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BAB II 

PERJANJIAN DALAM SISTEM KEUANGAN  

MAVRODI MONDIAL MONEYBOX 

 

2.1 Sistem Keuangan Mavrodi Mondial Moneybox  

Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, sistem keuangan Mavrodi 

Mondial Moneybox (MMM) ini benar-benar berbeda dengan sistem keuangan 

perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. Yang menjadi latar belakang 

diselenggarakannya sistem keuangan MMM ini menurut pendapat pendirinya, Sergey 

Mavrodi, adalah karena sistem keuangan perbankan yang dianggapnya kejam dan 

tidak fair. Sergey melihat bahwa di dalam prakteknya, bank memanfaatkan 

perputaran uang nasabah hanya untuk keuntungan para banker dan bank itu sendiri
8
. 

Contohnya ketika nasabah hendak melakukan transaksi kredit dengan bank, maka 

bank mengenakan bunga sekian persen yang wajib dibayarkan dari nilai total 

pinjaman yang dicairkan oleh bank, dimana uang pinjaman tersebut berasal dari 

tabungan masyarakat sendiri, dan bunga tersebut akan terus menerus naik apabila ada 

keterlambatan pembayaran ketika melewati tanggal jatuh tempo. Bunga tersebut jelas 

tidak mungkin dibagi-bagikan secara cuma-cuma kepada nasabah manapun, 

                                                           
8
 M. oke, “Ideologi Berdirinya MMM”, 20 April 2014, 

https://www.youtube.com/watch?v=f9tfVbStzmY, diakses pada tanggal 5 Maret 2015. 
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melainkan murni menjadi keuntungan bank dan para banker. Padahal seharusnya 

uang milik masyarakat, menurutnya, harus dikelola peredarannya demi terciptanya 

kesejahteraan masyarakat umum dan menguntungkan semua pihak. Uang tersebut 

seharusnya berasal dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan dan 

keuntungan masyarakat, bukan untuk kalangan tertentu saja. Oleh karena itu, Sergey 

Mavrodi ingin membuat sistem keuangan yang sama sekali berbeda dan memiliki 

konsep baru dibandingkan dengan sistem keuangan manapun di dunia
9
.  

Setelah melakukan analisis bertahun-tahun, Sergey Mavrodi kemudian 

menyadari permasalahan tentang adanya kemiskinan di dunia ini adalah karena 

penyebaran uang bebas yang tidak merata, ditambah lagi dengan tidak adanya sistem 

yang mengatur agar uang bebas itu dapat dimanfaatkan demi kepentingan bersama 

seluruh umat manusia
10

. Uang bebas yang dimaksud adalah uang yang 

dimiliki/diperoleh oleh masyarakat diluar dari biaya kebutuhan hidup yang harus 

mereka keluarkan yang kemudian diwujudkan menjadi tabungan atau deposito 

ataupun sebagainya. Menurutnya, uang bebas tersebut harus dikelola dengan baik 

agar dapat tersebar dan dapat bermanfaat bagi orang banyak yang sedang mengalami 

kekurangan uang
11

. 

                                                           
9
 Sukses Basamo, Skema Sistem MMM & Sistem Bank – Penjelasan Uang Bebas, 16 September 2014, 

https://www.youtube.com/watch?v=LXvG8P17r30, diakses pada tanggal 5 Desember 2014.  

10
 Ibid. 

11
 Heri Wiyono , “Apa itu uang bebas?”, http://mmmindonesiainfo.com/artikel/apa-itu-uang-bebas/, 

diakses pada tanggal 20 Januari 2015. 
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Oleh karena itu, pada bulan Juni 2012, sistem keuangan unik yang diberi nama 

“Mavrodi Mondial Moneybox” (MMM) terbentuk. Namun ada pula sumber yang 

menamainya dengan nama ”Mavrodi Mondial Moneybook”. Menurut segi 

pergerakannya, MMM bukan merupakan koperasi, bukan pula investasi, ataupun 

lembaga jasa keuangan, dan bukan pula merupakan badan usaha. MMM merupakan 

suatu komunitas dimana partisipan mempunyai kesadaran untuk saling membantu 

partisipan lain. Prinsip yang dianut oleh MMM adalah “Today you are helping, 

tomorrow someone is going to help you”. Oleh karena itulah, di Indonesia sebagian 

orang memilih menyebut kepanjangan MMM ini dengan sebutan atau plesetan 

“Manusia Membantu Manusia”. MMM tidak diciptakan untuk menyimpan dan 

mengelola uang masyarakat layaknya bank dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

MMM diciptakan untuk mengelola uang bebas yang ada di dalam masyarakat tanpa 

perantara (tidak seperti banker dalam sistem keuangan perbankan) yang ditujukan 

untuk memeratakan distribusi uang bebas agar tidak ada lagi orang-orang yang 

merasa kekurangan uang. 

Perlu ditegaskan kembali, konsep komunitas yang diterapkan oleh MMM sama 

sekali berbeda dari konsep badan hukum ataupun badan usaha. Setiap orang yang 

merupakan anggota atau partisipan dari MMM bergabung hanya karena kesukarelaan 

dan karena perasaan ingin membantu sesama manusia yang tergabung dalam MMM. 

Mereka tidak akan dimintai bukti tertulis apapun untuk menyatakan diri mereka resmi 

terdaftar sebagai partisipan MMM. Adapun sistem keuangan MMM ini dikendalikan 
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oleh seorang saja, yaitu Sergey Mavrodi, sehingga dapat dikatakan Sergey Mavrodi 

sebagai pengelola MMM ini adalah perseorangan atau merupakan natuurlijk person. 

Dialah orang yang mengatur aliran uang yang harus ditransfer dan diterima oleh para 

partisipan MMM, tanpa menyimpan uang masyarakat dalam suatu wadah yang 

dimiliki MMM
12

. Oleh karena MMM bukanlah merupakan badan hukum, maka 

MMM tidak dapat untuk melakukan perbuatan hukum atas nama MMM. 

Pada dasarnya, sistem MMM ini hanya didasarkan pada kesepakatan diri para 

partisipan untuk bergabung ke dalam sistem MMM ini. Kesepakatan tersebut tertuang 

dalam form keikutsertaan yang ditawarkan oleh MMM melalui website resminya 

untuk kemudian disepakati oleh calon partisipan yang ingin bergabung, sehingga 

dalam perjalanannya, transaksi keuangan yang dilakukan oleh para partisipan hanya 

didasari pada semangat ingin membantu sesama partisipan dan rasa saling percaya 

terhadap partisipan lainnya, karena apa yang diperintahkan oleh sistem harus 

dilakukan, dan niscaya ia akan mendapat apa yang menjadi haknya. 

Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, transaksi keuangan dalam sistem 

keuangan MMM dilakukan secara langsung antar anggota MMM, tanpa adanya 

penghimpunan dana oleh komunitas MMM itu sendiri. Sistem keuangan MMM 

hanya meng-update data para partisipan, kemudian dalam suatu waktu sistem tersebut 

                                                           
12

 “MMM Indonesia: Hanya Arisan Berantai dari Rusia; Bukan Investasi”, 

http://howmoneyindonesia.com/2012/12/18/mmm-indonesia-arisan-berantai-dari-rusia/, 18 

Desember 2012, diakses pada tanggal 20 Januari 2015. 
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memberitahukan kepada partisipan untuk melakukan transfer uang kepada partisipan 

lainnya, tanpa harus disetor terlebih dahulu ke dalam sistem. Setelah pemberitahuan 

tersebut diterima dan partisipan tersebut sudah melakukan transfer, maka partisipan 

tersebut berhak untuk melakukan “Get Help” (meminta bantuan dana) bulan 

depannya dan kemudian sistem MMM akan mencarikan partisipan lain yang 

mempunyai “modal” lebih besar untuk mengirimkan uang “bantuan” kepada 

partisipan tersebut. Secara umum gambaran dari pergerakan keuangan dalam sistem 

keuangan MMM adalah seperti itu
13

.  

Kemudian atas “jasa” seorang partisipan yang bersedia membantu/mentransfer 

sejumlah uang kepada partisan lain atau yang biasa disebut “Provide Help” 

(memberikan bantuan dana), ia akan diberikan keuntungan atau komisi ketika ia 

melakukan “Get Help” bulan depannya. Adapun komisi yang bisa diambil adalah 

sekitar 30% per bulan setiap ia melakukan ”Get Help”. Prosentase komisi yang dapat 

diperoleh bergantung pada jangka waktu antara partisipan tersebut melakukan 

Provide Help dan Get Help. Partisipan yang melakukan Get Help setelah 10 (sepuluh) 

hari ia melakukan Provide Help akan mendapat komisi hanya 10%. Sedangkan 

partisipan yang memperoleh komisi 30% dari nilai total “modal” adalah partisipan 

yang melakukan Get Help 30 (tiga puluh) hari setelah ia melakukan Provide Help
14

. 

                                                           
13

 Wawancara dengan “Manajer 10” MMM, Ayam Goreng Gringging  – Ruko Gateway Waru, Sidoarjo, 

Tanggal 07 Januari 2015. 

14
 Ibid. 
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Komisi 10-30% tersebut didapat dari uang partisipan MMM yang begitu besar, 

dimana uang simpanan partisipan baru dan lama akan terkumpul sangat banyak, yang 

kemudian uang tersebut didistribusikan kepada partisipan yang ada. Di dalam sistem 

keuangan MMM, tidak ada sumber pemasukan lain; semua murni dari perputaran 

uang partisipan lama ataupun partisipan yang baru bergabung di MMM. Uang 

tersebut terus berputar diantara para partisipan sendiri. Namun, tidak ada seorang 

anggotapun yang dapat mengambil uang anggota lain secara langsung, melainkan 

harus melalui perintah sistem atau admin yang dikendalikan langsung oleh Sergey 

Mavrodi yang diaplikasikan melalui mekanisme Provide Help dan Get Help yang 

dapat dilakukan
15

. 

Transaksi Get Help maupun Provide Help dilakukan secara langsung dari satu 

anggota ke anggota lain tanpa dilakukan penyimpanan uang di dalam sistem 

keuangan MMM, meskipun sistem MMM harus mengetahui berapa nominal 

uangnya. Hal itulah yang menyebabkan MMM bukan merupakan suatu lembaga 

penyimpan dana masyarakat atau lembaga keuangan. Tentunya hal ini dapat 

menjamin keamanan uang partisipan karena uang mereka masing-masing berada 

dalam rekening pribadi mereka sendiri. Demi kemudahan transaksi, maka dibentuklah 

kelompok-kelompok yang diketuai oleh “Manajer 10”. “Manajer 10” mempunyai 10 

orang partisipan yang dibawahinya. “Manajer 10” bertugas memimpin dan mengatur 

                                                           
15

 M. oke, “Apa MMM & Bagaimana Cara Kerja Sistem MMM”, 20 April 2014, 

https://www.youtube.com/watch?v=8sMLMgj9Aq8, diakses pada tanggal 5 Maret 2015. 
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bantuan serta untuk mengawasi perintah bantu-membantu dalam struktur dan 

mengatur interaksi antar partisipan. Siapapun partisipan yang aktif, dapat menjadi 

seorang “Manajer 10”. Kebanyakan siapa yang menjadi seorang Manajer adalah 

orang yang sudah sangat paham mengenai MMM dan sudah lebih dulu bergabung. 

Selain itu “Manajer 10” harus mempunyai jaringan atau 10 orang anggota yang 

melakukan Provide Help senilai Rp 35.000.000,-
16

.  

Diatas “Manajer 10” masih ada yang dinamakan “Manajer 100”. Siapapun yang 

ingin  menjadi “Manajer 100” harus memiliki 100 (seratus) orang partisipan dan/atau 

merekrut beberapa “Manajer 10”. “Manajer 100”-pun masih mempunyai tingkatan 

yang lebih atas lagi, yaitu “Manajer 1.000”. Di atas “Manajer 1000” masih ada 

“Manajer 10.000” sampai dengan “Manajer 1.000.000”. Di Indonesia, “Manajer 

100.000” adalah orang-orang yang dapat dikatakan sebagai Top Leader karena orang 

yang dapat menjadi “Manajer 100.000” adalah orang yang pertama kali membawa 

MMM untuk disebarkan di Negaranya. Di Indonesia, salah satu Top Leader MMM 

adalah Robertus Julyanto, atau yang biasa disebut sebagai Bapak MMM Indonesia. 

Beberapa orang yang pertama bergabung dalam MMM atas ajakan Robertus Julyanto 

juga merupakan Top Leader MMM Indonesia. Orang-orang tersebut adalah orang 

yang biasa disebut juga sebagai “Manajer 100.000”, meskipun pada akhirnya ada 

                                                           
16

 Wawancara, Loc.cit. 
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beberapa Top Leader yang keluar dari MMM dan mendirikan sistem keuangan baru 

yang menyerupai MMM
17

. 

Agar lebih mudah memahami bagaimana sistematika transaksi dalam MMM,  

akan dijabarkan secara rinci bagaimana transaksi tersebut dilaksanakan. Pertama kali 

yang harus dilakukan setelah melakukan pendaftaran ke dalam sistem MMM adalah 

melakukan Provide Help. Provide Help merupakan cara untuk membantu partisipan 

lain dengan cara menyetorkan “modal” semampunya (minimal 100.000 atau 

kelipatannya sampai dengan maksimal 10.000.000). Partisipan harus memastikan 

dana yang diinput ke dalam sistem memang benar-benar ada di dalam rekening 

pribadi karena setelah dilakukannya Provide Help, segera akan ada perintah dari 

sistem beberapa jam atau beberapa hari kemudian untuk melakukan transfer kepada 

partisipan lain. Perintah transfer tersebut harus dilakukan paling lambat 48 jam 

karena jika tidak dilakukan maka sistem akan memblokir akun partisipan tersebut
18

. 

