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Model Sekolah Bisnis Multi Level Marketing di Kota Surabaya
Model of Multi Level Marketing Business School in the City of 
Surabaya
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ABSTRACT
Most studies about MLM business/Multi Level Marketing are talking that MLM business is a kind of business that 
worth to do because it increases income. However, the study of economic behavior in MLM business education from 
anthropology perspective have not widely done. This study analysed and described interpretatively the economic behavior 
of MLM businessmen in education programm for new members and studied the type of education developed by MLM 
businessmen community. MLM company chosen in this study was the biggest turnover company in Indonesia according 
to APLI/Indonesian Direct Selling Association in 2011. The method used in this research was ethnography, analysing 
qualitative data digging from partisipatory obeservation in meeting and seminar held by support system and supporting 
company of that MLM in Surabaya. Indepth interview using interview guidelines was conducted to some informants 
who was succeded to be billionaires and rewarded luxury cars, yacht, personal airplane, villa from their downlines. This 
research result showed that MLM distributors' motivation to do this business was their knowledge about this business 
and its products. They have commitment, dreams, and consistency in MLM business. Socio cultural construction in 
MLM business done by support system was important because business culture in MLM different from conventional 
business. Therefore, MLM business education process done and practiced step by step in order to obtain more benefi ts by 
cooperating with their groups.
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ABSTRAK
Berbagai studi tentang bisnis MLM/Multi Level Marketing lebih fokus pada bisnis MLM layak ditekuni karena bisnis 
ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun studi tentang perilaku ekonomi terkait program pendidikan 
bisnis MLM dalam perspektif antropologi belum banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 
mendeskripsikan secara intepretatif perilaku ekonomi pebisnis MLM terkait dengan program pendidikan bagi anggota 
baru serta menemukan model pendidikan macam apa yang dikembangkan komunitas pebisnis MLM. Perusahaan 
MLM yang dipilih adalah perusahaan dengan omset terbesar di Indonesia menurut APLI/Asosiasi Penjualan Langsung 
Indonesia pada tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah etnografi , dengan penggalian data kualitatif 
melalui observasi partisipasi pada pertemuan/seminar yang diselenggarakan oleh support system/pendukung perusahaan 
MLM di Kota Surabaya. Wawancara mendalam dengan pedoman wawancara dilakukan kepada informan yang berhasil 
menjadi miliarder/jutawan dan mendapat hadiah gratis mobil mewah, kapal pesiar, pesawat pribadi, vila dari anggota 
grup-grup jaringannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan distributor MLM tetap menjalankan bisnis MLM 
karena pengetahuan tentang bisnis MLM dan produk makanan kesehatan yang dipasarkan telah dipahami mereka. 
Mereka juga berkomitmen, mempunyai impian dan konsisten dalam berbisnis MLM. Konstruksi sosial budaya bisnis 
MLM yang dilakukan support system penting karena budaya bisnis MLM berbeda dengan konvensional. Untuk itu proses 
pendidikan berbisnis MLM dilakukan dan dipraktikkan secara bertahap agar profi t/  nilai lebih didapatkan distributor 
MLM dengan kerja bersama grup-grup jaringannya.

Kata kunci:   nilai lebih,   sekolah bisnis MLM,   grup jaringan MLM,   konfl ik nilai bisnis
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Perubahan kehidupan masyarakat berawal 
dari kian dinamiknya aktivitas sosial ekonomi dan 
budaya mereka. Ada individu/kelompok masyarakat 

yang mempunyai motivasi tinggi untuk maju dan 
berprestasi. Hal ini ditunjukkan melalui keterlibatan 
mereka dalam berbagai pengembangan usaha baru 
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secara mandiri. Mereka juga ikut bermacam bisnis 
yang menggunakan perangkat teknologi modern, 
baik teknologi transportasi, telekomunikasi maupun 
informasi. Proses perubahan kehidupan masyarakat 
tidak hanya berasal dari luar masyarakat. Namun 
perubahan juga terjadi dari dalam masyarakat itu 
sendiri.

Suatu periode sejarah telah berubah pada suatu 
ruang, yang tidak hanya merubah waktu, namun 
adanya perbedaan waktu ini merupakan indikator 
dari ciri ruang yang berbeda di mana masyarakat 
hidup. Masyarakat kesukuan dan agraris telah 
berubah menjadi masyarakat yang berorientasi pasar 
dengan rasionalisasi dan logika pemikiran yang 
berbeda. Makna tindakan mereka berbeda pula, 
khususnya latar belakang sosial budaya dan logika 
apa yang ada dibalik suatu tindakan. Perubahan 
mode produksi, mode distribusi dan mode konsumsi 
ini sangat dipengaruhi oleh transformasi masyarakat, 
berupa ekspansi pasar (kapitalisme), yang merupakan 
keterkaitan suatu daerah dengan tatanan sosial 
ekonomi global (Abdullah 1997).

Sifat utama   kebudayaan adalah selalu berubah 
dan adaptasi dengan kebutuhan masyarakat 
pendukungnya serta keinginan individu/kelompok 
masyarakat untuk berprestasi. Andriati (2007) 
bahwa seiring perubahan sosial budaya dan ekonomi 
masyarakat maka berbagai model perdagangan 
ditumbuhkembangkan individu/kelompok untuk 
peningkatan profit dan pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. Perubahan kehidupan ini diawali 
dengan perubahan pola berpikir masyarakat, yang 
mulai meninggalkan paradigma lama ke paradigma 
baru, khususnya dalam bidang pemenuhan 
kebutuhan sosial ekonomi dengan diciptakannya 
model perdagangan baru. Satu di antara model 
perdagangan baru ini adalah model bisnis Multi 
Level Marketing atau dikenal dengan sebutan 
MLM. Perusahaan MLM berdasarkan Peraturan 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 
32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan 
Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem 
Penjualan Langsung, Bab 1, Ketentuan Umum 
pasal 1 adalah badan usaha yang berbentuk badan 
hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan 
barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan 
langsung dengan mitra usaha. Penjualan langsung 
(direct selling) adalah metode penjualan barang dan/
atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang 
dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja keras 
atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil 

penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran 
tetap. 

