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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor: 0543 b/u/1987 

 

1. Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 
 ṭ ط 16

 Z ظ B 17 ب 2

 „ ع T 18 ت 3

 G غ S 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق H 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 ‟ ء Sy 28 ش 13

 Y ي S 29 ص 14

    D ض 15

 

2. Konsonan 

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 
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b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

َ  ي  Fathahdan ya Ai 

َ  و  Fahtah dan wau Au 

Contoh: 

  kaifa :كيف

 haula  :هول 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf 

,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda 

ا  Fathah  dan alif atau ya Ā ي /َ 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī 

ي  َ  Dammah dan wau Ū 

Contoh: 

 qāla: ق ال  

م ى  ramā: ر 

 qīla: ق ْيل  

 yaqūlu: ي ق ْول  

 

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah(ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah 

dan dammah, transliterasinya adalah t. 
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b. Ta marbutah (ة)  mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h.  

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua 

kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan 

h. 

Contoh: 

ة   ْوض  ْطف الْ ر  اَْل   : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl 

ة ن ّور  ْين ة  اْلم  د  َ  ا ْلم    : al-Madīnah al-Munawwarah/ 

 al-MadīnatulMunawwarah 

ةْ   Ṭalḥah : ط ْلح 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 

Indonesia tidak di transliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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Penulis melakukan kerja praktik di PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

Selama 30 hari kerja, penulis ditempatkan pada bidang Administrasi, 

Remisier, dan juga membantu bidang Marketing. Tujuan penulisan 

Laporan Kerja Praktik ini untuk mengetahui strategi pemasaran pada PT. 

MNC Sekuritas Cabang Aceh berdasarkan pengalaman saat praktik di 

bidang Administrasi seluruh kegiatan yang bersifat teknis ketatausahaan 

dari suatu perkantoran yang mempunyai peranan yang sangat penting di 

dalamnya, yaitu pelayanan terhadap pelaksanaan perkerjaan operatif, 

penyediaan keterangan bagi pimpinan serta juga membantu dalam setiap 

kelancaran perkembangan organisasi termasuk dalam mempersiapkan 

acara-acara yang bersifat seminar untuk mempromosikan tentang dunia 

saham. Begitu pula dengan bidang yang saya pelajari saat magang yaitu 

dibidang Remisier bidang yang tak kalah pentingnya dalam sebuah 

perusahaan terutama pada perusahaan yang bergerak pada pasar modal, 

remisier menerima komisi dari setiap transaksi yang di tanganinya. 

Bagian marketing merupakan bagian penting dalam suatu perusahaan 

maupun institusi. Apabila tidak ada bagian marketing maka perusahaan 

tidak akan dikenal oleh masyarakat luas, Adapun kegiatan penulis pada 

bagian marketing yaitu team harus mampu menjelaskan kepada nasabah 

tentang saham, serta melakukan sosialisasi ke Perguruan Tinggi yang 

belum terealisasikan dalam pengenalan produk yang ada di PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal sering kali diartikan sebagai pasar untuk berbagai 

instrumen keungan (surat berharga) jangka panjang. Selain itu pasar 

modal juga dikaitkan sebagai tempat transaksi pihak-pihak yang 

membutuhkan dana (perusahaan) dan pihak yang kelebihan dana 

(pemodal).  

Dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang 

Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang 

bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, 

Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek” (www.idx.co.id). Pasar 

modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan 

atau institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan 

jangka panjang. Sebagai suatu upaya dalam mendukung terwujudnya 

pasar modal Indonesia menjadi penggerak ekonomi nasional yang 

tangguh dan berdaya saing secara global sebagaimana tertuang dalam 

cetak biru pasar modal Indonesia, perlu dilakukan secara terus menerus 

untuk menyempurnakan dan mengembangkan infrastruktur pasar modal 

menuju ke arah yang lebih baik lagi (Sutedi, 2011: 73). 

Perkembangan pasar modal di Indonesia dalam beberapa dekade 

mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, pasalnya sejauh ini telah ada 

345 Galeri Investasi (GI) di seluruh negeri (Indonesia). Pendirian Galeri 

Investasi Bursa Efek Indonesia bertujuan untuk pemasyarakatan dan 

edukasi dalam mempelajari pasar modal di lingkungan akademisi bagi 

http://www.idx.co.id/
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masyarakat sekitar. Kemajuan teknologi serta tingginya arus globalisasi 

membuat pasar modal Indonesia dapat menjadi icon pasar modal Asia 

Tenggara. Perkembangan pasar modal tersebut tidak akan dapat 

terealisasikan apabila tidak adanya dukungan dari pemerintah dan 

masyarakat bagi pasar modal Indonesia. Peran pemerintah dan 

masyarakat menjadi aspek penting dapat berupa menciptakan stabilitas 

politik dan hukum, stabilitas iklim investasi Indonesia dan sebagai 

pelindung dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Sementara masyarakat 

dapat berpartisipasi dengan menginvestasikan saham di pasar modal. 

Langkah awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia 

dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah pada 25 Juni 1997 

diikuti dengan diterbitkannya obligasi syariah pada akhir 2002, kemudian 

diikuti pula dengan hadirnya Jakarta Islamic Index (JII) pada Juli 2000. 

Adapun surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek meliputi 

saham, obligasi dan reksadana. Surat berharga sering disebut juga sebagai 

„instrumen keuangan‟ atau „efek‟ „sekuritas‟ (securities). 

Bursa Efek bekerja sama dengan perusahaan efek dalam 

meningkatkan minat masyarakat dalam berinvestasi, salah satu 

perusahaaan efek yang ada di bawah naungan Bursa Efek Indonesia 

Kantor Perwakilan (KP) Aceh adalah PT. MNC Sekuritas merupakan 

salah satu anak perusahaan dari MNC Group yang bergerak di bidang 

investasi, memiliki lebih kurang 38 kantor cabang dan telah bekerja sama 

dengan berbagai lebih 87 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk 

mendirikan Galeri Investasi BEI. PT. MNC Sekuritas menyediakan 

sarana layanan jasa transaksi saham secara konvensional dan online 

melalui media sosial yaitu whatsapp (www.mncsekuritas.id). 
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Sebagai salah satu anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) PT. MNC 

Sekuritas yang menyediakan layanan jasa Broker-Dealer dan online 

trading. PT. MNC Sekuritas untuk saat ini melayani lebih dari 51.000 

investor. MNC Sekuritas dalam hal melakukan implementasi strategi  

pemasaran banyak strategi yang diluncurkan untuk meningkatkan mutu 

investor yaitu melalui program edukasi yaitu seperti sosialisasi, seminar, 

dan workshop dalam melancarkan pemasaran yang dilakukan oleh MNC 

Sekuritas itu sendiri. Dengan membuka cabangnya untuk pertama kali di 

wilayah Aceh yang resmi didirikan tempatnya di Banda Aceh pada 

tanggal 24 Agustus 2015. dalam prakteknya, PT. MNC Sekuritas pada 

umumnya menjalankan dua peran sekaligus, yakni saham reguler 

(konvensional) dan saham syariah. 

Hingga saat ini strategi pemasaran yang telah dilakukan pada PT. 

MNC Sekuritas cabang Aceh belum berkembang seperti yang diharapkan 

oleh sekuritas, strategi pemasaran yang telah dilakukan tidak ada 

kemajuan/perkembangan yang terjadi dikarenakan perusahaan sekuritas 

hanya berfokus kepada pihak-pihak orang yang berpenghasilan tinggi 

bisa dibilang hanya pihak tertentu saja,  akan tetapi pihak yang 

berpenghasilan tinggi tersebut lebih dominan berinvestasi pada sektor riil 

seperti properti, tanah, dan emas yang pada umumnya harganya tidak 

menyusut. Strategi pemasaran yang dilakukan sekarang adalah melalui 

edukasi dimana lebih berfokus mencakup segala elemen masyarakat, baik 

yang berpenghasilan tinggi maupun berpenghasilan rendah serta dapat 

dijangkau kalangan mahasiswa dan pelajar sebagai investor pemula. 

dengan menciptakan mutu investor melalui edukasi kepada seluruh 

elemen masyarakat, pihak sekuritas berharap menjadi strategi 

pemasarannya yang prima melalui program edukasi yang dilancarkan 
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dengan mengundang orang yang ahli dibidang persahaman dalam 

memberi materi yang berkaitan kepada calon investor terhadap  mutu 

investor. Dilihat secara data di lapangan sekuritas MNC ini dalam hal 

pemasaran belum maksimal dalam melakukan pemasaran dan belum 

dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat sehingga dalam hal ini, 

MNC Sekuritas jauh tertinggal dibandingkan saingan-saingannya. Oleh 

karena itu pihak MNC Sekuritas seharusnya melakukan usaha yang lebih 

maksimal mengenai pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan agar 

menarik minat investor dan juga calon investor yang teredukasi sehingga 

calon investor dapat berinvestasi di MNC Sekuritas tanpa terbebani 

dengan kebutuhan sehari-hari  

Berdasarkan  latar  belakang diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk 

menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “Implementasi 

Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Mutu Investor Pada PT. 