Sebelum adanya pemblokiran, sistem MMM akan memberikan feedback kepada 

Manajer yang mengayaomi partisipan tersebut untuk melakukan kontrol. Manajer 

akan mengajukan feedback berupa peringatan kepada partisipan dan menanyakan 

alasan partisipan tidak segera melakukan transfer. Jika alasan partisipan dapat 

diterima, maka sistem akan memberikan toleransi kepada partisipan. Jika dalam 

                                                           
17

 Ibid. 

18
 “cara provide help”, http://www.mmmindo.com/cara-provide-help.html, diakses pada tanggal 8 

Desember 2014. 
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jangka waktu dua hari tetap tidak ada konfirmasi, barulah sistem akan memblokir 

akun partisipan tersebut
19

. 

 Perintah transfer yang ditujukan pada partisipan yang melakukan Provide Help 

dilakukan melalui SMS/e-mail sesuai dengan nomor handphone atau alamat e-mail 

yang dicantumkan pada identitas partisipan tersebut ketika di awal melakukan 

registrasi. Setelah melakukan transfer, partisipan tersebut diwajibkan untuk meng-

upload bukti transfer tersebut ke dalam sistem untuk mengetahui bahwa memang 

benar sudah dilakukannya transfer tersebut kepada orang yang melakukan Get Help. 

Dalam waktu 3 x 24 jam, orang yang melakukan Get Help tersebut akan memberikan 

kofirmasi via online bahwa uang yang ditransfer sudah diterima di rekening 

pribadinya. Kemudian setelah proses Provide Help selesai, akan muncul release date, 

yaitu tanggal jatuh tempo kapan kita dapat melakukan Get Help. Tanggal jatuh tempo 

yang muncul adalah satu bulan dari tanggal diselesaikannya Provide Help tersebut
20

. 

 Setelah membantu dengan cara melakukan Provide Help, maka dalam waktu 

satu bulan ke depan ia akan dibantu sebesar nilai uang yang ia perbantukan ditambah 

dengan rewards 30%. Caranya sangat mudah yaitu setelah jangka waktu Provide 

Help jatuh tempo maka ia dapat melakukan request untuk dibantu (Get Help), dan 

kemudian ia akan dibantu dalam waktu 48 jam. Kemudian setelah menerima dana 

tersebut, partisipan diwajibkan untuk melakukan konfirmasi di member area, seperti 

                                                           
19

 Wawancara, Loc.cit. 

20
 Ibid. 
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yang sempat disinggung sebelumnya. Hal tersebut penting dilakukan agar transaksi 

antar partisipan dapat terkonfirmasi dan berjalan. Adapun cara melakukan Get Help 

bisa dilakukan di website http://2012.sergey-mavrodi.com. Setelah memasukkan data-

data lengkap, sistem akan memproses request Get Help dan dalam jangka waktu 48 

jam sampai dengan maksimal 15 hari, akan ada seseorang yang melakukan transfer 

kepadanya disertai dengan tanda bukti transfernya. Kemudian ia diwajibkan 

melakukan konfirmasi dalam sistem, yang dinamakan “confirm funds reception” dan 

setelah itu prosedur Get Help telah selesai. Partisipan MMM hanya bisa melakukan 

Get Help setelah ia melakukan Provide Help. Tanpa melakukan Provide Help, 

partisipan MMM tidak boleh melakukan Get Help
 21

.  

 

2.2 Hubungan Hukum Partisipan dalam Sistem Keuangan MMM 

Sebagaimana pada umumnya apabila kita hendak mengikatkan diri pada suatu 

lembaga atau komunitas apapun, selalu kita diwajibkan untuk melakukan registrasi 

guna dilakukannya pendataan diri oleh lembaga atau komunitas tersebut terhadap diri 

calon partisipan. Tak terkecuali pada sistem keuangan MMM. Siapapun yang 

berminat untuk bergabung dalam sistem keuangan MMM, harus melakukan 

pendataan diri sesuai dengan form pendaftaran yang ada.  

                                                           
21

 “Cara Get Help”, www.mmmindo.com/cara-get-help.html, diakses pada tanggal 8 Desember 2014. 
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Sebenarnya ada banyak sekali cara untuk dapat mendaftarkan diri dalam 

MMM, yaitu dengan cara langsung mendaftar di website resmi MMM atau melalui 

perantara orang lain yang biasa disebut sebagai Manajer/sponsor/refferer. Contohnya 

kita dapat mendaftar melalui SMS (short message service), e-mail, ataupun website 

diantaranya klikmmm.com, mmmindonesian.com, mmmindonesiaclub.com, dan masih 

banyak lagi. Namun agar lebih mudah dan mendapat bantuan serta bimbingan, 

disarankan untuk mendaftar melalui perantara Manajer/sponsor/refferer tersebut. 

Tentunya tidak sembarang orang dapat bergabung dengan MMM ini. Ada 

beberapa persyaratan yang diterapkan dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang 

dapat menghambat sistem MMM ini. Persyaratan tersebut antara lain : 

1. Harus berusia 18 tahun keatas 

2. Mengisi data diri lengkap 

3. Memiliki rekening buku tabungan atas nama pribadi 

4. Memiliki email dan nomor handphone aktif untuk menerima pemberitahuan 

sistem 

5. Jujur, saling percaya, loyal, dan bertanggungjawab sesama partisipan
22

. 

Namun tidak selalu lima persyaratan tersebut-lah yang merupakan persyaratan baku 

yang harus dimiliki oleh calon partisipan. Ada beberapa Manajer yang menerapkan 

persyaratan tambahan berupa wajib memiliki saldo senilai nilai modal yang 

disetorkan, dan lain sebagainya. Lima persyaratan di atas merupakan syarat-syarat 

                                                           
22

 Wawancara, Loc.cit. 
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yang general dan benar-benar harus dilaksanakan oleh calon partisipan menurut 

beberapa sumber. 

Kemudian agar lebih mendapat gambaran bagaimana agar bisa menjadi 

partisipan MMM, calon partisipan harus melakukan pendaftaran melalui beberapa 

tahap berikut ini : 

1. Daftar di situs resmi MMM (bisa dilakukan sendiri atau dibantu Manajer) 

2. Mengaktifkan akun keanggotaan 

3. Mengkonfirmasi e-mail 

4. Verifikasi nomor handphone 

5. Setting profil 

6. Mengisi data banking 

7. Membuat akun mavro 

Setelah itu barulah calon partisipan bisa melakukan Provide Help. Partisipan harus 

memenuhi prosedur Provide Help sampai oleh sistem dinyatakan bahwa proses 

Provide Help telah selesai, barulah dalam jangka waktu satu bulan kemudian 

partisipan dapat melakukan Get Help
23

. 

Di dalam sistem keuangan MMM, calon partisipan yang ingin bergabung dalam 

MMM hanya dapat dilakukan melalui mekanisme online yang telah disusun 

sedemikian rupa oleh operator MMM. Calon partisipan wajib mengisi formulir 

pendaftaran via online juga karena memang sistem keuangan MMM ini hanya 

                                                           
23

 Ibid. 
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digerakkan dan dikendalikan melalui sistem online saja. Meskipun di beberapa lokasi 

atau Negara sering diadakan forum pelatihan MMM, pertemuan antar member dan 

Manajer, tetap saja mekanisme Provide Help, Get Help, registrasi, dan lain 

sebagainya yang merupakan inti dari pergerakan sistem keuangan MMM ini 

dilakukan melalui sistem online.  