Sayangnya berdasarkan observasi sebagian besar 
masyarakat kurang memahami defenisi perusahaan 
MLM dan penjualan langsung produk perusahaan 
MLM tersebut kepada anggota. Kondisi ini terjadi 
karena masyarakat kurang wawasan pengetahuan 
tentang bisnis MLM. Bisnis MLM dianggap bisnis 
eceran seperti pemasaran konvensional dari industri 
yang telah dikenal masyarakat selama ini. Mereka 
juga tidak memahami bahwa untuk dapat berbisnis 
MLM harus belajar dahulu dari program pendidikan 
yang dilakukan support system yaitu perusahaan 
pendukung perusahaan MLM yang bersangkutan. 
Padahal telah ada 151 perusahaan MLM yang 
beroperasi secara legal di Indonesia. Sementara 
masyarakat kurang informasi tentang kelebihan bisnis 
MLM berupa pendidikan bisnis bagi anggota dan 
calon anggota tersebut. Adanya program pendidikan 
terkait dengan bisnis MLM ini maka sebutan "  sekolah 
bisnis MLM" diberikan oleh beberapa pakar ekonomi 
pemasaran dari Amerika seperti Robert T Kiyosaki, 
Paul Zane Pilzer. Apakah semua perusahaan MLM 
tersebut mempunyai "sekolah bisnis" yang memenuhi 
standar dan bagaimana program pendidikannya 
menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Masalah 
yang diteliti, adalah: 1) mengapa bisnis MLM 
tetap dilakukan distributornya; 2) alasan apa yang 
mendasari   konstruksi sosial budaya bisnis MLM; dan 
3) bagaimana proses   konstruksi sosial budaya dari 
  sekolah bisnis MLM?

Metode dan Pendekatan

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk 
menganalis data kualitatif yang diperoleh adalah 
pemikiran tentang budaya perusahaan industri 
besar dari Susan Wright (1997) dalam tulisannya 
Anthropology of Organization. Susan menjelaskan 
bahwa budaya perusahaan telah melekat pada mereka 
yang menggeluti bidang produksi dan pemasaran. 
Karyawan yang bekerja pada industri besar tidak 
mudah menyerap dan melaksanakan berbagai 
pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Mereka 
menghadapi dilema karena nilai, norma, kebiasaan 
dan budaya mereka sehari-hari berbeda dengan apa 
yang harus dikerjakan. Apalagi bidang pemasaran 
yang juga menghadapi kendala dari masyarakat 
untuk peningkatan profit. Budaya dan dilema kerja 
pekerja pada pemasaran industri konvensional ini 
penting diperhatikan karena terkait dengan profit 
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dan kelangsungan industri tersebut. Senada dengan 
Susan adalah pemikiran Terrence E Deal & Allan 
A. Kennedy (1992), Frans Kamsteeg & Harry Wels 
(2004) bahwa ada kontradiksi budaya perusahaan 
dan latar belakang budaya dari pekerjanya baik 
manajer maupun karyawannya. Bisnis adalah nilai, 
maka pemahaman nilai bisnis adalah yang terbaik 
untuk business thinkers/perencana dan business 
doers/pelaku, agar ada minimalisasi konflik nilai. 
Untuk itu perlu ecologizing values/pemetaan nilai, 
melalui pengamatan tentang proses perubahan moral 
bisnis pekerja dan sejauh mana dilema bisnis yang 
ditimbulkannya. Tanpa pelatihan maka budaya 
perusahaan kurang korelatif dengan latar belakang 
sosial budaya dan budaya kerja dari anggotanya. 

Senada tentang pentingnya diciptakan budaya 
perusahaan bagi anggotanya adalah pemikiran 
Koentjaraningrat (1990) bahwa jika individu 
diberi stimulus dalam proses pembelajaran, maka 
dorongan (drive) untuk maju dapat muncul melalui 
respon berupa sikap dan perilaku yang terkait 
dengan pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan 
ini dapat terkait dengan bidang pekerjaan yang 
dilakukan baik secara individu maupun kelompok 
agar ada maksimalisasi usaha. Piere Bourdieu (1990) 
bahwa pembiasaan dalam proses pembelajaran akan 
menghasilkan habitus tertentu pada diri individu atau 
kelompok dalam perilakunya. Respons dan perilaku 
mereka tidak akan terlepas dari pengetahuan dan 
habitus yang dimiliki. Proses pembelajaran ini relatif 
panjang karena itu pengetahuan akan menghasilkan 
persepsi positif maupun negatif terhadap program 
pembiasaan dan pembelajaran yang kemudian 
dipraktikkannya. Proses   konstruksi sosial budaya 
termasuk budaya perusahaan akan menghasilkan 
habitus perilaku yang berbeda dengan habitus dan 
perilaku sebelumnya. 

Terkait dengan studi etnografi pada komunitas 
pelaku ekonomi dari industri besar khusus komunitas 
pebisnis MLM yang belum banyak dikembangkan 
Antropolog, maka pemikiran Karl Marx tentang 
surplus value/  nilai lebih juga digunakan untuk 
menganalisis masalah studi ini. Industri MLM 
merupakan institusi pengumpul   nilai lebih. Nilai lebih 
adalah nilai yang diperoleh kapitalis dari akumulasi 
  nilai lebih melalui barter modal kepemilikan alat-
alat produksi, bahan mentah dan bahan lain kapitalis 
dengan modal tenaga kerja/proletariat. Nilai lebih 
dihasilkan kapitalis dari eksploitasi tenaga kerja 
dengan menekan upah tenaga kerja (Kurki 2010). 
Anggota MLM bekerja dengan motivasi untuk 
memperoleh   nilai lebih agar mereka menjadi kaya 
dan sukses merubah kehidupan sosial ekonominya.

Hasil dan Pembahasan
Sebelum menjawab masalah yang diteliti penting 

dipahami asal usul bisnis MLM. Bisnis MLM ini 
awal berkembangnya pada tahun 1959an di Amerika. 
Produk yang ditawarkan dan dipasarkan adalah 
vitamin. Pemasaran produk vitamin ini menghasilkan 
profit yang terus meningkat maka banyak perusahaan 
lain yang menggunakan model pemasaran MLM 
untuk memasarkan produk mereka. Hasil penelitian 
Kiyosaki (2003) di Amerika menunjukkan berbagai 
perusahaan MLM memasarkan produk-produk lain, 
di antaranya produk perawatan rumah yang habis 
terpakai, jasa telepon, real estat, jasa keuangan, 
situs web internet, distribusi pasar internet, produk 
pemeliharaan kesehatan, perhiasan, jasa pajak dan 
mainan pendidikan. Daftar ini terus bertambah setiap 
bulannya, dengan munculnya produk dan rancangan 
pendidikan, kompensasi baru.

Bisnis ini juga merambah Indonesia pada tahun 
1980 an. Perkembangan bisnis ini sangat pesat dan 
masuk dalam jajaran profesi termahal pada tahun 
2001. Hal ini terbukti dari suatu penelitian yang 
dimuat Warta Ekonomi (26 Maret 2001), bahwa 
pebisnis jaringan masuk jajaran profesi peringkat ke-
8 pada tahun 2000. Setahun kemudian, pebisnis ini 
masuk peringkat 1, yang mengalahkan profesi-profesi 
executive lainnya. Berkembangnya bisnis MLM ini 
sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi. Mereka 
mencari pendapatan lain agar lebih dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Ada tiga macam perusahaan 
MLM di Indonesia, yaitu: 1) perusahaan yang 
memasarkan produk luar negeri saja; 2) perusahaan 
yang memasarkan produk luar dan dalam negeri; 
dan 3) perusahaan yang memasarkan produk dalam 
negeri. Tujuan perusahaan memasarkan produknya 
melalui MLM karena perusahaan ingin produknya 
cepat diserap pasar. Perusahaan MLM Tianshi yang 
diteliti termasuk kategori kedua yaitu perusahaan 
MLM yang memasarkan produk dari luar (terutama 
Cina) dan dalam negeri.

