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B. Draft Wawancara 

 

Pertanyaan Jawaban 

1. Jelaskan apakah ada objek 

transaksi riil yang diperjual 

belikan berupa barang atau 

produk jasa di PT VSI, serta 

dimana letak perbedaannya 

dengan MLM yg lain? 

 

Ada, berupa aplikasi dengan 

lisensi yang membantu dan 

memudahkan transaksi setiap 

kebutuhan kita. Perbedaan 

dengan MLM lain yaitu 

jelasnya pembagian komisi 

yang dicatat secara detil. Yang 

bisa kita liat di akun pribadi 

kita sebagai mitra PayTren. 

Semua transaksi kita pun 

tercatat detil. Dan masih 

banyak lagi perbedaan dengan 

MLM lainnya. 

2. Jelaskan apa barang atau 

jasa yang diperdagangkan 

oleh PT. VSI? Apakah 

termasuk barang dan jasa 

yang haram dan juga 

diharamkan untuk 

diperdagangkan? 

Aplikasi berlisensi yang dapat 

digunakan untuk bertransaksi 

setiap kebutuhan kita. Tidak 

termasuk barang atau jasa 

yang haram dan diharamkan. 

3. Jelaskan bagaimana 

transaksi dalam 

perdagangan di PT VSI? 

Apakah mengandung unsur 

gharar, maysir, riba, dhrar, 

dzulm, maksiat? 

Transaksi dalam perdagangan 

ini tentunya diawali dengan 

presentasi yang menjelaskan 

detil mengenai paytren dan 

kegunaannya. Tentunya 

dengan promosi yang riil akan 

kita dapatkan. Tidak dengan 



manipulasi agar menarik hati 

calon pembeli. 

 Tidak mengandung gharar 

karena PayTren jelas, penuh 

informasi, bahkan 

diwajibkan untuk berbagi 

informasi untuk mitra baru. 

 Tidak mengandung maysir 

karena kami berjalan di 

PayTren dengan bekerja. 

Dan mendapat hasil karena 

bekerja. Jika kami tidak 

bekerja atau tidak 

menjalankannya artinya 

tidak ada aktivitas di 

PayTren maka kami tidak 

akan mendapat keuntungan 

apapun. 

 Tidak mengandung riba 

karena tidak ada unsur 

pengembalian yang harus 

dengan nilai lebih dari nilai 

sebenarnya. 

 Tidak mengandung unsur 

dharar karena penjelasan 

yang kami berikan dengan 

kejujuran. Cara perekrutan 

juga tidak diperbolehkan 

adanya unsur pemaksaan. 

Memang setiap leader 



mempunyai cara yang 

berbeda-beda dalam 

mencari downline, tapi 

adanya unsur paksaan 

sangat tidak diperkenankan 

didalam perusahaan. 

 Tidak mengandung dzulm 

karena semua dengan 

kualitas yang sesuai. 

 Tidak mengandung maksiat 

karena di dalamnya tidak 

ada unsur – unsur 

keburukan. 

4. Jelaskan apakah ada 

kenaikan harga/biaya yang 

berlebihan (excesiive mark 

up), sehingga dapat 

merugikan konsumen 

karena tidak sepadan 

dengan kualitas/manfaat 

yang diperoleh? 

Tidak ada kenaikan harga/ 

biaya berlebih yang tidak 

sesuai dengan kualitasnya. 

5. Jelaskan bagaimana komisi 

yang diberikan oleh 

perusahaan kepada anggota 

baik dari besaran maupun 

bentuknya? apakah harus 

berdasarkan pada prestasi 

kerja nyata yang terkait 

langsung dengan volume 

atau nilai hasil penjualan 

Komisi diberikan oleh 

perusahaan sesuai dengan 

seberapa banyak hasil 

penjualan. Dari total komisi 

dibagi menjadi dua, yaitu 40% 

akan di kirim ke deposit 

transaksi PayTren milik 

pribadi dan 60% akan di 

transfer ke rekening Bank 



barang atau produk jasa, 

dan harus menjadi 

pendapatan utama mitra 

usaha dalam PLBS/MLM 

Syariah? 

 

pribadi. 

Untuk komisi akan di transfer 

setiap hari jum’at tanpa harus 

menunggu sampai mencapai 

target atau mencapai point dan 

atau pringkat dalam penjualan 

6. Jelaskan bagaimana bonus 

yang diberikan oleh 

perusahaan kepada anggota 

(mitra usaha)? Apakah 

harus sesuai dengan target 

penjualan barang dan atau 

produk jasa yang ditetapkan 

oleh perusahaan? 

 

Bonus transaksi berupa 

cashback deposit transaksi 

akan langsung tercatat setelah 

melakukan transaksi. Dan akan 

di transfer ke deposit transaksi 

pribadi setiap tanggal 15/16. 

Bonus pasangan akan tercatat 

setelah melakukan placement 

dan terjadi pasangan dalam 

jaringan, yang akan di 

bayarkan bersamaan dengan 

komisi setiap hari jum’at. 

Bonus reward akan di 

dapatkan ketika mitra PayTren 

sudah mencapai target prestasi. 

7. Jelaskan apakah ada komisi 

atau bonus secara pasif 

yang diperoleh secara 

reguler tanpa melakukan 

pembinaan dan atau 

penjualan barang dan atau 

jasa? 

