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Kebijakan Antikorupsi 

I. TUJUAN 

Eaton tidak menawarkan atau menerima suap atau sogokan lainnya dalam bentuk apa pun. Komitmen 
kita untuk menjalankan bisnis secara etis, bertindak dengan integritas, dan mematuhi hukum merupakan 
inti dari nilai-nilai dan Kode Etik kita. Kebijakan ini menguraikan larangan Eaton terhadap suap dan 
korupsi serta harapan kita untuk menjalankan praktik bisnis yang sejalan dengan etika, nilai, dan hukum 
yang berlaku. 

II. RUANG LINGKUP 
 

Kebijakan ini berlaku bagi semua karyawan, pekerja kontrak, pejabat dan direktur Eaton, serta anak 
perusahaan dan afiliasinya ("Eaton"). Selain itu, apabila dinyatakan dalam kontrak yang berlaku, kebijakan 
ini secara langsung berlaku untuk perwakilan pihak ketiga Eaton dan mitra bisnis lainnya. 

Definisi istilah-istilah penting diuraikan di bawah ini. Kebijakan ini harus dibaca bersama dengan Kode 
Etik, Kebijakan Hadiah dan Hiburan, Kebijakan Perjalanan dan Pengeluaran, Kebijakan Urusan Publik, 
Kebijakan Kontrak dengan Pemerintah AS, Pedoman Perilaku Pemasok, dan kebijakan Eaton lainnya 
yang terkait. 

III. KEBIJAKAN 
 

A. SUAP DAN BENTUK SOGOKAN LAINNYA ADALAH TINDAKAN YANG DILARANG  

Eaton dan perwakilan pihak ketiga harus mematuhi semua undang-undang antikorupsi yang berlaku, 
termasuk Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri (“FCPA” - Foreign Corrupt Practices Act) AS, 
Undang-Undang Penyuapan Inggris Raya (“UKBA” - U.K. Bribery Act), dan undang-undang serupa. Baik 
secara langsung maupun tidak langsung, Eaton dan perwakilan pihak ketiga dilarang menawarkan, 
menjanjikan, memberi, meminta, atau menerima suap atau bentuk sogokan lainnya kepada atau dari 
orang atau organisasi mana pun, termasuk lembaga pemerintah, pejabat pemerintah, perusahaan, dan 
karyawan perusahaan. Larangan ini berlaku di seluruh dunia terlepas dari kultur daerah, praktik 
setempat, dan kondisi persaingan. 

B. PEMBAYARAN FASILITASI 

Eaton melarang pembayaran fasilitasi. Karyawan Eaton harus melaporkan setiap permintaan atau 
permintaan pembayaran fasilitasi kepada manajer mereka dan Departemen Etika & Kepatuhan. 

C. PEMBAYARAN PAKSA  

Pembayaran paksa tidak melanggar kebijakan ini. Karyawan Eaton harus melaporkan segala permintaan 
atau pengajuan pembayaran paksa kepada manajer mereka dan Departemen Etika & Kepatuhan 
sebelum melakukan pembayaran tersebut atau sesegera mungkin setelah melakukan pembayaran. 
Pembayaran paksa harus dicatat secara akurat sesuai dengan persyaratan pembukuan dan pencatatan 
di bawah ini.  

D. EKSPEKTASI DALAM BEKERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA 

Eaton melarang suap dan bentuk sogokan lainnya yang dilakukan atau diterima secara tidak langsung 
melalui perwakilan pihak ketiga. Eaton memiliki program penilaian risiko, uji tuntas antikorupsi, dan 
manajemen kontrak untuk menekan risiko praktik korupsi oleh perwakilan pihak ketiga. Karyawan Eaton 
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harus menjalankan program tersebut saat memilih, mengontrak, dan bekerja sama dengan perwakilan 
pihak ketiga.  

E. PEMBUKUAN DAN CATATAN  

Eaton dan perwakilan pihak ketiga harus menyimpan pembukuan dan catatan yang cukup mendetail 
serta secara akurat dan adil mencerminkan semua transaksi ke atau dari orang atau organisasi mana 
pun, termasuk lembaga pemerintah, pejabat pemerintah, perusahaan, dan karyawan perusahaan. 
Pembukuan dan catatan harus disimpan sesuai dengan standar dan proses akuntansi internal Eaton. 