Masyarakat di Indonesia dianggap pasar yang 
potensial oleh perusahaan MLM dari berbagai 
negara di dunia. Berdasarkan observasi nampak 
bahwa bisnis MLM relatif berkembang cepat. Hal 
ini ditandai dengan hampir semua perusahaan MLM 
di Indonesia membuka kantor cabang di Surabaya. 
Namun apakah semudah itu produk MLM dapat cepat 
diserap pasar? Untuk itu penting dipahami mengapa 
bisnis MLM tetap dilakukan anggota/distributornya? 
Alasan distributor MLM tetap melakukan bisnis 
MLM karena mereka telah memperoleh pendidikan 
untuk memahami dan meningkatkan pengetahuannya 
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tentang bisnis MLM dan kualitas produk (khususnya 
produk makanan kesehatan) yang dipasarkan 
dari support system. Hasil pendidikan ini anggota 
mempunyai komitmen kuat, impian yang jelas 
dan konsisten untuk mengubah kehidupan sosial 
ekonomi mencapai puncak sukses melalui proses 
belajar. Distributor adalah sebutan bagi orang yang 
telah bergabung menjadi anggota perusahaan MLM 
dengan biaya daftar tertentu (Rp 85.000,00 menjadi 
anggota Tianshi). Menjadi anggota saja tidak 
cukup, jika komitmen untuk menjalankan bisnis 
MLM yaitu presentasi untuk rekrut distributor baru 
dan pengembangan grup jaringan tidak dilakukan. 
Aktivitas distributor dalam rekrut anggota baru 
dan pengembangan grup jaringan tidak maksimal 
atau berhenti di tengah jalan karena mereka tidak 
mempunyai impian yang jelas dan tidak mampu 
bertahan terhadap penolakan, ejekan, cibiran, 
pendapat negatif masyarakat sampai hinaan yang 
sadis. Itu sebabnya mereka yang bersedia belajar 
bisnis MLM melakukan evaluasi diri dulu tentang 
aktivitasnya selama 5-10 tahun terakhir untuk 
menentukan prioritas hidupnya demi masa depan 
yang sukses. Mereka menentukan prioritas utama 
dalam hidupnya melalui pengambilan keputusan yaitu 
apakah untuk pendidikan anak, penghasilan yang 
lebih besar, memiliki usaha sendiri, membahagiakan 
keluarga dan orangtua, memiliki rumah dan mobil 
baru, jalan-jalan keluar negeri, menjalani masa 
pensiun dengan tenang, bebas waktu dan uang, 
pengembangan diri, melakukan kegiatan sosial, amal 
atau yang lain. Prioritas hidup ini merupakan impian 
yang harus ditentukan. Penentuan prioritas hidup 
apa yang ingin dicapai individu adalah kunci sukses 
berbisnis MLM.

Jika distributor belum beraktivitas menjalankan 
bisnis ini secara maksimal karena impian belum 
ditentukan, mereka juga belum paham cara 
menjalankan bisnis, khawatir ditolak, cara berbisnis 
MLM masih konvensional dengan mencari 
keuntungan eceran, digunakannya cara pribadi, 
menjadi anggota karena coba-coba, tidak dapat 
membagi waktu antara pekerjaan konvensional 
dan bisnis MLM. Kekuatan impian yang dianggap 
anggota luar biasa ini telah dibuktikan di mana 
anggota dapat mencapai posisi atas bahkan ada yang 
menjadi jutawan/miliarder. Bisnis ini dijalankan 
dengan penuh komitmen karena impian jelas. Pilihan 
prioritas ditentukan masing-masing distributor karena 
tiap orang pasti berbeda pekerjaan, pendidikan, status 
sosial ekonomi sehingga impiannya juga berbeda. 
Dampak impian informan ini adalah 10 anggota 
dari Surabaya menjadi jutawan dengan memperoleh 

reward/hadiah gratis dari Tianshi berupa BMW/
mercy, kapal pesiar, pesawat dengan penghasilan 
puluhan juta serta seorang menjadi miliarder dengan 
penghasilan ratusan juta, hadiah gratis berupa 
BMW, kapal pesiar, pesawat dan vila. Ada 23 orang 
distributor Tianshi dari Indonesia menjadi miliarder. 
Pendapatan informan ini kurang lebih antara Rp 
30.000.000 – Rp 300.000.000 tiap bulannya atau 
lebih karena pendapatan ini tergantung besarnya 
pembelanjaan distributor dan grup-grup jaringannya.

Strategi menuju sukses informan tersebut diawali 
dan dimilikinya impian yang jelas. Mereka fokus 
pada impian mengingat impian ini jauh lebih penting 
dibanding apapun. Pengetahuan standar tentang 
impian yang harus dimiliki dan dilanjutkan dengan 
strategi berikutnya secara konsisten dilakukan 
oleh informan. Jika impian belum ditemukan 
maka penggalian impian terus dilanjutkan selama 
menjalankan bisnis ini. Dalam sosialisasi kepada 
informan, mereka dianjurkan segera untuk 
menentukan impiannya apa dalam hidup ini. Tanpa 
pengetahuan standar yang harus dimiliki distributor, 
maka proses bisnis MLM berpotensi kurang lancar. 
Satu impian saja ternyata sudah mendorong mereka 
langsung praktik, demikian pengakuan jutawan dan 
anggota grup jaringannya.

Kemudahan ini strategi menentukan impian 
ini telah membuat banyak distributor dari "kere/
miskin menjadi jutawan/miliarder", karena kerja 
keras mereka dimotivasi kisah sukses mereka yang 
berhasil memperoleh hadiah gratis dan pendapatan 
jutaan per bulannya. Mereka bosan hidup serba 
kekurangan mencoba peluang bisnis MLM Tianshi 
yang ditawarkan anggota MLM yang menjadi 
anggota duluan. Anggota baru mempelajari rencana 
pemasaran dan bonus yang dapat diperoleh. Ternyata 
modal tidak harus kontan, modal bisnis dapat 
dicicil bertahap sampai mencapai posisi awal untuk 
memperoleh pendapatan yaitu kurang lebih Rp 
2.200.000 guna pembelian produk. Ada anggota yang 
ingin segera mencapai posisi tersebut dengan hutang 
untuk modal awal karena mereka tidak mempunyai 
uang dan ingin sukses. Hutang ini dapat segera 
dikembalikan karena mereka berhasil rekrut anggota 
baru dengan pembelanjaan produk relatif besar bisnis 
dalam waktu 2-3 bulan. Bahkan beberapa jutawan 
mengaku bahwa mereka juga hutang modal pada 
awalnya. Itu sebabnya bisnis ini tetap dijalankan 
distributornya dengan komitmen bahwa bisnis MLM 
sudah dimulai dan harus maksimal serta konsisten 
diselesaikan sampai puncak sukses. 