Oleh karenanya, calon partisipan tidak perlu mengikatkan dirinya kepada 

MMM dengan penandatanganan surat perjanjian karena memang mekanisme 

pendaftaran MMM harus dilakukan via online. Calon partisipan harus mendaftarkan 

dirinya dengan kesadaran dirinya dan atas dasar tanpa paksaan dari pihak manapun 

serta telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan 

diatas. Maka dengan begitu calon partisipan yang bersedia bergabung dalam sistem 

keuangan MMM ini cukup melengkapi persyaratannya dan kemudian wajib untuk 

tunduk terhadap setiap aturan main yang berlaku. Jika calon partisipan tersebut 

berkenan dan telah dilakukan, maka sejak saat itulah orang tersebut secara resmi 

dapat disebut sebagai partisipan atau member MMM. 

Perlu diketahui bahwa oleh karena adanya beberapa pihak dalam sistem 

keuangan MMM ini, maka hal yang perlu kita kaji terlebih dahulu adalah pihak 

utama dalam MMM ini. Menurut dengan alur kegiatannya, pihak yang paling kuat 

kaitannya dalam sistem keuangan MMM adalah partisipan dan admin/operator 

MMM, yaitu Sergey Mavrodi. Peranan partisipan disini sebagai pihak yang wajib 

untuk memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan atas perintah dari admin 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM PARTISIPAN  
MAVRODI MONDIAL MONEYBOX (MMM)

DHARAF SIYADIL ALAM



25 
 

 
 

serta dapat menuntut pemenuhan hak berupa pengembalian dana dan bunga kurang 

lebih 30% kepada admin dimana uang yang dipakai untuk mengembalikan dana 

berasal dari partisipan lain yang mentransfer atas perintah dari admin. Oleh 

karenanya penting untuk digambarkan skema hubungan yang terjadi antara partisipan 

dengan admin/operator MMM. Berikut adalah skema hubungan para pihak dalam 

sistem keuangan MMM :  

 

        Get Help 

provide help Rp 1.000.000      perintah transfer ke B      

  

   transfer atas perintah & data dari Admin 

 

2.1 Skema Partisipan A melakukan Provide Help 

 

 

       Perintah transfer ke A    Get Help 

provide help Rp 1.300.000 

   transfer Rp 1.300.000 ke A 

          A dapat pengembalian + 300.000 (30%)

  

2.2 Skema Partisipan A melakukan Get Help 

Admin / Operator Website 
MMM 

(Sergey Mavrodi) 

Partisipan A 

 

Partisipan B 

Admin / Operator Website 
MMM 

(Sergey Mavrodi) 

Partisipan A 

 

Partisipan C 
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Kemudian lebih lanjut dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan hukum 

yang dapat timbul dalam sistem keuangan MMM ini, perlu dibahas mengenai 

hubungan hukum antara semua pihak yang tergabung dalam MMM agar dapat 

diketahui hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Terlebih yang harus 

diketahui adalah hubungan hukum antara partisipan dengan partisipan lainnya, 

Manajer dengan partisipan, serta Manajer dengan sistem keuangan MMM. Setelah 

hubungan hukum tersebut diketahui barulah aspek keabsahan perjanjian dari MMM 

ini dapat dikaji. 

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, partisipan (member yang bukan 

Manajer) merupakan ujung tombak dari berjalannya MMM ini. Tanpa adanya 

member yang melakukan Provide Help, maka perputaran uang dalam sistem 

keuangan MMM ini akan macet. Uniknya meskipun di dalam perputaran uang 

tersebut partisipan diharuskan melakukan transfer kepada partisipan lain, tetapi 

sebenarnya antar partisipan tersebut tidak terjadi hubungan hukum timbal balik. 

Partisipan hanya menjalankan perintah operator untuk melakukan transfer tanpa perlu 

melakukan hubungan apapun dengan orang yang akan ditransfer olehnya. Bahkan 

memang partisipan tidak akan mengenal orang yang ia transfer. Hal tersebut masih 

saja dapat berjalan karena memang sesuai dengan latar belakang semangat saling 

membantu dan harus percaya kepada pengelolaan sistem, yang mendasarinya untuk 

mengikuti MMM. Sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik 

yang melekat antara kedua pihak karena hubungan hukum yang timbul adalah 
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hubungan hukum sepihak dan tidak ada perjanjian yang terjadi antara partisipan 

dengan partisipan lainnya. 

Hubungan hukum antara Manajer 10 dan partisipan pun perlu dikaji. Manajer 

10 bertanggungjawab untuk membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan partisipan. Pada saat seorang partisipan melakukan pendaftaran untuk 

bergabung dengan MMM, partisipan diperbolehkan untuk mengisi nama partisipan 

lain sebagai orang yang mengundangnya untuk bergabung. Partisipan yang 

mengundangnya itulah yang kebanyakan disebut sebagai Manajer. Manajer 10 

diangkat atas dasar kesepakatan, dimana sebelumnya Manajer 100 akan memberikan 

penawaran kepada partisipan yang telah “mengajak” 10 orang lain untuk join dengan 

MMM dengan minimal total nilai “modal yang disetorkan” oleh mereka senilai Rp 

35.000.000,-. Hal tersebut akan dapat diketahui oleh sistem karena pada saat 

mendaftar, ada suatu kolom di dalam form yang diisi nama partisipan yang 

mengundangnya untuk menjadi partisipan. Penawaran yang dilakukan oleh Manajer 

100 hanya dilakukan secara lisan atau tulisan berupa undangan saja, tanpa adanya 

tandatangan perjanjian. Apabila partisipan tersebut setuju, cukup lakukan konfirmasi 

persetujuan baik melalui lisan ataupun tulisan (bergantung undangan yang diberikan 

oleh Manajer 100). Jika tidak setuju, partisipan cukup menolaknya saja tanpa akan 

berakibat apapun
24

.  

                                                           
24

 Ibid. 
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Atas dasar hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan antara partisipan dengan 

Manajer 10 mempunyai hubungan hukum yang sepihak karena antar kedua pihak 

tidak mempunyai hak dan kewajiban yang dituntut pemenuhannya. Manajer 10 

mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan prestasi berupa jasa pengawasan dan 

pembimbingan terhadap partisipan. Atas prestasi yang ia lakukan tersebut, ia tidak 

akan mendapatkan hak apapun dari partisipan. Sebaliknya, partisipan mempunyai hak 

untuk dibimbing dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di MMM namun ia tidak 

mempunyai kewajiban untuk membayar prestasi apapun kepada Manajer 10. Begitu 

juga hubungan hukum antara Manajer 10 dengan Manajer 100, yaitu hubungan 

hukum sepihak dimana Manajer 100 mempunyai kewajiban untuk melakukan control 

dan membimbing Manajer 10 yang merupakan downline-nya, namun ia tidak 

memperoleh apapun dari Manajer 10 tersebut. Sebaliknya, Manajer 10 mempunyai 

hak untuk dibimbing dan dikontrol atas segala kegiatan-kegiatan MMM yang 

dilakukan, namun ia tidak mempunyai kewajiban untuk membayar prestasi apapun 

kepada Manajer 100. Namun untuk meningkatkan jumlah partisipan, MMM akan 

memberikan sejumlah komisi kepada setiap manajer yang berhasil merekrut 

partisipan baru atau dengan kata lain memperluas jaringan/downline-nya. Perekrutan 

partisipan baru merupakan prestasi yang tidak wajib dilakukan oleh Manajer. Namun 

jika dilakukan MMM akan memberikan komisi dengan nilai tertentu kepada Manajer 

tersebut. 

