kedua; berikan perhatian 

dengan cara selalu lakukan monitoring, hanya saja perlu berhati-hati dalam 

melakukan pemantauan, jangan ada kesan menyuruh, memerintah atau memberi 

instruksi, tetapi lakukan dengan tetap menawarkan bantuan. Ketiga; reward yaitu 

selalu memberikan apresiasi. Sekecil apapun prestasi mitra berikanlah penghargaan, 

meskipun sekedar tepuk bahu kemudian mengucapkan kata “Selamat” atas prestasi 

yang diraih, atas penjualan yang melebihi target dan sebagainya. 

Pembinaan dalam bisnis MLM mengutamakan motivasi dan semangat. Oleh 

karena itu, pertemuan adalah salah satu cara paling efektif menjaga semangat dan 

motivasi kerja masing-masing personal, baik pertemuan secara kecil-kecilan yaitu 

dalam bentuk bertemu antara dua atau tiga orang mitra untuk memecahkan masalah 

dan membuat rencana baru maupun pertemuan dalam bentuk konvensi atau rapat 

akbar. Pada kesempatan pertemuan tersebut, diumumkan distributor yang berprestasi 

diantaranya distributor yang naik posisi, yang mendapatkan bonus terbesar atau 

bahkan berhasil meraih posisi puncak dalam jenjang kedistributoran MLM yang 

digeluti. 
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Tanpa ada pertemuan, bisnis akan mati dengan sendirinya. Bisnis MLM 

adalah bisnis sendir-isendiri/pribadi, tidak ada yang memerintah dan memberi 

instruksi. Jadi kalau tidak ada pertemuan, maka bisnis tidak akan berjalan. 

Salah satu kekuatan dan sekaligus kelemahan MLM adalah komisi yang 

diterima sesuai dengan prestasi. Semakin besar prestasi seorang distributor semakin 

besar pula penghasilan yang diterima. Kenaikan posisi dan kenaikan penghasilan 

tidak perlu menunggu penguusulan atasan. Kondite sudah sangat terukur, berapa 

omzet yang dicapai dan situlah dihitung berapa besar komisi yang diterima. Berbeda 

dengan pekerjaan konvensional, gaji sudah ditetapkan setiap bulan. Apapun 

prestasinya pada bulan itu gajinya tetap sebesar yang sudah ditentukan. 

Sebagai distributor MLM, penghasilan sesuai dengan omzet kelompoknya, 

semakin besar omzetnya semakin tinggi komisi yang diterima. Untuk memperbesar 

omzet itu hams melakukan pembinaan dan mengajak anggota lebih banyak lagi untuk 

tetap aktif dan berprestasi. Hasil pembinaan dan mengajak atau hasil kerja itulah yang 

dibayar. Semakin berprestasi dalam membina dan mengajak semakin besar pula hasil 

yang diterima. Disinilah keadilan menurut MLM. Untuk mendapatkan hasil yang 

banyak, seorang distributor MLM perlu memberikan motivasi kepada diri sendiri dan 

anggota jaringannya.  

Di samping membangun motivasi anggota jaringannya dengan cara 

memperlihatkan motivasi diri yang kokoh, para distributor sukses juga menggunakan 

berbagai macam alat bantu untuk maksud memberikan motivasi dan menambah 

semangat para mitranya. Misalnya, dengan memberikan kartu ucapan selamat pada 
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saat malam penganugerahan distributor berprestasi, pemberian pin atau emblem-

emblem kecil yang disematkan kepada distributor aktif dalam pertemuan-pertemuan 

khusus bahkan dengan memberikan kalung bunga sebagai tanda kebahagiaan atas 

prestasi yang dicapai. 

Cara yang relatif unik juga dilakukan oleh sebagian perusahaan MLM, 

diantaranya memberikan semangat dengan memberikan sapaan khusus sesama 

distributor, sebut saja perusahaan MLM terbesar di Indonesia PT. CNI. Perusahaan 

ini memiliki tradisi-tradisi kecil yang sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan 

semangat para distributornya seperti bila seorang distributor menyapa seorang lainnya 

dengan mengatakan “Apa Kabar?” maka yang mendengar langsung menjawabnya 

dengan ucapan “Luar Biasa Baik”. Jawaban ini segera menciptakan suatu suasana 

positif untuk pembicaraan selanjutnya. 