Nampak bahwa alasan distributor baru dan 
lama tetap menjalankan bisnis MLM sesuai dengan 
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pemikiran Susan Wright, bahwa mereka dapat 
berbisnis MLM dengan belajar sampai memahami 
budaya perusahaan MLM khususnya bidang 
pemasaran yaitu penguasaan pengetahuan produk dan 
budaya perusahaan support system yaitu mempunyai 
komitmen kuat, impian jelas dan konsisten untuk 
berbisnis MLM. Sayangnya tidak semua distributor 
belajar secara sungguh-sungguh dan bekerja sesuai 
sistem karena ada yang menjalankan bisnis ini tidak 
konsisten dan malah ada yang berhenti terlalu cepat 
ketika sukses belum dicapai. Mereka belum mantap 
menentukan impiannya dan kurang konsisten 
presentasi untuk rekrut distributor baru dengan 
berbagai alasan yang berbeda terutama komentar 
penolakan dari masyarakat. Nampak bahwa ada 
anggota MLM yang mengalami konflik nilai dan 
dilema dalam menjalankan bisnis MLM. Ternyata 
dilema ini tidak hanya dialami oleh tenaga kerja 
perusahaan besar konvensional seperti dijelaskan 
Terrence E Deal & Allan A. Kennedy (1992), Frans 
Kamsteeg & Harry Wels (2004) melainkan juga 
konflik nilai dan dilema berbisnis dialami anggota 
MLM. 

Jawaban masalah kedua adalah alasan yang 
mendasari   konstruksi sosial budaya bisnis MLM 
karena budaya bisnis MLM berbeda dengan budaya 
bisnis konvensional. Support system sebagai 
pedamping perusahaan MLM berkepentingan untuk 
melakukan   konstruksi sosial budaya/sosialisasi 
kepada anggota MLM baru/lama dan calon anggota 
melalui pertemuan/seminar. Support system ini 
dikenal dengan sebutan "sekolah bisnis" dalam 
komunitas pebisnis MLM. Maknanya dalam bisnis 
konvensional pendapatan aktif lebih dikenal 
masyarakat selama ini, yaitu cara memperoleh uang 
dengan barter tenaga dan pikiran yang diberikan 
seperti pekerjaan sebagai pegawai, konsultan, 
  pedagang, usaha sendiri, manajer bank, dosen 
yang bekerja untuk mencari uang. Sementara itu 
dalam budaya bisnis MLM pendapatan pasif yaitu 
bagaimana uang bekerja untuk mereka belum banyak 
dikenal masyarakat seperti waralaba, konglomerasi, 
investor yang memerlukan modal besar, di mana 
uang datang melalui jaringan bisnis. Bisnis MLM 
dikategorikan sebagai bisnis waralaba pribadi untuk 
memperoleh pendapatan pasif dengan paradigma 
berbeda menurut pemetaan sumber keuangan yang 
diperoleh orang tersebut. 

Konstruksi sosial budaya menurut informan adalah 
pendidikan dan pembelajaran tentang model bisnis 
MLM dan paradigma baru. Materi penting lain yang 
disosialisasikan adalah kekuatan bisnis MLM sebagai 
model perdagangan yang tumbuh berkembang 

pesat di zaman sekarang. Model pemasaran ini 
diperkuat hasil penelitian tentang kewirausahaan. 
Di antaranya penelitian tentang strategi pemasaran 
melalui distributor lepas dengan metode penjualan 
network marketing/multi-level marketing untuk 
bidang kewirausahaan oleh Prof. Dr. Charles King, 
doktor pemasaran lulusan Universitas Harvard dan 
mengajar di Universitas Illionis Chicago. Pakar 
MLM ini memberikan kursus kepada praktisi MLM 
dan pesertanya memperoleh sertifikat. Menurut 
King untuk dapat berbisnis MLM harus mempunyai 
keahlian menjual sedikit dan membangun organisasi 
penjual/jaringan. Modalnya tidak besar, ada 
keuntungan penjualan, potongan harga dari jumlah 
produk yang dijual oleh distributor yang direkrut dan 
dapat dilatih oleh tenaga penjual perusahaan. Bisnis 
ini telah dibuktikan keampuhannya secara ilmiah 
oleh King sebagai pakar MLM jauh sebelum Robert 
T. Kiyosaki. Kiyosaki lebih dikenal dibanding King, 
di mana Kiyosaki adalah pemberi rekomendasi 
untuk bisnis MLM melalui tulisannya Qashflow 
Quadrant yang dijadikan acuan para pebisnis MLM 
dari mayoritas perusahaan MLM di dunia.

Kiyosaki juga membuktikan secara ilmiah dan 
bukunya tidak hanya dipasarkan melalui bisnis 
MLM namun buku ini juga dipasarkan secara bebas. 
Pemikirannya dijadikan acuan para pebisnis MLM 
tentang posisi mereka bekerja berada di posisi mana. 
Berdasar posisinya maka mereka dapat memilih 
berada di kwadran kiri dan kanan secara bersamaan, 
hanya saja paradigma bekerja harus diubah dan 
berubah. Konsep dasar yang menjadi pedoman orang 
bekerja menjadi pebisnis MLM adalah orang-orang 
terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan, 
sementara orang-orang lain mencari pekerjaan. 
Kekayaan meningkat jika pengembangan jaringan 
meningkat. Potensi penghasilan dalam bisnis ini 
berdasar pada hasil kerja anggota tersebut bersamaan 
dengan hasil kerja anggota lain dalam grup-grup 
jaringannya. Paradigma orang bekerja mencari 
uang dirubah dan berubah menjadi paradigma 
bagaimana uang bekerja untuk orang melalui 
jaringan manusia yang dibangunnya. Budaya kerja 
konvensional diubah menjadi budaya kerja bisnis 
MLM. Penghargaan dan pendapatan tertentu dari 
perusahaan MLM kepada anggota yang berhasil 
membangun grup-grup jaringannya, membuat 
transaksi dan memasarkan barang melalui komunitas 
jaringannya dan masyarakat, tanpa membedakan 
status sosial, agama, suku, ras, jenis kelamin dan 
warna kulit. 