Hubungan hukum antara Manajer 100 dengan Manajer 1000 sama seperti 

hubungan hukum antara Manajer 10 dengan Manajer 100 karena sistem yang berlaku 
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adalah ada penawaran dari Manajer 1000 kepada calon Manajer 100 terkait 

kesediannya diangkat menjadi Manajer 100 dan adanya penerimaan atau penolakan 

dari Manajer 100 atas penawaran tersebut. Hubungan hukum tersebut juga sama 

seperti antara Manajer 1000 (sebagai Manajer tingkat 3) dengan Manajer 10.000 

(Manajer tingkat 4), Manajer tingkat 4 dengan Manajer tingkat 5, sampai dengan 

hubungan hukum kepada Sergey Mavrodi selaku CEO atau orang pertama di MMM. 

Hubungan hukum sepihak tersebut berlaku bagi orang-orang yang mempunyai 

kedudukan structural-vertikal atau upline-downline saja, sehingga masing-masing 

pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi atau berhak atas pemenuhan prestasi 

pihak lain. Adapun hubungan hukum horizontal (partisipan dengan partisipan lain, 

Manajer 10 dengan Manajer 10 lainnya, dan seterusnya) adalah sama sekali tidak ada, 

sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan hukum timbal balik baru 

terjadi antara partisipan dengan MMM. Hal tersebut dapat terjadi karena masing-

masing pihak dituntut untuk melakukan pemenuhan prestasi untuk mendapatkan 

haknya. Partisipan dituntut untuk melakukan Provide Help sehingga ia berhak untuk 

melakukan Get Help. Sedangkan MMM wajib memberikan uang senilai nilai total 

setoran + komisi dengan prosentase beragam agar MMM dapat setoran uang lagi 

melalui mekanisme Provide Help. Dengan kata lain sebenarnya MMM adalah 

bergantung pada pemenuhan prestasi antara partisipan dengan MMM saja, manajer 

merupakan fasilitator/pihak lain sehingga tanpa adanya manajerpun sebenarnya 

MMM masih dapat terus berjalan selama sirkulasi atau perputaran uang tersebut 

lancar. Namun, sirkulasi uang tersebut berjalan lancar akibat partisipan-partisipan 
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yang terus menerus bertambah sehingga dapat memunculkan manajer 10, manajer 

100, dst. karena orang-orang tersebut dapat mengajak sekian jumlah partisipan untuk 

bergabung dalam MMM. Kemudian berikut ini merupakan skema hubungan hukum 

pihak-pihak yang terlibat dalam MMM : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Skema Hubungan Para Pihak dalam MMM 

 

Admin / Operator MMM 

Sergey Mavrodi 

Manajer 10 

Manajer 100 

Manajer 10 

Partisipan B Partisipan A 

Manajer 100.000 

Manajer 10.000 

Manager 1000 

Manajer 100 
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: Hubungan sepihak ; pemenuhan prestasi dilakukan kepada pihak yang  

  ditunjuk oleh panah 

: Hubungan timbal balik 

 

2.3 Keabsahan Perjanjian Sistem Keuangan MMM Menurut Sistem Hukum di 

Indonesia 

 

Perlu ditekankan kembali, tujuan dibentuknya sistem keuangan MMM ini 

adalah untuk memeratakan peredaran uang bebas yang ada di masyarakat agar tidak 

ada lagi orang-orang yang mengalami kekurangan uang dalam hidupnya. Sistem 

keuangan MMM ini merupakan sistem keuangan yang mempunyai ideologi “dari 

masyarakat, untuk masyarakat” karena uang yang beredar di sistem MMM ini berasal 

dari uang bebas yang “dimodalkan” oleh masyarakat ke dalam sistem untuk 

kemudian dikelola dan digunakan untuk masyarakat lain yang membutuhkan. Sistem 

MMM baru dapat berjalan apabila di dalamnya terdapat banyak sekali partisipan yang 

bersedia dengan rela dan ikhlas membantu sesama partisipan lainnya dengan cara 

melakukan transaksi transfer uang “bantuan” atas dasar perintah sistem/operator yang 

dikendalikan langsung oleh founder MMM. Oleh karenanya, haruslah ditemukan 

suatu prosedur yang diatur sedemikian rupa agar calon partisipan tidak merasa 

kesulitan untuk bergabung. Salah satu cara yang diterapkan dalam MMM ini adalah 

mempermudah mekanisme pendaftaran calon partisipan. 
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Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, calon partisipan cukup mendaftarkan 

dirinya via online kepada situs resmi MMM di Rusia, dengan kata lain calon 

partisipan tidak perlu susah payah untuk melakukan perjalanan jauh ke Rusia terlebih 

dahulu karena sudah disediakan sistem online sehingga calon partisipan dari belahan 

bumi manapun dapat dengan mudah mengakses dan bergabung dengan biaya yang 

murah. Apabila calon partisipan masih merasa kesulitan karena situs resmi MMM di 

Rusia tersebut masih menggunakan bahasa Rusia, di dalam MMM kita dapat 

menggunakan jasa para Manajer yang siap membantu dan membimbing calon 

partisipan untuk mendaftarkan dirinya dalam MMM ini melalui berbagai macam cara 

yang masing-masing telah mereka sediakan. Biasanya para Manajer meminta kepada 

calon partisipan untuk menuliskan namanya di salah satu kolom dalam formulir 

pendaftaran, yang menunjukkan bahwa calon partisipan mengakui Manajer tersebut 

sebagai “pembimbing”nya. Atas jasanya memperkenalkan MMM kepada orang baru, 

nantinya Manajer tersebut akan mendapatkan reward atau bonus sebesar 10% dari 

nilai total Provide Help partisipan tersebut. Namun tetap saja segala sesuatunya 

dilakukan via online yang pada nantinya didaftarkan oleh para Manajer tersebut di 

situs resmi MMM di Rusia yang mana dapat diakses di alamat website yang 

berbahasa Rusia,  yaitu 

http://3py4p4ods8eqivzcenynzr9rp7gt35bzg399i2tksesul6wmpyfe1nsawtno.com/regi

stration100/ . 