MNC Sekuritas Cabang Aceh”. 

1.1 Tujuan Kerja Praktik 

Adapun tujuan laporan kerja praktik adalah untuk mengetahui 

Implementasi Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Mutu Investor 

Pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh   

1.2  Kegunaan Laporan Kerja Praktik 

Hasil dari laporan kerja praktik ini berguna untuk : 

1. Khasanah Ilmu Pengetahuan  

        Hasil laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menjadi sumber 

bacaan serta acuan pembelajaran bagi mahasiswa khususnya bagi 

mahasiswa/i DIII-Perbankan Syariah dalam hal Pelaksanaan 

Implementasi Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Mutu Investor 

Pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh. Selain itu, dengan adanya 
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Laporan Kerja Praktik ini diharapkan bisa menambah informasi tentang 

Saham melalui PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh. 

2.  Bagi Masyarakat  

       Laporan kerja praktik ini juga diharapkan berguna bagi 

masyarakat sebagai pengetahuan atau memberikan informasi kepada 

masyarakat bagaimana Pelaksanaan Implementasi Strategi Pemasaran 

Dalam Meningkatkan Mutu Investor Pada PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh. 

3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik 

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi acuan bagi MNC 

Sekuritas Cabang Aceh untuk dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam 

proses yang telah dijadikan sebagai sumbangan pikiran untuk kemudahan 

dalam Pelaksanaan Implementasi Strategi Pemasaran Dalam 

Meningkatkan Mutu Investor Pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh. 

  Penulis  

Laporan kerja praktik ini sangat berguna bagi penulis sendiri untuk 

menambah pengetahuan tentang Strategi Marketing Mix. Selain itu 

penulis juga mendapatkan pengalaman dalam mengahadapi dunia kerja di 

PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh dan tentu sangat bermanfaat untuk 

menghadapi dunia kerja masa yang akan datang.  

 

1.3 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik 

Untuk menyusun laporan praktik kerja ini terutama penulis akan 

menyusun sistematika pembahasan kerja praktik ke empat bab agar 

terarah dan berkaitan satu sama lain.  

Bab Satu, yakni pendahuluan, penulis memaparkan beberapa hal yang 

melatar belakangi kegiatan penulisan laporan kerja praktik, yakni terkait 
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dengan latar belakang, tujuan laporan kerja praktik dan kegunaan laporan 

kerja praktik.  

Bab Dua, merupakan tinjauan lokasi kerja praktik, yaitu sejarah PT. 

MNC Sekuritas Cabang Aceh, keadaan personalia PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh, kegiatan selama kerja praktik di PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh, dan struktur organisasi PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh. 

Bab Tiga, membahas hasil kegiatan Kerja Praktik yang dilakukan oleh 

penulis selama 30 hari kerja di PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh yang 

terdiri dari kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang 

berkaitan, manfaat, cara menggunakan, dan evaluasi Kerja Praktik.  

Bab Empat, yakni penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. 

Selanjutnya, penulis juga menyiapkan saran-saran atau rekomendasi yang 

dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang bersifat operasional serta 

ditunjukan kepada para pengambil kebijakan.  
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BAB DUA 

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK 

 

2.1 Sejarah Singkat PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh  

PT. MNC Sekuritas adalah perusahaan efek yang bergerak sebagai 

perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek yang didirikan pada 

bulan November 1989 di Surabaya. MNC Sekuritas yang awalnya 

dikenal sebagai PT. Bhakti Investma memulai kiprah usahanya dibidang 

perdagangan efek, sekaligus menjadi cikal bakal MNC Group. Seiring 

berjalannya waktu, MNC Sekuritas terus berkembang menjadi salah satu 

perusahaan sekuritas lokal yang menyediakan jasa pasar modal secara 

lengkap. PT. MNC Sekuritas (MNC Sekuritas) sepenuhnya 99,9 % di 

miliki oleh PT. MNC Investma Tbk, melalui anak perusahaannya yang 

merupakan salah satu perusahaan investasi di bidang jasa keuangan yang 

terintegrasi dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Seiring dengan 

berjalannya waktu, pada saat ini MNC Sekuritas menyediakan jasa untuk 

bertransaksi saham dan instrumen berpendapatan tetap, jasa bertransaksi 

saham secara online, investment banking dan penasihat jasa keuangan 

serta riset. MNC Sekuritas berada di peringkat teratas untuk perusahaan 

sekuritas berbasis lokal, dalam hal ini transaksi saham yang juga 

menawarkan jasa pembiayaan untuk nasabah yang aktif bertransaksi di 

pasar modal. 

Besarnya potensi pasar investasi syariah di Indonesia, membuat 

PT. MNC Sekuritas memutuskan untuk melakukan ekspansi ke Aceh. 

Upaya tersebut diiringi dengan membuka kantor cabang baru di wilayah 

kota Banda Aceh awal mulanya pada tahun 2016. Peresmian kantor MNC 

Sekuritas digelar di halaman gedung baru, yang beralamat di Jl. Sulthan 



8 
 

 
 

Alaidin Mahmudsyah no.7 Baiturrahman Banda Aceh. Sebelumnya pada 

tahun 2015, MNC Sekuritas beroperasi di kantor perwakilan Bursa Efek 

Indonesia (BEI), Lueng Bata Banda Aceh. Setelah hampir dua tahun 

lebih beraktivitas di kantor yang beralamat di Jl. Sulthan Alaidin 

Mahmudsyah no.7 akhirnya dirujuk oleh pimpinan Kantor Perwakilan 

Bursa Efek Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan IDX (Indonesia 

Stock Exchange) agar dapat pindah ke kantor BEI perwakilan Aceh yang 

beralamat di Jl. Teuku Imuem no.84, Blang Cut, Lueng Bata, Banda 

Aceh.
1
 

Dalam memperluas basis pemodal, MNC Sekuritas juga telah 

menjalankan berbagai program sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat, 

khususnya nasabah potensial. Seiring dengan pertumbuhan bisnis dari 

waktu ke waktu, MNC Sekuritas akan terus mengembangkan jaringan 

kantor cabang di kota-kota potensial Indonesia guna untuk  meningkatkan 

kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas sebagai wujud 

komitmen perusahaan untuk terus berperan dalam mengembangkan pasar 

modal yang ada di seluruh penjuru tanah air, Indonesia. 

 

2.2 Visi, Misi, dan Moto PT. MNC Sekuritas  

 Visi PT. MNC Sekuritas dalam menjalankan kegiatan usahanya 

yaitu “Menjadikan perusahaan Sekuritas terbaik dan terpercaya di 

Indonesia” (PT. MNC_Sekuritas,2018). 

Misi yang ingin dicapai PT. MNC Sekuritas adalah: 

1. Berorientasi kepada pemberian layanan terbaik bagi nasabahnya 

secara berkesinambungan. 

                                                             
1
 Wawancara dengan Willy Purnamasari (Marketing Support) 

PT.   MNC Sekuritas Cabang Aceh pada tanggal 12 April 2019. 
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2. Bertindak secara professional. 

3. Berlaku inovatif dan progresif. 

Adapun moto PT. MNC Sekuritas adalah “Invest with the best” 

yang memiliki arti berinvestasi dengan yang terbaik melalui MNC 

Sekuritas. PT. MNC Sekuritas memiliki tiga nilai-nilai perusahaan, yaitu 

pandangan (vasion), pandangan kemasa depan untuk menciptakan 

kesempatan usaha dan memenangkan pasar menjadi market leader. Yang 

kedua yaitu kualitas (quality) yaitu totalitas untuk menjadi terbaik, dan 

yang ketiga adalah cepat (speed) artinya selalu memberikan karya lebih 

cepat dan lebih cerdas untuk menjadi yang terdepan 

(www.mnc.sekuritas.id). 

