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IBM tidak hanya berbicara tentang 
isu keragaman, kesetaraan dan 

inklusi. Raksasa teknologi global ini 
memiliki daftar inisiatif mengesankan 

yang dirancang untuk memperbaiki 
rasisme struktural, merangkul 
keragaman dan mengadvokasi 

keadilan sosial baik di dalam maupun 
di luar perusahaan.



Bekerja dengan HBCU

Pusat Quantum IBM-HBCU yang 
baru-baru ini diluncurkan menjanjikan 
untuk menjadi salah satu program 
perusahaan yang paling berdampak karena 
mengatasi ketidaksetaraan di tingkat 
perguruan tinggi, sebelum lulusan bekerja 
di lapangan.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan 
tenaga kerja kuantum yang lebih 
beragam, menurut situs web perusahaan.



Program ini merupakan contoh 
bagaimana masalah kompleks 
membutuhkan solusi inovatif. 

IBM menyadari bahwa mereka dapat 
secara aktif mengembangkan kumpulan 
kandidat STEM yang beragam dengan 
menciptakan peluang dan memberikan 
dukungan di tingkat perguruan tinggi.



Beberapa Inisiatif DEI 
Perusahaan

• Kelompok sumber daya karyawan 
multikultural.

• P-Tech memberikan kesempatan 
kepada siswa yang kurang terlayani 
untuk mendapatkan gelar associate di 
bidang STEM {sains, teknologi, teknik, 
dan matematika}.

• Bahasa penting.
• Perangkat lunak pengenal wajah.



1. Saya berjanji untuk tidak tinggal diam.
2. Saya berjanji untuk lebih memahami 

pengalaman hitam.
3. Saya berjanji untuk sepenuhnya merangkul 

ras dan etnis dengan empati.
4. Saya berjanji untuk menunjukkan 

kesetaraan melalui tindakan.
5. Saya berjanji untuk menciptakan ruang 

yang aman untuk berbicara
6. Saya berjanji untuk menjadi upstander di 

setiap lingkungan
7. Saya berjanji untuk menjadi sekutu

Bunyi “Ikrar Emb(ras)”



International Business Machines 
Corporation {IBM} adalah sebuah 
perusahaan Amerika Serikat yang 
memproduksi dan menjual perangkat 
keras dan perangkat lunak 
komputer. IBM didirikan pada 15 
juni 1991.

IBM



-Carla Grant Pickens-

“Melepaskan diri anda dari tanggung 
jawab dengan mengatakan ,’kami tidak 
dapat menemukan (pelamar minoritas 

yang memenuhi syarat),’hanya 
melanggengkan gagasan bahwa itu bukan 

pekerjaan Anda.”



-Carla Grant Pickens
Kepala keragaman dan inklusi global di IBM

“Apa yang saya pelajari dari IBM-er 
lainnya adalah bahwa transparansi, 
akuntabilitas, dan tindakan adalah 

kuncinya”



•Leading Diversity: How Firms Can Walk the 
Talk

•https://knowledge.wharton.upenn.edu/arti
cle/leading-diversity-firms-can-walk-talk/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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