Calon partisipan tidak perlu melakukan penandatanganan kontrak dengan para 

Manajer ataupun dengan founder MMM untuk menandai bahwa dirinya telah resmi 
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bergabung dan dibebani hak dan kewajibannya terkait dalam sistem keuangan MMM 

ini. Calon partisipan hanya dituntut untuk berkomitmen agar menjaga kejujuran, niat 

baik, ketaatan dalam menjalani prosedur, saling percaya, dan rasa ingin membantu 

sesama partisipan yang membutuhkan. Apabila calon partisipan merasa sanggup 

dengan tuntutan tersebut, maka calon partisipan harus sepakat dan tunduk terhadap 

aturan-aturan main yang diterapkan di dalam sistem keuangan MMM. Dalam hal ini, 

para pihak harus bebas secara individu dalam melakukan suatu perjanjian, dengan 

kata lain harus dilakukan secara sadar dan diluar ancaman atau paksaan pihak 

manapun. Ketika form pendaftaran tersebut disetujui oleh pihak MMM dan calon 

partisipan dengan keadaan sadar dan diluar paksaan atau ancaman pihak manapun, 

maka sejak itulah perjanjian tersebut lahir dan asas kebebasan berkontrak telah 

terpenuhi. Jika satu pihak merasa dipaksa atau tidak bebas dalam melakukan suatu 

perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak sah atau dapat dibatalkan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1321 BW. Setelah calon partisipan selesai melakukan registrasi 

member, maka sejak itulah ia dapat dikatakan sepakat dan lahirlah perjanjian diantara 

partisipan dengan MMM. 

Berdasarkan mekanisme keikutsertaan dalam sistem keuangan MMM di atas, 

sudah jelas bahwa ada suatu perikatan antara dua pihak yang bersepakat untuk saling 

mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu hal/kepentingan. Adapun menurut 

Subekti yang dimaksud dengan “perikatan” ialah : Suatu hubungan hukum (mengenai 

kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk 

menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini 
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diwajibkan memenuhi tuntutan itu
25

. Di dalam MMM ini, ada suatu hubungan hukum 

bersegi dua yang dilakukan oleh dua pihak untuk saling mengikatkan diri untuk 

masing-masingnya saling menuntut barang sesuatu.  

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa 

suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian atau dari undang-undang
26

. Namun 

kali ini hanya perikatan yang lahir karena adanya perjanjian saja yang akan dibahas 

agar sesuai dengan topik yang sedang dikaji. Menurut ketentuan pasal 1313 BW, 

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.. Menurut kebiasaan 

(spraakgebruik) perjanjian adalah semua persetujuan (afspraken), yang menimbulkan 

akibat hukum atau yang mengharapkan suatu akibat hukum, tanpa menghiraukan 

apakah akibat hukum tersebut merupakan terlaksananya perikatan atau tidak
27

. 

Pihak-pihak dalam perjanjian diatur dalam BW, yaitu pada ketentuan Pasal 

1315, Pasal 1340, Pasal 1317, dan Pasal 1318. Mengingat bahwa hukum harus 

dipelajari sebagai 1 (satu) sistem, maka adalah penting untuk mencari kaitan-kaitan di 

antara pasal-pasal tersebut. Yang dimaksud dengan subjek perjanjian ialah pihak-

pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. BW membedakan 3 (tiga) 

golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu: 

                                                           
25

 Subekti,Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 1985, h.122-123. 

26
 Ibid, h.123. 

27
 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, PT Bina Ilmu, Surabaya, 

1984, h.85. 
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1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri 

2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya 

3. Pihak ketiga
28

 

 

Dalam kaitannya dengan sistem keuangan MMM ini, dari mekanisme yang 

berlaku, MMM dapat dikategorikan merupakan golongan dari perjanjian dimana para 

pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena di 

dalamnya ada mekanisme pendaftaran calon partisipan yang hendak bergabung dalam 

MMM, sehingga ada ikatan yang mengikat kedua belah pihak sebagai konsekuensi 

dari kesepakatan berupa keikutsertaan partisipan dalam sistem keuangan MMM ini. 

Pihak yang pertama yaitu calon partisipan yang dalam hal ini merupakan subjek 

hukum orang (natuurlijk persoon), sedangkan pihak yang kedua adalah sistem 

keuangan MMM yang merupakan financial social network (komunitas social-

keuangan internasional). Oleh karenanya, para pihak masing-masing mempunyai hak 

dan kewajibannya sendiri yang pemenuhannya harus dilaksanakan oleh para pihak.  

Ketika pembuatan suatu perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, 

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 BW perjanjian tersebut berlaku layaknya 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas inilah yang dinamakan asas 

Pacta Sunt Servanda dalam hukum perjanjian. Asas ini dapat memberikan atau 

menjamin kepastian hukum bagi para pihak agar perjanjian tersebut dapat menjadi 

                                                           
28

 Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeni, Heru Soepraptomo,  et al, Kompilasi Hukum 

Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.69-70. 
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pedoman atau dasar bagi pihak yang membuatnya dalam memenuhi dan menuntut 

prestatie sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya, suatu perjanjian hanya berlaku 

di antara orang-orang yang membuatnya. Asas ini diletakkan dalam pasal 1315 BW 

yang menerangkan bahwa “pada umumnya seorang tak dapat menerima kewajiban-

kewajiban atau memperjanjikan hak-hak atas namanya sendiri, kecuali hanya untuk 

dirinya sendiri”. Lebih jelas lagi sebagaimana ditulis dalam ketentuan Pasal 1340 

BW yang menerangkan asas privity of contract dalam hukum perjanjian, yaitu 

perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Sehingga yang 

berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan atau menerima prestatie dari pihak 

lainnya adalah para pihak itu sendiri, dimana dalam hal ini adalah partisipan dengan 

MMM sendiri.  

Sebenarnya sistem keuangan MMM memiliki karakteristik perjanjian yang 

hampir sama dengan karakteristik perjanjian pinjam meminjam. Jika dikaji 

berdasarkan ketentuan di dalam BW, telah diatur mengenai konsep perjanjian pinjam 

meminjam didalam ketentuan Pasal 1754 yang menyebutkan, “pinjam-meminjam 

adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang 

lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, 

dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang 

sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Sekilas memang MMM  terkesan 

hanya melibatkan dua pihak yang terikat dalam MMM untuk salah satu memberikan 

uangnya kepada pihak lain (Provide Help) dan yang lain mengembalikan uang 

tersebut (melalui mekanisme Get Help). Namun sebenarnya ada dua perbedaan yang 
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mencolok yang membuat perjanjian dalam MMM ini tidak dapat dikategorikan 

sebagai perjanjian pinjam meminjam, yaitu pengembalian uang partisipan melalui 

mekanisme Get Help harus disertai dengan komisi 30% dari nilai total uang yang 

disetorkan dan pihak-pihak yang terlibat tidak hanya dua pihak saja. Jika ditinjau 

berdasarkan konsep perjanjian pinjam meminjam sebagaimana ditulis dalam BW, 

barang yang dipinjamkan kepada pihak lain harus kembali dengan bentuk atau jenis 

yang sama beserta jumlah dan keadaan yang sama seperti semula, padahal di dalam 

MMM uang yang harus “dikembalikan” adalah senilai total uang yang telah 

disetorkan ditambah dengan komisi 30% dari nilai total uang tersebut. Kemudian 

mengenai pihak yang terlibat, uang yang disetorkan oleh partisipan A kepada 

partisipan B tidak selalu dikembalikan kepada partisipan A oleh partisipan B. Sistem 

MMM akan memerintahkan partisipan C (yang melakukan Provide Help dengan 

nominal uang lebih besar dari Provide Help yang dilakukan partisipan A) untuk 

“mengembalikan” uang yang telah disetor oleh partisipan A ditambah dengan komisi 

30% dari nilai total uang tersebut. Sehingga unsur para pihak dalam konsep perjanjian 

pinjam meminjam tidak dapat terpenuhi karena pengembalian prestatie tidak 

dilakukan oleh pihak yang diberikan prestatie. Maka dapat dikatakan bahwa konsep 

perjanjian yang diatur dalam sistem keuangan MMM ini adalah konsep yang berbeda 

dan belum ada peraturan yang mengatur. 