 

2.3 Struktur Organisasi PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh   

Setiap perusahaan sekuritas memiliki struktur organisasi yang 

berguna untuk mendeskripsikan dengan jelas pemisahan kegiatan 

pekerjaan antara satu dengan yang lainnya. Struktur organisasi 

merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi 

yang ada pada suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional 

untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan yang di inginkan. Adanya 

struktur organisasi kantor cabang yang menggambarkan tugas dan 

tanggung jawab dari masing-masing pegawai serta dukungan 

perlengkapan yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas 

usaha yang semakin meningkat yang pada tujuannya agar dapat 

meningkatkan kinerja kantor cabang serta memotivasi karyawan MNC 

Sekuritas. 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

 

Adapun posisi kerja karyawan PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

yaitu sebagai berikut:
2 

1. Marketing Support, merupakan orang yang bertanggung jawab 

atas bagian yang menangani penjualan dan pemasaran produk 

dalam sebuah perusahaan. 

2. Administrasion Staff, merupakan bagian yang mengerjakan 

tugas-tugas administrasi di kantor, seperti mengatur arus 

dokumen, melakukan surat menyurat, menyiapkan bahan 

presentasi dan lain-lain. 

3. Remisier, merupakan bagian yang tidak terikat dengan 

perusahaan yang hanya menerima komisi atas setiap transaksi 

yang ditanganinya. 

                                                             
2
 Wawancara dengan Zakhruna ( Administration Staff)  PT. 

MNC Sekuritas Cabang Aceh pada tanggal 20 April 2019. 

Willy Purnamasari 

Marketing Support 

Zakhruna 

Administrasion Staff 

Rizqi Syafriyaldi 

Remisier 

Dedi Arisandi 

Remisier 
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2.4 Kegiatan Usaha PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh  

PT. MNC Sekuritas saat ini sudah memiliki beraneka macam 

produk unggulan, diantaranya adalah: 

2.4.1 Produk Equeity MNC Sekuritas 

1. Online Trading 

MNC Trade New merupakan aplikasi perdagangan saham 

secara elektronik (online trading) kebanggaan MNC Sekuritas 

yang secara khusus dikembangkan dan mengimplementasikan 

teknologi terbaru untuk membantu para investor dalam 

bertransaksi saham. 

Kelebihan yang ditawarkan MNC Trade New: 

a. One-stop Market Info seperti: Best Quote, Order Book, 

News, Company Profile, dan Chart. 

b. Order transaksi dapat dilakukan secara cepat dan langsung 

oleh nasabah. 

c. Kesempatan untuk melakukan transaksi jual/beli pada harga 

terbaik. 

d. Order jual/beli dapat dilaksanakan lebih awal (sebelum jam 

perdagangan Bursa Efek Indonesia) 

e. Transaksi dapat dilaksanakan dimana saja, selama nasabah 

memiliki koneksi melalui komputer, laptop, dan  mobile 

phone. 

f. Tampilan antar muka yang ramah dan nyaman. 

g. Akses langsung untuk berbicara dengan tim Call Center. 
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2. Online Trading Syariah 

MNC Trade Syariah merupakan aplikasi online trading yang 

dipersembahkan MNC Sekuritas bagi para investor yang ingin 

bertransaksi saham sesuai dengan prinsip syariah. MNC Trade 

Syariah telah dievaluasi dan resmi mendapatkan sertifikat 

kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN MUI) dengan nomor 004.41.02/DSN-

MUI/V/2016. MNC Trade Syariah dikembangkan sesuai dengan 

aturan fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 sehingga 

nasabah dapat bertransaksi saham sesuai dengan prinsip syariah, di 

antaranya: 

a. Nasabah hanya dapat melakukan transaksi beli atas saham-

saham perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah 

(DES). 

b. Nasabah hanya dapat membeli saham sesuai ketersediaan 

dana dalam Rekening Dana Nasabah (cash basis). 

c. Tidak ada dana pinjaman (limit trading). Fasilitas ini di 

larang karena akan muncul riba jahiliyah (bunga pinjaman) 

jika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman tersebut pada 

saat jatuh tempo. 

d. Tidak ada margin trading. Fasilitas ini dilarang karena akan 

muncul riba qord. 

e. Nasabah tidak dapat melakukan transaksi short 

selling (penjualan saham yang bukan miliknya). Aplikasi 

MNC Trade Syariah secara otomatis akan menolak transaksi 

penjualan saham yang belum di miliki oleh investor.  
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Kelebihan yang ditawarkan MNC Trade Syariah sama dengan 

MNC Trade New, tetapi pada MNC Trade Syariah mempunyai kelebihan 

yang tidak ada pada MNC Trade New diantara kelebihannya yaitu: 

menyajikan informasi tentang pasar modal secara real time, baik itu 

secara informasi grafik maupun data fundamental dan informasi harian 

yang lengkap dan mendetail. 

3. Institusi  

MNC Sekuritas menyediakan jasa perantara perdagangan efek 

untuk nasabah institusi, seperti aset manajemen, dana pensiun, 

asuransi, nasabah sub-broking, serta nasabah institusi khusus 

dengan nilai tertentu (high net worth). 

4. Retail  

MNC Sekuritas menyediakan jasa perantara perdagangan efek 

untuk nasabah ritel/perorangan. Kami berkomitmen memberikan 

pengalaman bertransaksi yang nyaman dan cepat bagi Anda, baik 

untuk produk regular trading, margin trading, maupun MNC 

GEMESIN PLUS. 

 

2.4.2 Produk Fixed Income MNC Sekuritas 

MNC Sekuritas menyediakan jasa penjualan efek bersifat utang di 

pasar perdana dan perantara, perdagangan efek utang di pasar sekunder 

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia maupun korporasi dengan di 

dominasi mata uang rupiah ataupun mata uang asing. Kami juga berperan 

aktif di pasar perdana dalam memberikan arahan kepada investor yang 

berencana untuk mengikuti lelang Surat Utang Negara (SUN), yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia secara berkala, serta 
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menjadi Agen Penjual Obligasi Negara Ritel (ORI), Saving Bonds Ritel 

(SBR) dan Sukuk Negara Ritel (SUKRI). 

Sebagian besar nasabah Fixed Income adalah nasabah institusional 

seperti perusahaan asuransi, manajer investasi, dana pensiun, bank dan 

perusahaan efek lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, nasabah ritel 

mulai aktif berpartisipasi dalam transaksi perdagangan efek surat utang 

karena semakin banyaknya produk investasi yang ditawarkan kepada ritel 

yang dapat mengakomodasi kepentingan nasabah ritel. 

Pengalaman sebagai perantara perdagangan obligasi menuntun 

kami memiliki research mendalam dan mempertahankan interaksi 

antar key players. Baik itu MTN, FRN, REPO, atau promissory 

note dengan yield, tenor, rating dan risiko tertentu, kami memiliki sumber 

terpercaya dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan klien. Selain itu, 

tim kami dilengkapi dengan pengetahuan dan pengalaman handal dalam 

memberikan rekomendasi dan wawasan mengenai pasar, ekonomi, suku 

bunga, dan hal-hal terkait lainnya. 

 

2.4.3 Produk Investment Banking  

Prinsip dari layanan Investment Banking MNC Sekuritas adalah 

memberikan solusi finansial yang terintegrasi dan secara khusus 

disesuaikan dengan kondisi klien yang memberikan mandat kepada kami. 

Kami bekerja berdasarkan kebutuhan klien, dengan kreativitas dan 

inovasi dalam penciptaan ide penyelesaian transaksi, memberikan opsi 

solusi terbaik, dan menjadi partner eksekusi yang handal bagi nasabah 

(PT. MNC_Sekuritas,2018). 

Memahami pentingnya informasi yang memadai dalam 

pengambilan keputusan transaksi, MNC Trade New menyediakan 
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berbagai informasi pasar modal yang dapat diperoleh secara real time. 

Informasi pergerakan transaksi yang dilakukan oleh nasabah asing, 

informasi chart/grafik, dan data fundamental tersedia secara lengkap 

dan update. Tim riset MNC Sekuritas yang handal dan profesional juga 

selalu menyediakan informasi riset setiap harinya secara lengkap dan 

mendetail untuk memaksimalkan investasi nasabah. Dengan 

menggunakan MNC Trade New, Nasabah dapat melakukan transaksi 

saham dengan mudah, stabil, cepat, aman, dan nyaman. 