Dijelaskan lebih lanjut oleh informan bahwa 
bisnis MLM ini adalah bisnis referensi (word of 
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mouth) dan merupakan bisnis besar. Referensi yang 
diberikan kepada distributor lepas berfungsi sebagai 
penggerak bisnis. Bisnis ini meledak dan booming 
karena empat faktor, yaitu: 1) promosi iklan 
dari mulut ke mulut; 2) bisnis ini berbasis di rumah; 
3) risiko kecil dan keuntungan tinggi; dan 4) tidak 
dibutuhkan pengalaman. Ada masyarakat kurang 
percaya media iklan lagi tetapi mereka lebih percaya 
pada rekomendasi teman dan keluarga sendiri. Hal 
ini terjadi karena sifat warga masyarakat individualis, 
maka model pemasaran MLM ini menjadi begitu 
relevan. Perusahaan bisnis MLM memberikan 
kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang, 
tidak membedakan gender, agama, suku, etnis, umur, 
menikah atau tidak, tingkat pendidikan, status sosial, 
mereka yang sudah mempunyai jenis pekerjaan 
tertentu untuk meningkatkan kesejahteraannya 
dan berkarier. Menurut seorang miliarder bernama 
Edward Sardjono, tiap anggota MLM sangat 
dihargai untuk mengembangkan karirnya. Untung 
dia memutuskan berbisnis MLM ini jika dia tetap 
menjadi konsultan arsitek hingga sekarang, belum 
tentu dia menjadi miliarder dan hidup bahagia seperti 
saat ini.

Pemikiran Terrence E Deal & Allan A. Kennedy, 
Frans Kamsteeg & Harry Wels terbukti bahwa bisnis 
adalah nilai, maka pemetaan nilai bisnis melalui 
  konstruksi sosial budaya tentang bisnis MLM kepada 
distributor baru dan lama menunjukkan bahwa bisnis 
MLM mempunyai nilai bisnis berbeda dengan bisnis 
konvensional. Perbedaan nilai bisnis ini karena bisnis 
MLM berbeda dengan bisnis konvensional. Hanya 
saja masih ada distributor yang menjalankan bisnis 
MLM lebih fokus pada profit eceran, coba-coba. 
Padahal untuk dapat berbisnis MLM, distributor 
baru dan lama harus tetap konsisten juga belajar dan 
praktik secara bertahap dan rutin. Bisnis MLM tidak 
dapat dilakukan melalui coba-coba karena mereka 
dituntut komitmen kuat untuk berbisnis MLM 
dengan mengikuti strategi sukses tim bisnis dari 
support system yang telah terbukti menjadi jutawan/
miliarder.

Proses   konstruksi sosial budaya dari   sekolah 
bisnis MLM kepada anggota MLM dibangun secara 
bertahap melalui pertemuan/seminar oleh tim 
dari sekolah bisnis Core System. Defenisi support 
system dari Core System Tianshi adalah organisasi 
pendukung yang menyediakan strategi dan langkah-
langkah kerja yang telah terbukti berdasarkan 
pengalaman dari orang-orang yang telah berhasil 
(Sumber: Flipchart Core System). Makna defenisi 
support system yang dibuat Edaward Sardjono 
sebagai miliarder dan komisaris Core System ini 

menunjukkan aktivitas support system berperan 
besar dalam proses   konstruksi sosial budaya tentang 
program dan strategi sukses berbisnis MLM berdasar 
pengalamannya dan pebisnis MLM lain yang sukses 
menjadi jutawan/miliarder. Batasan ini jelas bermakna 
bahwa anggota yang belum mencapai posisi atas, 
kaya dan sukses tidak diperkenankan dalam proses 
distribusi intelektual oleh tim bisnis support system. 
Aturan tegas ini menunjukkan bahwa bukti kaya 
dan sukses sangat penting dalam bisnis MLM. Bukti 
ini diduplikasikan kepada anggota baru khususnya 
tentang cara belajar dan praktik mengembangkan 
kepribadian, cara presentasi dan belanja produk, cara 
pengembangan grup jaringan. 

Seberapa besar penyerapan proses belajar 
tergantung seberapa kuat "impian" masing-masing 
distributor lepas dan grup jaringannya. Urutan 
tahapan kegiatan belajar yang wajib diikuti oleh 
anggota baru/lama dari program pendidikan Core 
System adalah: 1) OPP/Open Plan Presentation, 
tiap Kamis/minggu di toko buku Toga Mas pucang 
anom timur Surabaya dan Banner Store jemursari. 
Harga tiket Rp 7.000,00. Peserta bebas bintang 
dan calon anggota; 2) GOPP/Grand OPP, tidak 
tentu jadwalnya. Tiket Rp 15.000,00. Peserta bebas 
bintang dan calon anggota; 3) Home Meeting, 
terserah pengundang untuk penentuan waktunya dan 
tidak membayar. Peserta bebas bintang dan calon 
anggota; 4) GHM/Grand Home Meeting, tiket Rp 
12.000,00 atau Rp 35.000/5 tiket. Peserta bebas 
bintang dan prospek; 5) NDT/Network Development 
Training, tiap minggu ke-4 akhir bulan, harga tiket 
Rp 10.000,00 (early bird) atau Rp 15.000,00 jika 
tiket dibeli di tempat acara berlangsung pada hari 
pelaksanaannya. Peserta bebas bintang, calon anggota 
dan anggota dengan minimal sudah delapan kali 
presentasi; 6) NDT special, kadang-kadang saja, tiket 
Rp 50.000/orang. Pembicara 4 orang dari bintang/*8 
ke atas. Peserta bebas bintang, calon anggota; 7) VS/
Vision Seminar. Tiap 2 bulan sekali, harga tiket Rp 
50.000,00/Early Bird atau Rp 75.000,00 pada saat 
acara berlangsung. Peserta bebas bintang; 8) focus 
meeting, sebelum VS, tiket seharga Rp 5.000,00 
atau Rp 10.000,00 tergantung siapa pembicara yang 
datang. Peserta minimal 15 kali presentasi per bulan 
atau sesudah NDT; 9) After VS, yang dibahas dalam 
pertemuan ini adalah materi VS yang menyentuh 
peserta VS. Harga tiket Rp 5.000,00. 10) Leadership 
101 Program, pelatihan bersertifikat selama 2 bulan 
dengan pertemuan 2 minggu sekali. Pelatihan ini 
bersyarat, yaitu peserta sudah harus menjadi core 
person dan memenuhi syarat-syarat lain.