Tentunya terdapat akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang lahir dari 

perikatan yang terjadi di dalamnya, dimana partisipan wajib untuk meletakkan 

sebagian modalnya ke dalam sistemnya untuk diedarkan kepada partisipan lain yang 
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membutuhkan dan ia berhak untuk mendapatkan modal tersebut kembali ditambah 

dengan komisi 30% satu bulan setelahnya. Adapun MMM sendiri berhak untuk 

mendapatkan prestasi berupa ketaatan partisipan dalam menjalankan perintah transfer 

yang dikeluarkan MMM dan wajib untuk mengembalikan “modal” yang 

ditransferkan partisipan tersebut ke partisipan lain utuh ditambah komisi sebanyak 

30% dari nilai total modal tersebut sebulan kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa 

memang ada suatu perikatan yang terjadi dan menyebabkan salah satu pihak dapat 

menuntut pemberian prestatie kepada pihak lain atas prestatie yang telah ia berikan 

terlebih dahulu. 

Suatu perjanjian yang sah, harus memenuhi empat syarat, yaitu: 

1. Sepakat 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

3. Suatu hal tertentu atau objek yang diperjanjikan 

4. Suatu sebab (“oorzaak) yang diperbolehkan (Pasal 1320)
29

 

Syarat perjanjian berupa sepakat dan cakap (nomor 1 dan 2) disebut sebagai syarat 

subyektif dalam suatu perjanjian karena terkait dengan subyek perjanjiannya, dimana 

apabila salah satu atau kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka berakibat 

perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) 

merupakan syarat obyektif suatu perjanjian karena terkait dengan obyek 

perjanjiannya, dimana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka berakibat hukum 

                                                           
29

 Subekti,Op.Cit.,  h.134. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM PARTISIPAN  
MAVRODI MONDIAL MONEYBOX (MMM)

DHARAF SIYADIL ALAM



39 
 

 
 

perjanjian tersebut batal demi hukum sehingga perjanjian yang sempat pernah ada 

tersebut dianggap tidak pernah terjadi. 

Meskipun kesepakatan tersebut hanya berupa form virtual, dengan kesepakatan 

yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa sudah terjadi perjanjian antara para 

pihak yang bersepakat. Prof. Subekti, dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Perdata” 

berpendapat : 

 

“Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan 

yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. 

Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam”
30

 

 

Para pihak tidak diperbolehkan untuk menyepakati suatu perjanjian atas dasar 

paksaan pihak manapun, dengan kata lain apabila adanya suatu kesepakatan haruslah 

dilakukan dalam keadaan sadar dan atas dasar keinginan sendiri. Jika suatu perjanjian 

dilakukan atas dasar paksaan sehingga salah satu pihak menyepakatinya dengan 

terpaksa, maka perjanjian tersebut dapat berakibat hukum dapat dibatalkan. 

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui 

(overeenstemende wilsverklaring) antara para pihak. Pernyataan pihak yang 

menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima tawaran 

dinamakan akseptasi (acceptatie)
31

. Dalam hal sistem keuangan MMM ini, ada 

mekanisme penawaran (offerte) yang dilakukan oleh pihak MMM untuk kemudian 

                                                           
30

 Ibid. h.135. 

31
 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit, h.74. 
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disambut baik dengan adanya akseptasi (acceptatie) oleh pihak lainnya yaitu calon 

partisipan. Sehingga sejak diisinya form pendaftaran tersebut, para pihak sudah 

dibebani hak dan tanggungjawab sesuai dengan kedudukannya, dan kemudian salah 

satu persyaratan dari syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi. Ditambah lagi dengan 

adanya kesepakatan para pihak tersebut, asas konsensualisme yang merupakan salah 

satu dari asas-asas dalam hukum perjanjian juga terpenuhi, dimana dalam perjanjian 

pada umumnya tidak dilakukan secara formil, melainkan cukup dengan adanya 

persesuaian kehendak dan pernyataan dari para pihak sebagai wujud dari 

kesepakatan.  

Syarat kedua yang merupakan syarat sahnya perjanjian adalah para pihak wajib 

telah cakap hukum. Di dalam BW (Buurgerlijk Wetboek) ada beberapa pasal yang 

mengatur tentang kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, 

diantaranya adalah Pasal 1329 BW yang berbunyi: 

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh 

undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap” 

 

dan Pasal 1330 BW yang berbunyi : 

“Tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah: 

1. Orang-orang yang belum dewasa 

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 

telah melarang, membuat persetujuan-persetujuan tertentu.” 

 

 

Adapun mengenai kriteria ketiga dalam ketentuan Pasal tersebut tidak lagi berlaku 

karena sejak disahkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 
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kriteria ketiga dalam Pasal 1330 BW digantikan dengan Pasal 31 Undang-undang 

Perkawinan tersebut. Kemudian di dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ukuran kedewasaan seseorang 

ditentukan dengan usia minimal 18 (delapan belas tahun) atau yang sudah pernah 

melangsungkan perkawinan. Sehingga apabila sudah memenuhi salah satu syarat 

tersebut seseorang sudah dapat dikatakan cakap dan sudah dianggap mampu 

melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. 

Sebenarnya di dalam ketentuan Pasal 330 BW juga diatur mengenai ukuran 

kedewasaan seseorang. Di dalam ketentuan Pasal tersebut tertulis :  

 

“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh 

satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin” 

 

Namun berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori, yang seharusnya 

digunakan adalah ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan sehingga ketentuan 

Pasal 330 BW tersebut tidak dapat diberlakukan. 