 

2.5 Keadaan Personalia PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh  

Sejak berdirinya PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh pada Tahun 

2016 dan beroperasi hingga saat ini. Jumlah karyawan dan karyawati 

pada PT. MNC Sekuritas yang beralamat di Jl. Teuku Imuem no.84, 

Blang Cut, Lueng Bata, Banda Aceh sebanyak 4 orang. Terdiri dari 2 

karyawan dan 2 karyawati. Gambaran posisi yang ditepati pada PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh fungsional dan pengelola perusahaan. 

 

Tabel 2.1 

Tingkat Jabatan Karyawan Pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

No  Jabatan Karyawan Jumlah Karyawan 

1 Marketing Support 1 

2 Administration Staff 1 

3 Remisier 2 

  Jumlah Total 4 

Sumber: PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh, 2019. 

Untuk melaksanakan operasionalnya, PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh telah melibatkan karyawan yang terdiri dari beberapa tingkat 
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pendidikan. Di lihat dari pendidikan terakhir karyawan PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh sebagian besar program pendidikan Strata 1 

sebanyak 2 orang, dan program pendidikan Diploma III sebanyak 2 orang 

total keseluruhan karyawan sebanyak 4 orang pada PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh. gambaran tingkat karakteristik pada PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh: 

 

 

Tabel 2.2 

 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

 Pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

No Pendidikan Jumlah Karyawan 

1 S 1 2 

2 D-III 2 

 

Jumlah Total 4 

 Sumber: PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh, 2019.
3 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh seimbang dalam hal jenis kelamin. karyawan berjenis 

kelamin laki-laki yaitu sebanyak 2 orang dan karyawan perempuan 

sebanyak 2 orang, total keseluruhan karyawan berjumlah 4 orang pada 

PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh. 

 

 

                                                             
3
 Wawancara dengan Zakhruna ( Administration Staff)  PT. 

MNC Sekuritas Cabang Aceh pada tanggal 26 April 2019. 
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BAB TIGA 

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK 

 

3.1  Kegiatan Kerja Praktik 

 Kegiatan kerja praktik/magang yang dilaksanakan pada PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh yang berlangsung sesuai prosedur yang telah 

ditetapkan dan ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu Prodi Diploma 

III Perbankan Syariah dan Lembaga Sekuritas PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh. Tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa agar mengenal 

situasi pada dunia kerja, sekaligus untuk meningkatkan kualitas dari 

mahasiswa itu sendiri. Waktu pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan 

penulis dalam jangka waktu satu bulan atau 30 hari kerja yaitu terhitung 

dari tanggal 25 Februari sampai dengan 5 April 2019. Hal ini merupakan 

sebuah bentuk kesempatan yang sangat bermanfaat untuk mengasah 

kemampuan diri serta memperdalam dalam hal mencari pengalaman 

sebelum terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya. 

Selama kurang lebih 30 hari mengikuti kegiatan kerja praktik pada 

PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh, penulis banyak mendapatkan 

pengalaman yang berharga dan ilmu yang baru selama praktik 

berlangsung. Selama melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada 

bagian administrasi, marketing, dan remisier. Penulis juga melakukan 

beberapa kegiatan sesuai bidang yang di tempatkan serta membantu 

kegiatan pada bidang administrasi, marketing, dan remisier, adapun jenis-

jenis kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan praktik kerja 

lapangan pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh adalah sebagai berikut: 
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3.1.1  Bagian Administrasi  

Administrasi perkantoran adalah semua kegiatan yang bersifat 

teknis ketatausahaan dari suatu perkantoran yang mempunyai peranan 

sangat penting di dalamnya yaitu pelayanan terhadap pelaksanaan 

perkerjaan operatif, penyediaan keterangan bagi pimpinan serta juga 

membantu dalam setiap kelancaran perkembangan organisasi termasuk 

dalam mempersiapkan acara-acara yang bersifat seminar untuk 

mempromosikan tentang dunia saham. Kegiatan manajemen administrasi 

antara lain pengadministrasian seluruh kegiatan, menginventarisasi 

peralatan kantor, penyediaan informasi yang di butuhkan untuk 

kepentingan manajemen, melakukan pengarsipan data sehingga mudah 

untuk diakses oleh yang membutuhkan. Kegiatan yang penulis lakukan 

pada bagian administrasi antara lain: 

a. Menginput data kuesioner (termasuk seluruh kegiatan yang 

diadakan oleh PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh yang 

bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia Perwakilan Aceh) 

pada website resmi MNC Sekuritas. 

b.  Melakukan scan data dalam bentuk pdf untuk dikirim ke kantor 

pusat. 

c. Menyusun berkas kuesioner untuk di arsipkan.  

d. Mengikuti sekolah ruang saham yang di selenggarakan 

langsung oleh MNC Sekuritas Cabang Aceh. 

3.1.2 Bagian Remisier 

Remisier adalah bagian yang tak kalah pentingnya dalam sebuah 

perusahaan terutama pada perusahaan yang bergerak pada pasar modal, 

remisier menerima komisi dari setiap transaksi yang di tanganinya. 

Remisier memainkan peran penting pada sekuritas, hal meningkatkan 
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distribusi dan menyediakan likuiditas tambahan bagi pasar, tetapi juga 

melalui peran mereka dalam mendidik dan memberi nasihat kepada 

investor ritel dan masyarakat luas. Adapun penulis pada bagian remisier 

yaitu: 

a. Melakukan transaksi jual beli saham apabila diminta oleh 

nasabah. 

b. Menganalisis pergerakan harga saham baik buruknya suatu 

saham. 

 

3.1.3 Bagian Marketing  

Bagian marketing merupakan bagian penting dalam suatu 

perusahaan maupun institusi. Apabila tidak ada bagian marketing maka 

perusahaan tidak akan dikenal oleh masyarakat luas. Adapun kegiatan 

penulis pada bagian marketing yaitu: 

1. Membantu team dalam menjelaskan kepada nasabah 

tentang saham. 

2. Melakukan sosialisasi ke Perguruan Tinggi yang belum 

terealisasikan. 

3. Melakukan sosialisasi bersama team di lapangan dalam 

pengenalan produk yang ada di MNC Sekuritas. 

4.  Memberikan program edukasi kepada calon investor 

dalam hal memilih produk yang calon investor hendak 

investasikan. 

 

3.2  Bagian Kerja Praktik 

Selama melakukan kerja praktik pada PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh selama lebih kurang 30 hari lamanya banyak pengalaman yang di 
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dapatkan oleh penulis yang di tempatkan di berbagai bidang selama 

proses dalam melakukan kerja praktik terutama pada bidang administrasi, 

marketing, dan remisier pada pemasaran yang berkaitan dengan saham 

atau stock price, penulis juga harus mempersiapkan berkas-berkas yang 

berkaitan seperti kuesioner serta brosur yang telah di sediakan oleh MNC 

Sekuritas untuk dibagikan kepada calon nasabah/investor itu sendiri. Cara 

ini dilakukan untuk memberitahu kepada calon investor ataupun yang 

sudah menginvestasikan uangnya dalam bentuk investasi saham untuk 

mengatahui informasi-informasi terbaru yang berkaitan seputar dunia 

pasar modal, dan ini merupakan salah satu perwujudan dari pemasaran 

yang dilakukan oleh MNC Sekuritas Cabang Aceh dalam 

mempromosikan saham kepada masyarakat. 

 

3.2.1 Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Mutu Investor 

Terhadap Investasi Saham pada PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh  

Peresmian Galeri Investasi berlangsung di Universitas IAIN 

Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh. MNC Sekuritas memberikan ilmu dan 

wawasan pasar modal secara langsung ke mahasiswa dan dosen. Bukan 

sekadar teori seperti yang selama ini dipelajari, kehadiran galeri investasi 

ini selain memberi edukasi kepada akademisi dan masyarakat seputar 

pasar modal, juga bertujuan menambah investor baru. PT MNC Sekuritas 

merupakan anggota BEI dan merupakan perusahaan terafiliasi. Saat ini, 

PT MNC Sekuritas memiliki 43 kantor cabang yang tersebar di kota-kota 

besar di Indonesia, dengan jumlah nasabah aktif lebih dari 43.000 ribu 

orang memberikan edukasi pemahaman berinvestasi saham bagi 

mahasiswa dan investor maupun calon investor saham dari kalangan 
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profesional sampai pengusaha. Untuk menggenjot basis nasabah dan 

jumlah transaksi pasar modal, PT MNC Sekuritas kembali menambah 

keberadaan cabang-cabangnya di berbagai kesempatan yang ada baik itu 

menjalin hubungan baik dengan perguruan tinggi atau institusi yang ada 

di Aceh melalui  seminar dan workshop maupun event-event yang lain. 