Berdasar tahapan program pendidikan dari Core 
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System tersebut menunjukkan bahwa bisnis Tianshi/
MLM dapat dijalankan melalui proses belajar, ibarat 
anggota bermain bulutangkis, di mana teori lebih 
fungsional jika langsung dipraktikkan dalam latihan 
bermain bulutangkis. Tanpa belajar teori dan praktik 
maka sukses yang stabil sulit dicapai oleh anggota. 
Pelaksanaan tahapan pendidikan program support 
system dimulai dari pertemuan di rumah, ruang di 
gedung perkantoran/mal. Program pelatihan bagi 
distributor baru ini harus diikuti secara berurutan 
karena materi pelatihan juga harus disosialisasikan 
secara berurutan. Bahkan distributor lama pun harus 
ikut berulang-ulang agar proses belajarnya lebih 
maksimal dan untuk menjaga semangat berbisnis 
tetap menyala. Di samping itu pendampingan 
ini penting dilakukan distributor lama terhadap 
distributor baru di grup jaringannya agar grup-grup 
jaringannya cepat berkembang. Proses belajar ini 
disebut distribusi intelektual dalam bisnis MLM 
karena ada penambahan wawasan pengetahuan 
tentang bisnis, strategi dan etika berbisnis MLM. 

Pola kerja pebisnis MLM adalah merekrut, 
melatih dan membina anggota baru dalam grupnya 
secara langsung atau tidak langsung melalui beberapa 
pertemuan. Di antaranya adalah home meeting/
pertemuan di rumah (dihadiri 5-10 orang), grand 
home meeting/pertemuan besar di rumah (dihadiri 
lebih dari 10 orang), pertemuan maupun seminar. 
Pebisnis MLM lewat support system ini diharapkan 
mengatur bisnisnya sendiri, mengembangkan 
diri sendiri, melatih anggota grup jaringannya, 
mempunyai kesempatan untuk memberikan ide-
ide terbaiknya pada orang lain. Makna harapan ini 
mengajak orang positif, maju dan sukses dalam 
kehidupannya dengan belajar melalui program 
pendidikan support system sebagai sekolah bisnis. 

Pertemuan sebelum vision seminar sesuai 
peringkat tergantung kebutuhan. Ada pertemuan 
minimal bintang/*3/*4/*5. Pertemuan bersyarat 
lain yaitu eigthteenth planner/8 kali presentasi atau 
fifteenth planner/15 kali presentasi selama 3 bulan 
berturut-turut. Materi pelatihan berbeda dengan 
pertemuan tanpa syarat bintang/frekuensi persentasi. 
Pertemuan bersyarat ini kadang diikuti peserta yang 
belum memenuhi syarat karena distributor baru ingin 
segera mengetahuinya. Itu sebabnya narasumber 
seminar sering memperingatkan agar distributor baru 
jujur dalam menjalankan bisnis MLM. Jika mereka 
belum presentasi 8/15 kali maka mereka tidak 
boleh mengikuti dulu pertemuan bersyarat tersebut. 
Program pendidikan yang disosialisasikan pada 
masing-masing pertemuan bersyarat tersebut berbeda 
karena praktik yang harus dilakukan distributor baru 

disesuaikan dengan berapa kali mereka presentasi 
sebelumnya yaitu apakah delapan kali presentasi 
atau 15 kali presentasi. 

Dijelaskan oleh informan bahwa jika presentasi 
tidak dilakukan minimal 15 kali/bulan atau 45 kali/
tiga bulan maka momentum atau saat perubahannya 
tidak diperoleh oleh distributor baru tersebut. 
Tiap distributor, prospek, distributor baru harus 
menemukan sendiri momentumnya yang tepat. 
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk hadir pada 
pertemuan bersyarat ini secara umum dilakukan 
distributor baru dengan pengontrolan distibutor lama/
up line. Jika presentasi dilakukan selama lebih dari 
15 kali/bulan atau lebih maka untuk menjadi pebisnis 
MLM sukses lebih cepat dapat terwujud. Tinggal 
bagaimana distributor baru dibantu menemukan 
impiannya dan diberikan strategi untuk mencapainya 
oleh sponsor dan tim bisnis. Tanpa presentasi 
maka distributor baru kurang memperoleh manfaat 
bagaimana proses menghadapi orang, kesalahan apa 
yang dilakukan, tanggapan yang diberikan prospek 
dan pengalaman lain. Jika mereka presentasi rutin 
maka evaluasi awal dilakukan tentang kendala saat 
presentasi dilakukan secara bersama dalam grup tim 
bisnis yang bersangkutan. 

Ketika seminar bisnis diikuti distributor baru 
Tianshi dianjurkan oleh narasumber agar mereka 
membaca proses lahirnya perusahaan MLM. Tujuan 
membaca informasi itu untuk keteladanan mitra kerja 
sukses lahir dari pertemanan untuk saling menolong 
dalam kesulitan dan meraih sukses berbisnis serta 
kehidupannya. Tujuan lain adalah agar distributor 
baru/calon distributor memahami bahwa produk 
perusahaan MLM adalah produk yang berkualitas 
tinggi yang dapat menghasilkan bermacam profit 
dan tidak dipasarkan secara konvensional. Untuk 
mencapai profit yang ditargetkan distributor harus 
memenuhi syarat yang ditentukan perusahaan MLM. 
Syarat ini termasuk dalam rencana pemasaran. 

Di samping itu dapat dipahaminya juga oleh 
distributor baru/calon distributor tentang bagaimana 
proses penemuan model MLM sehingga menjadi 
alternatif strategi untuk pemasaran produk. Sebagai 
anggota MLM pemula, anjuran ini dilakukan dengan 
penuh kesadaran. Buku-buku bertema MLM dibeli, 
informasi di internet ditelusuri. Mereka tidak 
keberatan mengeluarkan uang awal untuk pembelian 
buku-buku tersebut karena menurut mereka buku-
buku MLM sangat bermanfaat dalam proses belajar. 
Belajar adalah syarat mutlak agar bisnis MLM 
dapat dilaksanakan secara maksimal. Sementara itu 
bagi mereka yang tidak membeli buku-buku, akan 
dipinjami oleh distributor MLM yang masuk terlebih 
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dahulu. Buku-buku tersebut dipinjamkan secara 
bergantian dalam satu grup jaringan.