Adapun kaitannya di dalam sistem keuangan MMM, partisipan juga dituntut 

untuk mempunyai usia yang cukup dewasa (minimal 18 tahun) agar dapat 

mendaftarkan dirinya di dalam MMM. Meskipun tidak semua Manajer mengharuskan 

calon partisipan berusia 18 tahun, namun mayoritas Manajer memang 

mewajibkannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekacauan sistem apabila ada 

partisipan yang ternyata belum cukup dewasa dan ia tidak bisa mengendalikan dirinya 

untuk taat pada aturan main MMM itu sendiri. Namun pada dasarnya memang 
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siapapun diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam MMM, asal siap dengan 

konsekuensi hukum yang akan dihadapi. Apabila partisipan tersebut berusia lebih 

dari 18 tahun atau yang menurut undang-undang sudah cakap untuk melakukan 

perbuatan hukum, maka tidak akan ada masalah terkait dengan syarat subjektif dari 

perjanjian tersebut. Tetapi jika partisipan tersebut memiliki usia dibawah 18 tahun 

atau yang menurut undang-undang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, 

maka jika dikehendaki oleh salah satu pihak perjanjian tersebut dapat dibatalkan. 

Konsekuensi hukum berupa dapat dibatalkannya suatu perjanjian atas tidak 

dipenuhinya syarat subjektif ini bersifat optional, artinya selama tidak ada pihak yang 

mempermasalahkannya maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan masih sah menurut 

hukum.  

Kedua syarat yang telah disebutkan diatas adalah merupakan syarat subjektif 

dari perjanjian, yaitu syarat-syarat yang mengatur tentang subjek hukum yang 

melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian. Sehingga apabila di dalamnya tidak 

terpenuhi maka konsekuensinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Selanjutnya 

akan dipaparkan syarat objektif dalam suatu perjanjian, yaitu syarat-syarat yang erat 

kaitannya dengan objek yang diperjanjikan. Di antaranya adalah suatu hal tertentu 

yang diperjanjikan dan suatu sebab yang diperbolehkan atau tidak dilarang, dimana 

apabila salah satu diantara kedua persyaratan ini tidak terpenuhi maka perjanjian 

tersebut adalah batal demi hukum. 
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Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (bepaald onderwerp) tertentu, 

sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda 

yang sekarang ada dan nanti akan ada. 

1. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan 

2. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara 

lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan 

sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian 

3. Dapat ditentukan jenisnya 

4. Barang yang akan datang 

Pasal 1332 BW: 

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat 

menjadi pokok persetujuan-persetujuan.” 

 

5. Objek perjanjian 

Pasal 1333 BW: 

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang 

paling sedikit ditentukan jenisnya. 

 

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, 

asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau 

dihitung.” 

 

6. Barang yang akan ada. 

Pasal 1334 BW: 

“Barang yang baru, akan ada di kemudian hari dapat menjadi 

pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk 

melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk 
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meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, 

sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan 

meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu; 

dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, Pasal 

176 dan Pasal 178 yang dilarang oleh undang-undang untuk 

dijadikan pokok perjanjian adalah benda-benda yang berada di 

luar perdagangan dan warisan yang belum terbuka.”
32

 

 

Adapun barang yang dijadikan objek oleh sistem keuangan MMM ini adalah 

uang, dimana uang tersebut diperjanjikan untuk dikelola agar dapat terdistribusi 

secara merata di masyarakat luas, untuk kemudian uang tersebut akan dikembalikan 

ditambah dengan komisi 30% dari nilai total uang yang dijadikan modal. Sehingga 

berdasarkan pernyataan para ahli di dalam bukunya sebagaimana telah ditulis diatas, 

bahwa setidaknya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang 

sekarang ada dan nanti akan ada, dan objek perjanjian dalam sistem keuangan MMM 

ini adalah barang yang sudah ada. Adapun komisi 30% yang diberikan tersebut 

bukanlah objek inti dari perjanjian dalam MMM karena komisi ini jumlahnya bersifat 

relatif dan hanya merupakan imbalan atas jasa “bantuan” yang dikeluarkan oleh 

partisipan. 

Syarat yang terakhir dari syarat sahnya perjanjian adalah sebab yang 

diperbolehkan. Mengenai sebab atau kausa ini telah diatur di dalam Pasal 1335 – 

Pasal 1337 BW. Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai “sebab” 

(oorzaak, causa). Sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan kausa bukanlah 

hubungan sebab akibat, sehingga pengertian kausa disini tidak mempunyai hubungan 

                                                           
32

 Ibid, h.79-80. 
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sama sekali dengan ajaran kausalitet. Adapun yang dimaksud dengan pengertian 

“kausa” bukan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, 

karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak 

menjadi perhatian hukum. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu 

dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-

undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 

BW)
33

. 

Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian 

mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau 

terlarang. Yang dimaksud dengan sebab terlarang ialah sebab yang dilarang undang-

undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum (Pasal 1337 

BW). Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan 

dalam hukum (Pasal 1335 BW)
34

. Satu hal yang juga penting dalam perjanjian 

haruslah terdapat asas itikad baik sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) 

BW yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik. Salah satu pihak tidak diperbolehkan untuk mementingkan kepentingan pribadi 

sehingga merugikan pihak lain. Para pihak juga harus berkomitmen untuk 

melaksanakan kewajibannya untuk kemudian memenuhi hak pihak lain. 

                                                           
33

 Ibid, h.80-81. 

34
 Ibid, h.81-82. 
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Namun, setelah dikaji dari skema hubungan para pihak dalam MMM, ternyata 

sistem keuangan MMM menganut skema piramida. Yang dimaksud dengan skema 

piramida adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan 

barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk 

memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang 

bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Hal tersebut 

diatur dalam bagian penjelasan pada ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 

tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan). MMM 

menghidupi komunitasnya dengan tidak menjual barang apapun atau mendapat 

penghasilan darimanapun. MMM hanya mengandalkan uang partisipan baru untuk 

mengembalikan uang partisipan lama. MMM mendapatkan imbalan dari biaya 

partisipasi orang lain yang bergabung kemudian. Begitu seterusnya hingga suatu saat 

apabila tidak ada partisipan baru yang mendaftar, maka sistem keuangan MMM akan 

macet dan uang partisipan baru atau yang paling akhir disetor akan masuk ke 

rekening partisipan yang lama. Dengan adanya kemacetan tersebut, partisipan yang 

lebih dulu mendaftar akan mendapat keuntungan dari setoran uang partisipan baru 

dan kerugian akan diderita oleh partisipan baru ketika setelahnya tidak ada yang 

bergabung ke dalam MMM. Dengan kata lain pihak yang paling diuntungkan dalam 

MMM yang menganut skema piramida adalah Sergei Mavrodi beserta orang-orang 

terdekatnya atau pembantunya.  

Di dalam ketentuan Pasal 9 UU Perdagangan, dikatakan bahwa pelaku usaha 

distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan 
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barang. Oleh karena sudah ada larangan yang mengatur terkait hal tersebut, maka 

segala kegiatan yang terkait dengan MMM bukanlah merupakan suatu kausa yang 

diperbolehkan untuk dijadikan dalam suatu perjanjian. Maka perjanjian yang 

mempunyai kausa atau sebab yang dilarang adalah berakibat batal demi hukum, oleh 

karenanya dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian. Sehingga hubungan hukum 

maupun hak dan kewajiban apapun dari pihak partisipan maupun pihak MMM yang 

telah terjadi sejak awal akibat dari adanya kesepakatan pengisian formulir 

pendaftaran keikutsertaan MMM dianggap tidak pernah terjadi apa-apa. 
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