Strategi pemasaran yang di implementasikan oleh MNC Sekuritas 

yang berguna untuk meningkatkan mutu investor terhadap pasar modal 

khususnya saham melalui berbagai macam edukasi. Sarana dapat 

digunakan dalam strategi pemasaran untuk mencapai hasil yang optimal 

untuk peningkatan investor dalam perkembangan saham, seperti saat ini 

yang telah dijalankan oleh pihak MNC Sekuritas yaitu edukasi tentang 

saham, dan workshop yang bertujuan untuk memberikan informasi-

informasi yang berkaitan dengan dunia saham agar investor tertarik untuk 

berinvestasi. Program edukasi dilakukan MNC Sekuritas dengan cara 

menjalin kerjasama di beberapa perguruan tinggi di Aceh. 

Upaya yang telah dilakukan oleh MNC Sekuritas dalam 

meningkatkan mutu investor dengan cara membuat seminar yang 

berkaitan dengan saham, bagi pemula sangat dianjurkan untuk mengikuti 

seminar tersebut banyak hal yang di peroleh saat mengikuti seminar dan 

edukasi ini selain menambah wawasan tentang dunia saham kita 

sekaligus dapat membuka rekening dana investor. MNC sudah 

memikirkan upaya pemasaran jauh-jauh hari untuk memberikan 

pemasaran terbaiknya terhadap para calon investor dengan membuka 

akun dengan saldo yang sangat murah, pemasaran ini berharap bisa 

menarik minat investor dari kalangan mahasiswa, selain itu ada juga 

upaya MNC sekuritas dalam meningkatkan mutu investor dengan cara 

memberikan edukasi dan informasi-informasi tentang harga saham saat 
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ini secara berkelanjutan agar investor tahu saham mana yang akan dibeli 

nantinya melalui dua jenis dalam penganalisa saham yaitu teknik 

fundamental dan teknik teknikal.  

Adapun pemasaran yang telah dilakukan di MNC Sekuritas dalam 

meningkatkan minat nasabah terhadap investasi saham yaitu dengan 

melalui strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang mana strategi 

ini harus mengkombinasikan antara satu komponendengan komponen 

yang lainnya, yaitu: Product (produk), Price (harga), Place (tempat), 

Promotion (promosi), People (orang). 

1. Product (Produk) merupakan suatu yang memberikan manfaat baik 

dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau suatu yang ingin 

dimiliki oleh nasabah. Produk saham merupakan salah satu produk 

yang ditawakan oleh PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh adalah 

Online Trading dan Online Trading Syariah keduanya memiliki 

keunggulan tersendiri. 

2. Price (harga) merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku atau 

tidaknya suatu produk atau jasa. Penetapan harga produk dana 

saham pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh mengambil suatu 

kebijakan harga yang dapat dijangkauan oleh seluruh elemen 

masyarakat. Setoran awal untuk pembukaan rekening saham 

dengan berjumlah senilai Rp.100.000,- dan selanjutnya bisa 

melakukan setoran harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan 

pilihan target yang disepakati nasabah dengan pihak perusahaan. 

Apabila pihak investor memiliki rejeki lebih maka pihak 

perusahaan memperbolehkan nasabah untuk menyetorkan dana 

tersebut ke tabungan sahamnya. 
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3. Place (tempat) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari 

marketing mix, hal ini disebabkan agar nasabah dapat memperoleh 

jangkauan lokasi yang strategis untuk memasarkan produk dan jasa 

di perusahaan. Maka pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

menyediakan lokasi yang mudah di jangkau oleh investor yang 

berada di pusat kota Banda Aceh yang sangat strategis, lalu lintas 

yang ramai  serta adanya transportasi umum yang menjangkau ke 

seluruh daerah termasuk di daerah sekuritas ini berasal. 

4. Promotion (promosi) merupakan salah satu strategi yang penting di 

dalam suatu perusahaan yang harus dilaksanakan oleh PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh khususnya dalam memasarakan produk 

saham. Adapun cara yang dilakukan PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh dalam mensosialisasikan atau mengedukasikan saham adalah 

sebagai berikut: 

a. Mempromosikan produk saham melalui periklanan yaitu 

peyebaran brosur-brosur, melalui sosial media, banner di posisi 

strategis. 

b. Melalui metode penjualan tatap muka (personal selling) yaitu 

pembicaraan langsung dengan calon investor dan nasabah 

tentang produk saham yang ada di PT. MNC Sekuritas Cabang 

Aceh itu sendiri yaitu melalui workshop dan seminar. 

Workshop adalah sebuah kegiatan atau acara yang dilakukan, 

dimana beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang 

tertentu berkumpul untuk membahas masalah tertentu dan 

mengajari para peserta. Workshop bisa juga diartikan sebagai 

latihan dimana peserta bekerja secara individu maupun secara 

kelompok untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan 
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dengan tugas yang sebenarnya untuk mendapatkan pengalaman 

baik bagi pemateri maupun peserta itu sendiri dalam 

memperoleh ilmu saham. Singkatnya, workshop merupakan 

gabungan antara teori dan praktek. Konsep pemasaran pada PT. 

MNC Sekuritas Cabang Aceh memberikan edukasi dan 

workshop tentang saham kepada masyarakat yang belum 

mengatahui tentang saham. Kegiatan workshop yang dilakukan 

ada dua tingkatan kelas yaitu beginner dan intermediate. 

Adapun kelas beginner menjelaskan konsep dasar saham secara 

umum namun diperjelas lagi secara detail dibandingkan teori 

yang di dapatkan sebelumnya di seminar sedangkan kelas 

intermediate lebih ke Investor Gethering yaitu belajar jual beli 

saham langsung di praktikan saat workshop berlangsung. 

Kegiatan ini bertujuan untuk manarik minat masyarakat agar 

mempelajari investasi saham dengan benar sehingga menjadi 

investor saham yang handal. workshop ini hanya dapat diikuti 

bagi yang sudah memiliki account rekening dana investor bagi 

yang belum bergabung menjadi investor disarankan untuk 

mengikuti seminar terlebih dahulu. Sedangkan Seminar adalah 

sebuah bentuk pengajaran yang diberikan secara khusus untuk 

membahas suatu topik tertentu yang mana pelaksanaannya bisa 

dilakukan oleh sebuah lembaga profesional ataupun oleh 

organisasi komersil lainnya. Pada umumnya, seminar dilakukan 

dengan cara menerapkan sistem pengajaran akademis, dimana 

kegiatan ini dilakukan seperti layaknya sebuah kelas 

perkuliahan bagi pesertanya. Di dalam sebuah seminar, pada 

umumnya akan dibahas sebuah topik khusus yang mana para 
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peserta nantinya dapat berpartisipasi secara aktif di dalam 

pembahasan tersebut. Di PT. MNC Sekuritas juga 

menggunakan strategi pemasaran ini bertujuan untuk menarik 

minat investor untuk mengikuti seminar ini. Di seminar ini pula, 

kita akan membahas seputar tentang saham hanya secara umum 

saja selebihnya akan dibahas di workshop. Ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemasaran melalui pembukaan akun, Strategi 

pemasaran ini dirancang untuk merangkul para mahasiswa 

untuk gemar berinvestasi salah satunya berinvestasi lewat 

saham. 

c. Melalui pemasaran dari mulut ke mulut (Word of Mouth) yaitu 

apabila nasabah merasa suka dan puas terhadap produk saham 

yang digunakannya, maka ia cenderung menginformasikan 

kepada calon investor lain tentang pengalamannya dan 

menyarakan untuk segera menggunakan produk saham. 

Sehingga mereka berminat untuk membuka tabungan saham 

pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh salah satunya melalui 

sosialisasi. Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu 

sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. 

