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Survey Pemahaman GCG Tahun 
2016 

Sebelum akhir tahun, Perusahaan 

melakukan survey pemahaman GCG 

tahun 2016 secara online untuk 

mengukur pemahaman  warga ITM 

dan anak perusahaan tentang 

pelaksanaan prinsip-prinsip Tata 

Kelola Perusahaan, kebijakan dan 

praktek selama 2016, periode survei 

25 Oktober s.d 1 Desember 2016. 



Lomba Karya Tulis CG dalam 
Aktivitas Keseharianku “Lesson 
Learned on Conflict of Interest” 

Untuk memastkan seluruh anggota 
grup ITM membagi pengalaman 
mereka dalam melaksanakan Tata 
Kelola dalam kehidupan sehari-hari 
dan kegiatan kerja serta dalam 
berinteraksi dengan para pemangku 
kepentingan. Perusahaan 
melaksanakan Lomba Karya Tulis CG  
dalam aktivitas keseharianku. 
Kompetisi dilakasanakan pada 12 
April s.d 13 Juni 2016 

 

PRAKTEK GCG TAHUN 2016 



Kontes CG Quotes  “Inspiring the 
World through Your Quotes” 
 

Dengan tujuan untuk menginspirasi banyak 
orang terkait dengan Integritas dan moral 
keteladanan melalui Quotes. 

 
Kontes ini dilakukan pada 27 April hingga 
10 Mei 2016 (2 minggu). Quotes yang 
diterima sebanyak 171 Quotes dari 132 
peserta dari seluruh lokasi kerja. 
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ITM CG for External Stakeholders “ 
Walk the Talk : Doing Business 
Ethically” 
Dengan tujuan untuk mempromosikan dan 
mengkomunikasikan kebijakan GCG dan Pedoman 
Perilaku ITM dengan menekankan kebijakan anti-
suap dan korupsi, sebagai panduan dan referensi 
bagi Warga ITM dalam berinteraksi dengan para 
pemangku kepentingannya.  ITM melaksanakan 
acara  CG for External Stakeholders pada 2 Juni 
2016 di Jakarta dan disiarkan langsung  melalui 
konferensi video ke seluruh kantor di lokasi kerja. 
Acara dihadiri oleh perwakilan kontraktor, bank, 
vendor, supplier dan pemangku kepentingan 
lainnya. 

 

Direktur Gratifikasi  dari Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), Komisaris Independen ITM dan 
Siemens Indonesia berbagi wawasan tentang 
bagaimana melaksanakan bisnis secara beretika. 
Dalam acara ini 

 

Dalam kesempatan ini juga dilakukan 
penandatanganan  Pernyataan Komitmen antara 
Perusahaan dengan kontraktor, bank, vendor, 
supplier dan pemangku kepentingan lainnya. 
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Kampanye dan Promosi 

Kebijakan dan Fasilitas GCG 

Untuk menjadikan GCG sebagai budaya 
perusahaan yang saling terkait dengan 
nilai-nilai inti Perusahaan. Kampanye dan 
promosi terkait Kebijakan GCG dan fasilitas 
yang dimiliki perusahaan agar warga ITM 
tetap waspada dan sadar dalam 
menerapkannya. Kampanye dilakukan 
melalui Intranet Perusahaan dan media 
internal lain seperti digital signet, 
wallpaper PC, banner, leaflet dan 
cinderamata. 
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Sesi Komunikasi GCG 

Sejak Desember tahun 2015 hingga Januari 
tahun 2016, Sekretaris Perusahaan 
melakukan sesi komunikasi untuk banyak 
kelompok karyawan di masing-masing 
lokasi kerja dengan tujuan untuk 
mengingatkan kembali Kebijakan GCG dan 
Kode Etik serta fasilitas baru tentang 
saluran dan mekanisme pengaduan, selain 
WBS dan Transparency Center. 

Dalam rangka menjadikan  budaya anti 

suap dan korupsi, pada sesi penyegaran ini 
kembali diingatkan bahwa perusahaan 
telah mempunyai kebijakan Anti Suap 
dan Korupsi yang harus dipatuhi oleh 
semua warga perusahaan 
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