Dijelaskan oleh jutawan Sjaiful Alam bahwa 
Tianshi didirikan Mr. Li Jinyuan pada tahun 1992 
dan gelar Doctor Honoris Causa diperoleh Mr. Li 
dari UNESCO PBB tahun 2002. Tianshi berasal dari 
bahasa China, yaitu tian artinya surga/langit dan shi 
artinya singa. Logo Tianshi adalah singa terbang, 
maka nama perusahaan importir Tianshi di Indonesia 
disebut PT Singa Langit. Produk Tianshi semula 
dipasarkan dengan model penjualan konvensional 
melalui toko obat selama dua tahun yaitu tahun 
1993-1995. Sejak Juli tahun 1995 Tianshi dipasarkan 
dengan model MLM. Untuk itu Mr. Li dinobatkan 
menjadi orang terkaya nomor 32 di China versi Daily 
News, May 2004. Pabrik Tianshi ini dikunjungi oleh 
peringkat bintang/*7 ke atas secara gratis karena 
dibiayai oleh perusahaan Tianshi tiap tahunnya. 
Kawasan pabrik Tianshi ini diekspose pada tiap 
acara seminar, acara di Trans 7 dan CD/VCD yang 
disebarluaskan melalui stater kit ketika awal menjadi 
anggota. Kunjungan ini juga diakui informan kunci 
dan informan dengan bangganya ketika memperoleh 
penghargaan wisata gratis ke Cina. Tianshi ini 
diproduksi pabrik sendiri di kawasan Industri Tianshi 
Grup di Tianjin Cina. Luas tanah kawasan industri 
Tianshi adalah 260.000 M2 dan luas bangunannya 
120.000 M2. Peralatan dan mesin canggih pabrik 
Tianshi didatangkan dari Jerman. Kantor pusat 
Tianshi di Beijing China. Pabrik Tianshi telah 
operasional di Vietnam dan Ethiopia mulai tahun 
2009 untuk lebih memasok distributor Tianshi di 
Kawasan Asia Pasific. Perluasan kawasan baru 
Tianshi dibangun di Tianshi Health Park di Shanghai 
seluas 72 hektar. Pasar Amerika, Rusia dan Eropa 
dapat ditembus Tianshi pada tahun 1998 dan Tianshi 
masuk ke Asia dan Afrika tahun 2001, termasuk 
masuk ke Indonesia. Jaringan Tianshi mencapai lebih 
204 negara pada tahun 2008 dan sebelumnya masuk 
bursa saham internasional tahun 2004. Rencana 
perluasan ini juga disosialisasikan kepada distributor 
Tianshi yang memperoleh penghargaan wisata gratis. 
Produk yang dipasarkan adalah makanan kesehatan 
(28 item). Kalsium Tianshi diakui sebagai kalsium 
terbagus di dunia oleh pakar gizi dunia Heillermen 
dari Amerika. Produk lain yang dipasarkan adalah 
alat-alat kesehatan (14 item), parfum (5 item), 
produk kecantikan (19 item), pupuk, fashion, oli, 
asuransi kecelakaan diri dan asuransi jiwa, kartu 
telepon, hp smart. Hanya 13 produk makanan 
kesehatan yang terutama dipasarkan anggota Tianshi 
di Indonesia dan Surabaya. Tianshi juga bersifat 

multi industri yang bergerak dalam penelitian ilmu 
pengetahuan, perdagangan, real estate, pendidikan 
(Tiens University), transportasi, jasa keuangan dan 
lain-lain. 

Produk support system adalah alat bantu seperti 
CD/kaset, staterpack, flipchart, brosur. Produk alat 
bantu ini dijual kepada distributor agar mereka tetap 
belajar sendiri khususnya mendengarkan minimal 
satu CD tiap hari. Budaya kerja perusahaan MLM 
dan perusahaan support system berbeda. Fokus 
perusahaan MLM pada bidang produksi. Fokus 
perusahaan support system pada bidang pemasaran 
produk tersebut dengan program pendidikan tentang 
penguasaan manfaat produk, rencana pemasaran dan 
karir, rekrut distributor MLM baru, pengembangan 
diri dan grup jaringan. 

Dalam kegiatan support system ini topik tentang 
besarnya perusahaan, prestasi dan penghargaan 
yang dicapai, halal, profil pendiri dan pemilik 
wajib diketahui dan dibanggakan distributornya. 
Malah distributor baru diharuskan juga memberikan 
penjelasan dan ditonjolkan hal tersebut saat proses 
presentasi dilakukan. Sebagian besar distributor 
Tianshi ikut aktivitas yang dilakukan support system. 
Maknanya aktivitas support system lebih mendukung 
aktivitas anggota dibanding tanpa support system. 
Meskipun keterlibatan aktivitas ini tergantung 
siapa yang merekrut mereka. Artinya jika up line/
sponsor ikut core system maka distributor baru akan 
mengikutinya juga.

Topik lain yang dilatih adalah goal/tujuan 
individu, kerjasama tim, pengembangan diri 
dan kepemimpinan, penyelenggaran pertemuan, 
seminar di Indonesia dan internasional, rencana 
pemasaran dan karir, bonus gratis jalan-jalan keluar 
negeri, peringatan ulang tahun perusahaan MLM 
atau celebration di berbagai kota di Indonesia dan 
pembagian hadiah gratis dari Tianshi, penyediaan 
materi pelatihan dan materi pendukung bisnis/alat-
alat lain. Sosialisasi bonus dari promo perusahaan 
MLM karena para distributor Tianshi masih diberi 
promo-promo pencapaian omzet atau langganan alat 
bantu berupa CD/kaset tertentu dengan bonus keluar 
negeri oleh support system. Misal bonus Net-P/Net 
Programme ke Thailand, Hongkong, Singapura 
dari Core System. Penyerahan reward Tianshi di 
Berlin, Rusia, Kenya, Malaysia dan negara-negara 
lain. Ketika anggota Tianshi mencapai bintang/*7 
juga dapat bonus gratis lebih dari dua kali ke Cina, 
Fillipina, Hongkong, Eropa dalam se tahun. 

Pembayaran langganan dan pengambilan CD/
kaset Net-P Tianshi harus lewat stokis yang ditunjuk 
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support system core system. CD/kaset langganan 
ini akan dijual eceran 2-3 bulan kemudian. Untuk 
itu agar distributor tidak terlambat dalam menerima 
informasi tentang bisnis MLM dan pengembangan 
diri maka mereka biasanya dianjurkan berlangganan. 
Agar langganan Net-P ini lebih menarik diberi bonus 
gratis ke luar negeri jika mencapai 200 orang (kaki 1 
= 120/130 anggota dan kaki 2 = 80/70 anggota). Asal 
distributor tersebut masih langganan ketika bulan 
promosi sedang berjalan. Maknanya penyediaan CD/
kaset sebagai alat bantu lebih terintegrasi ke dalam 
program-program pelatihan. CD-CD yang diproduksi 
core system lebih sistematis dibanding produksi 
Unicore, LNI (support system lain pendukung 
Tianshi) karena CD-CD produksi core system 
terdiri dari kategori umum dan pengembangan diri. 
CD kategori umum berisi kisah perjalanan leader-
leader mencapai peringkat dan reward. CD kategori 
pengembangan diri berisi teknik pengembangan 
diri, mulai pengembangan wawasan hidup positif, 
cara presentasi, strategi sukses dari tingkat dasar 
hingga tingkat kepemimpinan, untuk pengembangan 
kepribadian dan karakter distributornya. Cerita 
sukses ini tertera dan dicetak di CD secara langsung.