Adapun definisinya secara umum adalah  suatu proses dimana 

peserta dapat belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang 

cara berpikir, merasakan, dan bertindak dimana kesemuanya itu 

merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan 

partisipasi sosial yang efetif. PT. MNC Sekuritas melakukan 

dua opsi dalam hal sosialisasi yaitu formal dan informal, 

sosialisasi yang di lakukan secara formal adalah dengan 

melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi dengan membuka 
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Galeri Investasi (GI) di beberapa universitas yang ada di Aceh 

yaitu di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, STAIN 

Malikussaleh, dan Universitas Teuku Umar. tentunya secara 

tidak langsung MNC Sekuritas mempromosikan pemasaran 

melalui gelasi investasi yang menarik minat baik dari kalangan 

mahasiswa, dosen, maupun karyawan yang ada di perguruan 

universitas. Dan PT. MNC Sekuritas melakukan sosialisasi 

dengan cara informal yaitu dengan cara bersosialisasi langsung 

terhadap masyarakat luas seperti kalangan teman seumuran 

dengan kita, kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan 

pada saham serta kepada warga di sekitaran area MNC sekuritas 

yang dapat di jangkau oleh sekuritas. Sosialisasi ini sangat 

berpengaruh pada mindset masyarakat sebelum dan sesudah 

mengenal investasi saham. 

5. People (orang) merupakan unsur terpenting baik dalam produksi 

maupun penyampaian kebanyakan jasa. Orang yang melayani 

ataupun orang yang merencanakan pelayanan terhadap para 

investor. Karena sebagian besar jasa dilayani oleh karyawan maka 

karyawan pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh harus berbuat 

kebaikan terhadap investor dengan sikap, perhatian, responsive, 

inisitatif, kreatif, pandai memecahkan masalah, sabar dan ikhlas. 

Berdasarkan pemaparan diatas berkaitan dengan strategi pemasaran 

pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh yang dilakukan untuk 

meningkatkan minat investor terhadap investasi saham yaitu 

memberitahukan keuntungan yang akan diperoleh nasabah dari produk 

saham tersebut, pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh menawarkan 

produk yang diinginkan oleh investor. Untuk harga produk pada PT. 
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MNC Sekuritas Cabang Aceh mengambil suatu kebijkan harga yang 

dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan bisa melakukan 

setoran yang telah disebutkan diatas. Tempat produk saham yang 

ditawarkan pun mudah diakses sehingga dapat menemukan karyawan 

dengan mudah untuk berkonsultasi tentang saham. 

PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh telah melakukan edukasi saham 

dengan melakukan promosi produk melalui seminar, workshop, 

sosialisasi, melalui metode penjualan tatap muka dan diperusahaan 

memberikan pelayanan yang baik dan menjelaskan tentang produk 

sehingga investor dengan mudah memahaminya. Kemampuan seorang 

karyawan yang berpengalaman akan memberikan damapak positif kepada 

perusahaan. 

MNC Sekuritas menargetkan pencapaian 100 cabang Galeri 

Investasi akan segera terealisir pada akhir tahun 2019, baik berupa kantor 

cabang, maupun di perguruan tinggi. MNC Sekuritas optimis hingga 

akhir tahun 2019 setidaknya kami memiliki 100 cabang. Jumlah cabang 

di kota-kota besar di luar Jabodetabek mulai terlihat peningkatan dari sisi 

nasabah dan jumlah transaksi yang dilakukan melalui edukasi terhadap 

calon investor dan investor. Untuk itu, MNC Sekuritas semakin gencar 

melakukan kegiatan edukasi ke daerah-daerah yang ada di Aceh.
4
 

 

3.3 Teori yang berkaitan  

3.3.1 Pengertian Strategi, Pemasaran, dan Implementasi 

Husein Umar di dalam Stephanie K. Marrus, (2008:31) 

mengungkapkan strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan 

rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka 

                                                             
4
 Wawancara dengan Willy Purnamasari (Marketing Support)  PT. 

MNC Sekuritas Cabang Aceh pada tanggal 12 April 2019. 
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panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara tau upaya bagaimana 

agar tujuan tersebut dapat dicapai.  

Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang 

hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi georafis, diversifikasi, 

akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, 

likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi 

potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber 

daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan 

aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk 

mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan (David, 2011: 18-

19). 

Strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang 

menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang 

telah di tetapkan berdasarkan misi yang telah di tetapkan sebelumnya. 

(Rangkuti, 2013: 183) 

Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengertian 

strategi adalah hal hal yang perusahaan ingin lakukan untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Dalam buku Analisis 

SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis, Rangkuti (2013:3-4) mengutip 

pendapat dari beberapa ahli mengenai strategi, di antaranya : 

1. Chandler mengatakan bahwa strategi merupakan alat untuk 

mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka 

panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya 

2. Learned, Christensen, Andrews, dan Guth berpendapat bahwa 

strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. 

Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan 

apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak. 
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3. Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner berpendapat bahwa strategi 

merupakan respons secara terus-menerus maupun adaptif terhadap 

peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan 

internal yang dapat memengaruhi organisasi. 

4. Porter mengatakan bahwa strategi adalah alat yang sangat penting 

untuk mencapai keunggulan bersaing. 

5. Andrews, Chaffe mengatakan bahwa strategi adalah kekuatan 

motivasi untuk stakeholders, seperti stakeholders, debtholders, 

manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan 

sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung 

menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua 

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. 

6. Hamel dan Prahalad mengatakan bahwa strategi merupakan 

tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan 

terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang 

apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Dengan demikian, 

perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat 

terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Terjadinya 

kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen 

memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan 

perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. 

Dari definisi-definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa 

strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing 

dengan melihat faktor eksternal dan internal perusahaan. Perusahaan 

melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk 

perusahaan maupun pihak lain yang berada di bawah naungan 

perusahaan. 
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Menurut Pringgowidagda dalam Mulyadi dan Risminawati 

(2012:4) menyatakan bahwa strategi diartikan suatu cara, teknik, taktik, 

atau siasat yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2014:27) menyatakan The process 

by which companies create value for customers and build strong 

customer relationships in order to capture value from customers in 

return. Mengartikan bahwa, pemasaran adalah proses dimana perusahaan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat 

dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan 

sebagai imbalannya. 

Menurut Hasan (2013:4), “Pemasaran adalah proses 

mengidentifikasi, menciptakan dan mengkomunikasikan nilai, serta 

memelihara hubungan yang memuaskan pelanggan untuk 

memaksimalkan keuntungan perusahaan. 

Menurut Jhon W. Mullins & Orville C. Walker, Jr (2013:5), 

marketing is a social process involving the activities necessary to enable 

iondividuals and organizations to obtain what they need and want 

through exchange with others and to develop ongoing exchange 

relationships. Mengartikan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial 

yang melibatkan kegiatan yang diperlukan mengaktifkan individual dan 

organisasi untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan.   

American Marketing Association, seperti yang dikutip oleh (Kotler 

dan Keller,2010) dalam jurnal (Hutama dan Subagio, 2014) menyatakan 

bahwa marketing is the activity, set of institutions, and processes for 

creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that value 

for customers, clients, partners, and society at large. Mereka 
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mendefinisikan bahwa, pemasaran adalah kegiatan, mengatur lembaga, 

dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan 

bertukar penawaran yang nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan 

masyarakat pada umumnya.  

Menurut Kotler dan Keller (2016:27), marketing is a sociental 

proces by which individuals and groups obtain what they need and want 

through creating, offering, and freering, and freely exchanging products 

and services of value with others. Mereka mendefinisikan bahwa, 

pemasaran adalah proses sosial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan, penawaran, dan freering, dan bebas bertukar produk dan jasa 

dari nilai dengan lain. Menurut American Marketing Society dalam buku 

Kotler dan Keller (2016:27) Menyatakan bahwa marketing management 

as the art and science of choosing target markets and getting, keeping, 

and growing customers through creating delivering, and communicating 

superior customer value. menyatakan bahwa, pemasaran dalam suatu 

perusahaan memegang peranan yang sangat penting, karena pemasaran 

merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan untuk melakukan perkembangan 

terhadap perusahaan dan untuk pencapaian tujuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Pemasaran berusaha mengidentifikasi kebutuhan dan 

keinginan konsumen pasar sasarannya serta bagaimana memuaskan 

mereka melalui proses pertukaran dengan tetap memperhatikan semua 

pihak dan tujuan terkait dengan kepentingan perusahaan. 

pemasaran adalah suatu proses sosial atau fungsi organisasi dalam 

kegiatan bisnis yang bertujuan untuk menyalurkan atau mendistribusikan 

barang-barang dalam rangka memuaskan kebutuhan konsumen. Tujuan 
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pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa 

sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya, 

idealnya pemasaran menyebabkan pelanggan siap membeli sehingga 

yang tinggal hanyalah bagaimana membuat produknya tersedia. 