 

Tidak ada, cashback akan di 

dapat ketika mitra PayTren 

melakukan Transaksi 

menggunakan aplikasi 

PayTren. Komisi akan didapat 

ketika melaksanakan 

pekerjaan, jika tidak bekerja, 

tidak akan mendapatkan 

komisi. Bonus juga akan di 



dapat bagi mitra PayTren yang 

bekerja melakukan pekerjaan 

dan atau penjualan. 

8. Jelaskan bagaimana 

pemberian komisi atau 

bonus oleh perusahaan 

kepada anggota (mitra 

usaha) agar tidak 

menimbulkan ighra’? 

Pemberian komisi atau bonus 

sesuai dengan hasil 

penjualannya dan atau 

transaksinya. Tercatat jelas 

dengan rekapan sedetilnya. 

PayTren sangat diberikan 

keamanannya agar tidak ada 

yang menyalah gunakan. Dan 

semua itu akan di dapatkan 

ketika mitra PayTren sudah 

melaksanakan kewajibannya 

dalam bertransaksi dan atau 

menjalankan penjualannya. 

9. Jelaskan bagaimana 

pembagian bonus  antara 

anggota pertama dengan 

anggota berikutnya? apakah 

ada eksploitasi dan 

ketidakadilan didalamnya? 

Pemberian komisi atau bonus 

tercatat secara detail dalam 

aplikasi patren. Pembagian 

bonus antara anggota pertama 

dengan anggota berikutnya 

akan dibagikan secara 

bersamaan jika sudah 

melakukan transaksi ataupun 

penjualan lisensi. Begitupun 

sebaliknya bonus tidak akan 

diberikan jika tidak ada 

transaksi maupun penjualan. 

Sistem pembagian bonus 

maupun komisi sangat 



transparan agar tidak terjadi 

sebuah keadilan ataupun 

eksploitasi yang dapat 

merugikan semua pihak 

10. Jelaskan bagaimana 

sistem perekrutan 

keanggotaan, bentuk 

penghargaan dan acara 

seremonial yang dilakukan 

agar tidak mengandung 

unsur yang bertentangan 

dengan aqidah, syariah dan 

akhlak mulia, seperti syirik, 

kultus, maksiat dan 

lainlain? 

Cara perekrutan member yang 

biasa dilakukan adalah dengan 

melakukan penawaran kepada 

orang terdekat terlebih dahulu, 

misalnya kepada keluarga, 

teman ataupun tetangga. Kita 

tawarkan kepada mereka dan 

kita berikan penjelasan 

mengenai paytren dan apa 

manfaatnya. Kita harus 

mampu menargetkan 

seseorang yang kira-kira  

membutuhkan aplikasi paytren 

dan mau menjalankan 

bisnisnya. Jika hal tersebut 

dirasa belum mampu untuk 

mendapatkan calon mitra baru, 

maka kita bisa melakukan hal 

berikutnya seperti sebar 

brosur, promosi online melalui 

sosial media, atau mendatangi 

orang yang kita kenal serta 

menceritakan tentang paytren. 

11. Jelaskan bagaimana 

cara mitra PT. VSI 

melakukan pembinaan dan 

Pembinaan dan pengawasan 

wajib dilaksanan oleh mitra 

PayTren kepada anggota baru, 



pengawasan kepada anggota 

yang baru direkrut? Apakah 

semua itu wajib dilakukan 

oleh mitra PT. VSI? 

dengan menghubungi secara 

langsung, menghubungi satu 

per satu anggotanya, 

mengadakan pembinaan secara 

bergroup dalam komunitas – 

komunitas. selalu berbagi 

informasi, baik itu informasi 

cara kerja, cara penggunaan 

aplikasi dan informasi 

perkembangan PayTren dan 

selalu memberikan motivasi – 

motivasi untuk kehidupan dan 

bisnis. 

12. Jelaskan apakah ada 

kegiatan money game di 

PT. VSI? 

Tidak ada, PayTren tidak ada 

kejar point untuk mendapatkan 

bonus. PayTren tidak ada kejar 

transaksi untuk mendapatkan 

bonus. PayTren jalankan 

transaksi sesuai kebutuhan 

harian, mingguan dan atau 

bulanan. PayTren tidak 

menjual barang – barang 

kebutuhan tambahan yang 

tidak pokok, sehingga tidak 

melakukan transaksi 

berlebihan hanya untuk 

mencapai target untuk 

dapatkan bonus. PayTren tidak 

ada target bulanan yang harus 

dicapai jika ingin 

mendapatkan komisi dan 



bonusnya. 

PayTren berjalan mengikuti 

perkembangan zaman, untuk 

mendukung masyarakat, 

membantu dan memudahkan 

setiap transaksi kebutuhan 

yang wajib atau yang perlu 

dilaksanakan. 

 

C. Sertifikat Halal Paytren dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Tanda Keanggotaan APPLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) 

PT. VSI. 

 

 
 

 

 

 



E. Fatwa DSN MUI No: 75/DSNMUI/VII/2009 tentang PLBS 

 

 















 

 



F. Marketing Plan PT. VSI 

 

























 
 

 



G. Kode Etik Perusahaan 

 





























 