Flipchart, stater pack/basic pack dan proposal 
dari core system rutin dicetak guna menunjang 
proses belajar distributor Tianshi. Staterpack 
berfungsi untuk distributor baru/pemula berisi buku 
pedoman dan tiga CD atau empat kaset. Kepemilikan 
basicpack dan staterpack sifatnya hanya dianjurkan, 
namun sebagian besar membelinya dengan harga 
Rp 60.000,00 per buah. Tujuannya agar distributor 
lebih paham bisnis MLM dan syarat yang harus 
dipenuhi agar menjadi pribadi sukses. Ada juga alat 
bantu presentasi yaitu flipchart kecil dan besar yang 
memudahkan runtutan materi presentasi khusus 
untuk presentasi one on one/tatap muka atau home 
meeting/pertemuan di rumah. Demikian juga dengan 
proposal tujuannya untuk dipahami distributor/calon 
distributor, di mana proposal ini dapat dipinjamkan 
kepada calon distributor. Tidak ada keharusan dari 
Tianshi sendiri agar distributornya masuk dalam 
suatu support system. Namun distributor baru 
biasanya langsung diajak distributor lama masuk 
dalam support system. Anggota support system 
tidak mempunyai kartu anggota, mengingat support 
system tidak menerbitkan kartu anggota. Tianshi 
tidak dapat mencatat anggota baru jika tidak ada 
distributor lama/up linenya. Petugas di Tianshi juga 
tidak diperbolehkan mencatat seseorang yang tiba-
tiba datang langsung ke stokis/banner store Tianshi 
untuk mendaftar. Apalagi nama tersebut disertakan 

dalam grup yang dikenalnya sendiri, karena hal 
ini dapat menguntungkan grup tertentu. Formulir 
keanggotaan harus ada data identitas up line yaitu 
nama dan nomor anggota, kepada siapa diwariskan 
usaha ini, nama pasangan suami/isteri, nama ibu 
anggota baru. Formulir pendaftaran anggota ini harus 
ditandatangani anggota baru dan up line. 

Kartu anggota Tianshi diterbitkan perusahaan 
MLM nya dan kartu anggota digunakan anggota 
untuk pembelanjaan produk dan pengambilan bonus. 
Stater kit yang diperoleh anggota setelah daftar 
anggota berisi kartu anggota, satu VCD tentang Tiens 
Today, Tianshi Business Manual yang berisi materi 
mengenal Tianshi, rencana pemasaran Tianshi, 
ketentuan tentang tata cara dan peraturan distributor, 
produk-produk Tianshi, rencana kegiatan. Proposal, 
brosur dibeli tersendiri. Peringkat bintang/*1 
bagi anggota yang hanya daftar saja ke Tianshi, 
peringkat bintang/*2 jika belanja produk sebesar Rp 
600.000,00 dan peringkat bintang/*3 jika belanja 
sebesar Rp 2.200.000,00. Bisnis MLM memang 
harus benar-benar tidak hanya dipelajari prinsip 
bisnisnya terlebih dahulu. 

Proses   konstruksi sosial budaya secara bertahap 
dan harus dipraktikkan melalui presentasi delapan 
kali, 15 kali dan lebih banyak lagi tiap bulannya 
merupakan proses pembentukan habitus perilaku 
ekonomi bisnis MLM sebagai habitus baru yang 
berbeda dengan habitus dan perilaku sebelumnya 
ini sejalan dengan pemikiran Koentjaraningrat dan 
Pierre Bourdieu. Habitus baru berbisnis MLM tidak 
terkontruksi tanpa adanya stimulus, dorongan dan 
respon yang ditunjukkan distributor lama yang 
mengajaknya dan tim bisnis support system kepada 
distributor baru. Sayangnya dalam proses   konstruksi 
sosial budaya ini tetap saja ada anggota yang kurang 
maksimal proses belajar dan praktiknya karena 
beragamnya latar belakang sosial budaya ekonomi 
distributor baru dan lama. Untuk itu proses konstruksi 
habitus memerlukan waktu yang berbeda bagi 
distributor baru. Padahal dalam proses perolehan   nilai 
lebih dari perusahaan MLM dapat terwujud karena 
adanya kerjasama antar anggota bersama grup-grup 
jaringannya meskipun mereka mengalami konflik. 
Maknanya pemikiran Marx bahwa   nilai lebih bisa 
didapatkan kapitalis jika mereka eksploitasi tenaga 
kerja. Sementara dalam bisnis MLM, anggotanya 
menjadi kapitalis tanpa harus eksploitasi anggota 
lain namun secara akademik terbukti mereka belajar 
dan bekerja sama/kooperasi untuk maksimalisasi 
  nilai lebih melalui peningkatan omset pribadi dan 
grup secara bersama.
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Simpulan
Simpulan yang diambil dari penelitian ini 

bahwa model   sekolah bisnis MLM adalah model 
pembelajaran habitus baru dalam bisnis MLM secara 
rinci, bertahap dan hasil belajar harus langsung 
dipraktikkan dengan presentasi terus menerus untuk 
rekrut distributor baru agar pembelanjaan produk 
meningkat. Budaya perusahaan dari komunitas 
pebisnis MLM berbeda dengan budaya perusahaan 
konvensional. Demikian juga dengan budaya 
perusahaan MLM dan perusahaan support system. 
Hal ini nampak dari bisnis MLM tetap dijalankan 
distributornya meskipun pendapat masyarakat 
negatif tentang bisnis MLM. Mereka mempunyai 
komitmen kuat, impian yang jelas dan konsisten 
untuk mengubah kehidupan sosial ekonomi mencapai 
puncak sukses melalui proses belajar. Perbedaan 
budaya bisnis ini mendorong support system/
sekolah bisnis sebagai pedamping perusahaan MLM 
berkepentingan untuk melakukan   konstruksi sosial 
budaya/sosialisasi kepada distributor MLM baru/lama 
dan calon distributor melalui pertemuan/seminar. 
Tujuan seminar bisnis MLM tercapai dengan   nilai 
lebih yang dicapai anggota sampai mereka menjadi 
jutawan/miliarder dan peringkat atas. 

Berdasarkan simpulan tersebut maka rekomendasi 
hasil penelitian ini adalah legalitas dan payung hukum 
bisnis MLM di Indonesia perlu disosialisasikan juga 
dengan peraturan baru dari Departemen Perdagangan 
dan Perindustrian agar masyarakat tidak negatif 
terhadap bisnis MLM legal apalagi jika perusahaan 
MLM tersebut dengan omset besar. Untuk itu model 

  sekolah bisnis MLM dari core system penting 
dijadikan contoh dalam proses pengembangan diri, 
kepemimpinan seseorang dengan grup jaringannya 
dan masyarakat guna menjadi jutawan/miliarder 
baru melalui bisnis MLM dengan mendapatkan   nilai 
lebih secara berkesinambungan.
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