Pemasaran juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keseluruhan dari 

kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menetukan 

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang bisa 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli 

potensial.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan 

perusahaan yang sudah direncanakan dengan matang untuk melakukan 

pemasarannya kepada publik guna untuk mendapatkan keuntungan dan 

mengembangkan usahanya untuk mewujudkan tujuan perusahaan yang 

sudah direncanakan sebelumnya. 

Strategi pemasaran merupakan bagian dari konsep pemasaran yang 

mempunyai peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi konsumen 

untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. strategi pemasaran 

adalah, Marketing mix is the set of tactical marketing tools that the firm 

blends to produce the response it wants in the target market. Definisi 

tersebut menyatakan bahwa strategi pemasaran adalah seperangkat alat 

pemasaran taktis yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan 

respons yang diinginkan di pasar sasaran (Kotler dan Armstrong, 2014: 

76). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

(https://kbbi.web.id/implementasi, 2019) mngatakan implementasi yaitu 

pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu 
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tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan 

rinci (matang).  

Kemudian menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014:8) 

mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: Kata 

implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris to implemen artinya 

mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi 

merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan 

serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna untuk mencapai 

tujuan kegiatan. Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia 

sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap 

sesuatu. 

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “Those 

Activities directed toward putting a program into effect” (proses 

mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan 

menurut Horn dan Meter: “Those actions by public and private 

individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior 

policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah 

tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. 

Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya. 

 

3.3.2 Konsep Dasar Strategi Pemasaran 

Konsep dasar dari pemasaran strategi adalah suatu pilihan tentang 

apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan dan bagaimana cara 

mencapai keadaan yang diinginkan tersebut (Tripomo, 2005). Terdapat 

dua elemen utama yang merupakan jantung manajemen strategik. 

Pertama, manajemen strategik memerlukan 3 proses yang berkelanjutan 
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yaitu analisis, keputusan, dan aksi. Kedua, inti dari manajemen strategik 

adalah mempelajari mengapa perusahaan mampu mempunyai kinerja 

yang mengungguli perusahaan lain (Kuncoro, 2006). Di karenakan pasar 

modal dan prinsip orang dalam hal memandang saham masih termasuk 

perusahaan sekuritas sebagai makhluk asing, maka tahap awal yang harus 

dilakukan oleh pihak sekuritas yaitu: 

1. Perencanaan tindakan pada tahapan ini adalah bagaimana membuat 

rencana pencapaian sasaran dan rencana kegiatan program dan 

anggaran yang benar-benar sesuai arahan visi misi goal dan 

strategi yang telah dicapai. 

2. Implementasi untuk mencapai keberhasilan strategi yang telah 

dirumuskan dalam perencanaan harus diwujudkan dalam tindakan 

implementasi yang cermat. 

3. Evaluasi karena situasi terus berubah implementasi harus ada 

pengendalian dan pengawasan. Dapat berupa pengendalian strategi 

yang merupakan suatu jenis khusus dari pengendalian organisasi 

yang berfokus pada pemantauan dan pengevaluasi proses 

manajemen strategi, dengan maksud untuk memperbaiki dan 

memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

Strategi pemasaran adalah suatu himpunan asas yang tepat, 

konsisten dan layak dilaksanakan oleh perusahaan guna untuk mencapai 

pasar sasaran yang dituju (target market) dalam jangka panjang dan 

tujuan perusahaan dalam jangka panjang (objective), dalam situasi 

persaingan tertentu. Dalam strategi pemasaran terdapat strategi 

acuan/bauran pemasaran (marketing mix), yang menetapkan komposisi 

yang terbaik dari keempat komponen atau variabel pemasaran untuk 
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dapat mencapai sasaran pemasaran pasar yang dituju dan sekaligus 

mencapai tujuan dan sasaran perusahaan (Assauri, 2002).  

 

3.3.3 Landasan Pemasaran Dalam Islam 

Segala aktivitas kehidupan sehari-hari didasari perencanaan yang 

baik termasuk dalam hal perencanaan pemasaran. Pada kegiatan 

pemasaran tentu terlebih dahulu menyusun strategi untuk memberi arahan 

tentang kegiatan perusahaan yang meyeluruh agar mencapai tujuan 

sasaran pemasaran (Kartajaya dan Sula, 2006: 58). 

Di dalam Islam, bukanlah suatu larangan bila seseorang hamba 

mempunyai keinginan untuk berhasil dalam usahanya. Namun dengan 

syarat, rencana itu tidak bertentangan (syariat) Islam dengan apa yang 

telah ditetapkan oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam 

surat an Najm ayat 24: 

نّٰی ا ت م  ۡنس اِن م    ا ۡم ِلۡۡلِ

Artinya: “atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-

citakannya?.” 

Bila dikaitkan dengan strategi pemasaran, maksud dari ayat diatas 

merupakan suatu interaksi yang berusaha untuk menciptakan atau 

mencapai sasaran pemasaran seperti yang diharapkan untuk mencapai 

keberhasilan. Sudah menjadi sunnatullah bahwa apapun yang sudah kita 

rencanakan, berhasil atau tidaknya ada pada ketentuan Allah SWT. dalam 

pelaksanaan strategi pemasaran dalam Islam haruslah konsisten dengan 

jiwa Islam yang tidak terlepas dengan tuntunan Al-Quran dan Hadits, 

juga sesuai dengan kode etik ekonomi Islam. Selain itu, dalam kegiatan 

pemasaran, Islam melarang adanya unsur manipulasi (penipuan), Islam 

menganjurkan umatnya untuk memasarkan atau mempromosikan produk 
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dan menetapkan harga dengan jujur. Karena, salah satu karakter 

pemasaran yang terpenting dan diridhai oleh Allah SWT adalah 

kebenaran. Pemasaran dalam bisnis Islami juga harus mengedepankan 

konsep rahmat dan ridha, dari penjual atau pembeli (Kartajaya dan Sula, 

2006: 59). 

Prinsip yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, 

adalah  personal selling, iklan, pemasaran penjualan dan humas. Namun 

cara-cara yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW berbeda dengan 

promosi yang dilakukan pada saat ini. Cara yang dilakukan Nabi 

Muhammad SAW tidak lepas dari nilai-nilai moralitas. Promosi pada era 

Nabi SAW belum berkembang seperti sekarang ini, dimana seluruh 

produse telah menggunakan alat yang serba modern melalui media sosial, 

internet, televisi, radio dan lain-lain (Mustag.Ahmad, 2001: 35). Konsep 

pemasaran syariah sendiri sebenarnya tidak jauh beda dari konsep 

pemasaran yang kita kenal. Pemasaran yang kita kenal sekarang bedanya 

dengan pemasaran syariah mengajarkan pemasar untuk jujur pada 

konsumen atau orang lain. Konsep pemasaran syariah bukan hanya 

sebuah pemasaran yang ditambahkan syariah karena ada nilai-nilai lebih 

pada pemasaran syariah, tetapi lebih jauhnya pemasaran berperan dalam 

syariah, dan syariah berperan dalam pemasaran. pemasaran dalam syariah 

dapat diartikan perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dapat 

bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis, karena dengan 

profesinalitas dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Sehingga 

diharapkan perusahaan tidak akan serta merta menjalankan bisnisnya 

demi keuntungan semata saja perusahaan juga harus berusaha untuk 

menciptakan dan menawarkan bahkan dapat merubah suatu values 

kepada para stakeholdersnya. 
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Implementasi Strategi Pemasaran dalam Islam, di dalam mengelola 

sebuah usaha, etika pengelolaan usaha harus dilandasi oleh norma-norma 

dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan 

usaha tidak hanya ditentukan bagaimana sebuah perusahaan dalam 

memperoleh peningkatan prestasi ekonomi dan finansial semata, akan 

tetapi keberhasilan itu harus diukur  pula melalui tolak ukur moralitas dan 

nilai etika dengan landasan nilai-nilai sosial dalam agama yang telah 

ditetapkan sesuai syariat Islam. Dalam konteks Islam, setidaknya ada 

empat landasan normatif yang dapat dipresentasikan dalam aksioma 

etika, yaitu: 

1. Landasan tauhid 

Makna tauhid dalam konteks etika Islam adalah kepercayaan penuh 

dan murni terhadap keesaan Tuhan, dimana landasan tauhid merupakan 

landasan filosofi yang dijadikan sebagai pondasi bagi setiap muslim 

dalam melangkah dan menjalankan fungsi hidupnya, di antaranya adalah 

fungsi aktivitas ekonomi. 