Hermawan Kertajaya, Leading Service Officer sekaligus pendiri MarkPlus 

Professional Service (1998), adalah nama yang paling populer di dunia manajemen 

pemasaran Indonesia pernah dibuat kagum menyaksikan semangat dan antusiasme 

puluhan ribu distributor CNI dalam sebuah acara Konvensi Nasional CNI di Jakarta.8 

Cara lain yang terbukti efektif untuk membangkitkan motivasi anggota 

jaringan adalah dengan melibatkan distributor (khususnya yang baru dan potensial) 

untuk mengambil bagian dalam aktifitas bisnis sebuah jaringan. Keterlibatan itu 

diatur secara bertahap, mulai dan sekedar menjadi penerima tamu, memberikan 

                                                 
8Andrias Harefa, 10 Kiat Sukses Distributor MLM (Cet. IV; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2002), h. 61. 
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kesaksian (testimoni) disaksikan banyak orang sampai mengorganisir pertemuan 

besar dan memimpin presentasi pokok dalam sebuah pertemuan. 

Keterlibatan dalam sebuah acara sangat efektif untuk meningkatkan Sense Of 

Belonging dalam kelompok jaringan tertentu. Melalui pembagian peran dan tanggung 

jawab, distributor yang relatif barn merasa diterima dan dihargai keberadaannya 

dalam kelompok jaringan tersebut. Sebagaimana digagas oleh pakar-pakar motivasi, 

kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan untuk berafiliasi, diterima, dihargai dan 

diakui keberadaannya dalam suatu lingkungan. 

Murah hati dalam memberikan pujian yang tulus ikhlas, merupakan cara lain 

yang banyak dilakukan para distributor sukses. Sebagai contoh, seorang wanita yang 

memilliki berat badan luar biasa, akan mudah tersanjung mendengar kata-kata, 

seperti; “Wah Anda kelihatan jauh lebih langsing sekarang”, atau “Luar biasa, hanya 

dalam waktu tiga minggu Anda sudah kelihatan lima tahun lebih muda”, dan masih 

banyak lagi contoh yang lainnya. Jadi, menguasai seni memotivasi diri sendiri dan 

anggota jaringan adalah salah satu kiat ampuh para distributor puncak meraih 

kesuksesan dalam bisnis MLM.  

Mengikuti kegiatan MLM, bukanlah kegiatan untuk bersenang-senang. 

Bergabung dengan bisnis MLM adalah siap untuk kerja keras yang terarah, atau 

tepatnya kerja cerdas. Gambaran masyarakat selama ini banyak yang keliru, mereka 

menganggap bahwa bergabung dengan bisnis MLM langsung bisa mendapatkan 

komisi jutaan bahkan puluhan juta rupiah tanpa kerja keras. MLM bukanlah sebuah 

bisnis yang menganut prinsip untung-untungan bukan pula sebuah praktek perjudian, 
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akan tetapi MLM adalah sebuab peluang bisnis dengan suatu kerja yang terarah. 

Distributor MLM yang baik adalah memanfaatkan waktu luang atau vaktu 

senggangnya. Waktu yang digunakan dalam menjalankan bisnis MLM sangat efektif, 

sebab dimanapun distributor itu berada mereka selalu menggunakannya dengan 

melakukan aktifitas bisnisnya (prospecting). Setiap saat mereka berfikir bagaimana 

lagi cara-cara terbaru untuk mengajak dan menjual produknya. 

Bagi orang yang sangat senang bekerja dengan segala kemampuan (keahlian) 

yang ada, MLM adalah solusinya, bagi orang yang ingin bebas menentukan 

penghasilannya, MLM juga solusinya dan bagi orang yang ingin memamfaatkan 

waktu luang (kosong), pilihan yang sangat tepat juga adalah MLM. 


