
 
 
Visi  
 

Sejak didirikan di tahun 1988 Perusahan memiliki visi menjadi Perusahaan Efek 
yang terpercaya dan dapat diandalkan dalam berinvestasi di Pasar Modal.  

 
 
Misi 

1.  Menjadi Perusahaan Efek yang dapat menawarkan beragam produk Pasar Modal, baik 
saham, surat hutang maupun efek-efek turunannya untuk meningkatkan partisipasi 
investor domestik dalam bertansaksi di pasar modal. 

2. Mengembangkan perusahaan dengan cara membangun Sumber Daya Manusia 
yang profesional, bertanggung jawab dan dapat diandalkan.  

3.  Memberikan pelayanan yang terbaik kepada Nasabah dalam berinvestasi di 
bidang Pasar Modal dan meningkatkan partisipasi investor domestik dalam 
bertransaksi.  

4.  Membangun jaringan bisnis dengan memperluas pangsa pasar. 

 
 
Nilai –Nilai Budaya Perseroan 
Nilai-nilai budaya Perseroan merupakan panduan untuk bertindak dan berperilaku 
sehari-hari yang wajib dipahami dan diterapkan oleh seluruh jajaran Manajemen dan 
karyawan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional 
guna mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan. 

Nilai-nilai atau budaya PT Binaartha Sekuritas adalah : 

1. Komitmen 
Perseroan mempunyai komitmen dan dedikasi dalam mewujudkan visi dan misi 
Perusahaan. 

2. Kepatuhan  
Dalam pelaksanaan pekerjaan wajib memahami dan menganut etika bisnis yang 
sehat serta mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan. 

3. Integritas 
Menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan etika bisnis dalam melaksanakan 
setiap tugas dan tanggungjawab. 

4. Kehati-hatian (prudent) 
Bertanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas dengan berpegang pada 
prinsip kehati-hatian untuk meraih hasil yang terbaik dengan mempertimbangkan 
risiko yang ada. 

5. Kerjasama (Team Work) 
Bekerja dalam kelompok (team work) yang solid serta mengembangkan 
kompetensi sumber daya manusia. 



 
 

6. Profesional yang Disiplin 
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara professional dengan 
menjunjung tinggi standar dan etika profesi, melalui insan yang disiplin, 
pemikiran yang disiplin, dan tindakan yang disiplin. 

7. Kualitas Pelayanan 
Perusahaan sebagai Perusahaan Efek yang memberikan layanan jasa sebagai 
Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek memiliki komitmen untuk 
memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya yang dapat 
berdampak kepuasan nasabah dalam bertransaksi Efek di pasar modal. 

 
 
 