2. Landasan keadilan dan keseimbangan  

Landasan keadilan dalam ekonomi berkaitan dengan pembagian 

manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat dalam usaha 

ekonomi. Landasan kesejajaran berkaitan dengan kewajiban terjadinya 

perputaran kekayaan pada semua anggota masyarakat dan mencegah 

terjadinya konsentrasi ekonomi hanya pada segelintir orang.   

3. Landasan kehendak bebas 

Memiliki kehendak bebas, yakni potensi untuk menetukan pilihan 

yang beragam. Kebebasan manusia tidak dibatasi, maka manusia meliki 

kebebasan pula untuk menentukan pilihan yang benar ataupun yang 

salah. Oleh karena itu, kebebasan manusia untuk melakukan kegiatan 
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ekonomi haruslah dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil, dan 

mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas yang sesuai menurut Al-

Quran dan Hadist  

4. Landasan pertanggungjawaban  

Landasan pertanggungjawaban ini erat kaitannya dengan 

kebebasan, karena keduanya merupakan pasangan alamiah. Pemberian 

segala kebebasan usaha yang dilakukan manusia tidak terlepas dari 

pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan terhadap tuhan 

(Allah), diri sendiri, masyarakat dan terhadap lingkungan sekitar kita.  

 

3.4 Evaluasi Kerja Praktik  

Selama penulis mengikuti kerja praktik di PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh, penulis banyak mendapatkan pengalaman yang belum 

pernah di dapatkan sebelumnya yaitu mendapatkan pengalaman di dunia 

saham dan banyak kegiatan yang dapat penulis lakukan selama kerja 

praktik. Penulis membantu karyawan dalam mengerjakan tugasnya, maka 

dari itu banyak pengetahuan yang baru penulis dapatkan ketika 

melaksanakan kerja praktik pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh. 

Dalam melakukan semua kegiatan pasti ada kendala yang dihadapi 

maupun masalah, begitu juga pada pemasaran dalam meningkatkan mutu 

investor pada PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh, dimana kendala yang 

dihadapi MNC dalam pemasaran adalah tingkat pengatahuan 

masyarakarat yang minim akan saham dan minat berinvestasi terhadap 

produk yang pada umumnya masih rendah, sehingga dibutuhkan upaya 

ekstra lebih untuk menyakinkan masyarakat melalui edukasi workshop, 

seminar dan sosialisasi serta ke perguruan tinggi tentang dunia saham. PT 

MNC Sekuritas Cabang Aceh terus melakukan upaya untuk 
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mencerdaskan masyarakat melalui beberapa kegiatan promosi kepada 

masyarakat kepada seluruh masyarakat Aceh. Adapun kegiatan promosi 

yang telah dilakukan oleh PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh yang juga 

merupakan strategi yang diterapkan saat ini adalah meningkatkan mutu 

investor melalui edukasi seperti sosialisasi, seminar dan workshop kepada 

masyarakat Aceh.  

Strategi pemasaran yang telah dilakukan dan dikembangkan oleh 

PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh saat ini berfokus pada melakukan 

sosialisasi, seminar dan workshop strategi ini telah menghasilkan kinerja 

pemasaran yang cukup baik dari tahun ke tahun baik itu dari sisi investor 

maupun jumlah transaksinya namun belum maksimal dan implementasi 

strategi pemasaran yang digunakan sekarang jauh lebih menarik minat 

calon investor ketimbang dengan strategi yang di terapkan sebelumnya. 

Untuk mengoptimalkan strategi pemasaran tersebut perlu didukung oleh 

peningkatan aktivitas periklanan melalui media cetak, dan periklanan 

digital melalui media elektronik atau sosial media berupa iklan, brosur-

brosur pada lokasi strategis. 

Adapun kekurangan yang penulis temukan di PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh dalam melakukan strategi pemasaran yang berkaitan 

dengan saham yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dunia 

persahaman yang dikeluarkan oleh PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh, 

sehingga diperlukan upaya perusahaan sekuritas untuk memberikan 

penjelasan yang mudah dipahami oleh masayarakat dengan bahasa yang 

sederhana tentang produk tabungan saham yang digunakan oleh PT. 

MNC Sekuritas Cabang Aceh. Kekurangan lainnya yang ditemukan 

penulis saat magang adalah daya saing antar perusahaan sekuritas itu 

sendiri dalam memperoleh investor yang bermutu, persaingan antar 
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perusahaan di kota Banda Aceh merupakan wilayah yang luas dan padat 

dengan penduduk memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup 

memadai, sehingga banyak berdiri perusahaan-perusahaan sekuritas di 

kota ini hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan yang ketat antar 

sesama perusahaan sekuritas dalam menarik antusias masyarakat disekitar 

semasa melakukan pemasaran di lokasi lapangan kerja. Maka cara yang 

harus dilakukan sekuritas untuk bersaing secara sehat tanpa menjatuhkan 

sekuritas manapun adalah dengan cara melakukan pengenalan secara 

langsung kepada calon investor bahwa PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh 

mempunyai karakteristik produk yang berbeda dengan perusahaan-

perusahaan sekuritas yang berada disekitaran kota Banda Aceh, seperti 

tata cara penyampaian produk kepada calon investor untuk menyakinkan 

diri calon investor terhadap produk yang kita pasarkan atau tawarkan. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya yang penulis 

dapatkan penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

Strategi pemasaran yang telah di implementasikan oleh PT. MNC 

Sekuritas Cabang Aceh saat ini adalah dengan cara melakukan sosialisasi, 

seminar dan workshop. Pemilihan dan penerapan strategi ini didasarkan 

atas arahan dan panduan dari kantor pusat kepada seluruh kantor cabang 

mengenai status kelompok dan strategi atau fokus kerja yang ada 

dijalankan berdasarkan kelompok kerjanya. Edukasi merupakan sarana 

yang bagus untuk mencapai hasil yang optimal untuk peningkatan 

investor serta mutu pelayanan dalam perkembangan saham, seperti ini 

yang telah dijalankan oleh pihak MNC Sekuritas yaitu melakukan 

seminar, workshop, dan soasialisasi yang bertujuan untuk memberikan 

informasi-informasi penting tentang saham untuk menarik minat investor 

untuk berinvestasi di dalamnya. Program sosialisasi lainnya dilakukan di 

seluruh perguruan tinggi se-Aceh melalui brosur, baliho, pemeran, expo 

media masa, sosial media, dan memberikan informasi langsung kepada 

masyarakat. Minat investor dalam memilih berinvestasi pada saham 

reguler lebih banyak dibandingkan saham syariah di MNC Sekuritas. 

Dalam berinvestasi investor banyak yang membandingkan dan 

mempertimbangkan prosedur, sosialisasi, lokasi, pelayanan, fasilitas, dan 

sebagainya. PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh menawarkan produk yang 

diinginkan oleh para calon investor. Untuk harga produk PT. MNC 

Sekuritas sudah mengambil suatu kebijakan harga yang dapat dijangkau 

oleh seluruh lapisan elemen masyarakat. 
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1.2   Saran  

  Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada PT. MNC Sekuritas 

Cabang Aceh selama melakukan kegiatan kerja praktik maka penulis 

memberikan beberapa rekomendasi maupun masukan terhadap kebaikan 

sekuritas kedepannya sebagai berikut: 

1. Mendirikan kantor cabang di setiap kabupaten sehingga tidak 

hanya masyarakat Banda Aceh saja yang menjadi nasabah PT. 

MNC Sekuritas, walaupun ada beberapa nasabah yang berasal dari 

sekitaran Bireun, Aceh Utara dan Aceh Timur itu membuat mereka 

sulit untuk mendapatkan informasi secara rinci.  

2. Hendaknya PT. MNC Sekuritas Cabang Aceh memberikan 

penyeluhan kepada calon investor serta dan investor yang ingin 

menabung saham, agar lebih giat menabung saham guna untuk 

kelanjutan hidup yang sejahtera di masa yang akan datang.  

3. Disarankan kepada investor untuk meningkatkan investasinya pada 

produk/efek syariah dalam mengembangkan hartanya sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah dari salah satu dari strategi 

pemasaran yang di aplikasikan oleh sekuritas. 

4. Disarankan kepada MNC Sekuritas lebih mensosialisasikan produk 

saham berbasis syariah kepada masyarakat terlebih lagi kepada 

kaum muda yang sering aktif menggunakan berbagai macam sosial 

media dengan tujuan mengingkatkan mutu pelayanan terhadap 

investor yang tidak bermainset bahwa bank satu satunya tempat 

berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan. 
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