F. PELANGGARAN DAN PELAPORAN 

Karyawan Eaton yang mengetahui adanya pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap kebijakan ini 
harus melaporkannya kepada manajernya dan Departemen Etika & Kepatuhan. Pelanggar kebijakan ini 
dapat dikenai tindakan pendisiplinan, hingga dan termasuk pemberhentian kerja. Karyawan Eaton tidak 
akan dikenai sanksi atau menerima tindakan pembalasan atas keterlambatan, kehilangan bisnis, atau 
dampak lain yang diakibatkan oleh penolakan mereka atas tindakan yang melanggar kebijakan ini atau 
terlibat dalam praktik korupsi atau karena melaporkan praktik semacam itu. 

G. DEFINISI  

“Korupsi” adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.  

"Suap" atau "sogokan" adalah pembayaran, komisi, atau materi bernilai yang dijanjikan, ditawarkan 
kepada, atau diterima dari orang atau organisasi mana pun sebagai cara untuk: (a) mendapatkan, 
mempertahankan, atau mengarahkan bisnis secara tidak benar; (b) mendapatkan bisnis atau keuntungan 
pribadi yang tidak semestinya atau tidak pantas; atau (c) memengaruhi penilaian atau perilaku seseorang 
atau organisasi untuk mendapatkan hasil atau tindakan yang diinginkan. Suap atau sogokan mencakup 
materi bernilai yang diberikan kepada seorang individu atau anggota keluarga maupun rekannya dengan 
niat memengaruhi suatu tindakan atau keputusan individu tersebut, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Contoh “materi bernilai” meliputi uang tunai, pemberian setara uang tunai, seperti voucher, 
bingkisan, hiburan, perjalanan, pinjaman, perlakuan istimewa, sumbangan, donasi, penghargaan, 
bantuan, dan tawaran pekerjaan atau magang, berapa pun nilainya. 

“Sogokan” adalah salah satu jenis suap. Sogokan dapat berbentuk imbalan yang tidak etis atau ilegal 
dari sebagian pembayaran yang telah dilakukan sebagai bagian dari transaksi bisnis yang sah. 

“Pembayaran paksa” adalah pembayaran yang dilakukan di bawah ancaman mendesak terhadap 
keselamatan atau keamanan seseorang untuk melindungi diri sendiri atau orang lain. Pembayaran dalam 
keadaan lain (misalnya karena munculnya bahaya kerugian ekonomi atau kerugian bisnis) bukan 
merupakan pembayaran paksa. 

“Pembayaran fasilitasi” adalah pembayaran (biasanya berjumlah kecil) yang diberikan untuk 
mendapatkan atau mempercepat kinerja pejabat pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaan yang biasa 
dan wajib dilakukannya. Demi kejelasan, pembayaran fasilitasi tidak termasuk pembayaran valid atas 
biaya resmi yang dibayarkan langsung kepada lembaga pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku, 
daftar biaya yang ditetapkan, atau dokumen resmi pemerintah lainnya. 

“Pejabat Pemerintah” adalah orang yang memegang posisi legislatif, administratif, atau yudikatif dalam 
segala bentuk dan tingkatan, baik yang dipekerjakan maupun diangkat atau dipilih di kementerian atau 
lembaga pemerintah, atau dalam organisasi internasional publik, atau yang menjalankan fungsi publik 
atau kenegaraan untuk atau atas nama kementerian, badan, atau entitas pemerintah atau organisasi 
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internasional publik. Termasuk di dalamnya adalah pejabat dan karyawan perusahaan yang sebagian 
atau seluruhnya dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah (sering disebut sebagai badan usaha milik 
negara). Contohnya juga meliputi partai politik, pejabat partai, calon pejabat, dan anggota keluarga 
kerajaan. 

“Organisasi internasional publik” adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk oleh 
pemerintah atau negara bagian, sebagaimana ditentukan FCPA AS, UKBA, dan undang-undang 
antikorupsi lainnya yang berlaku. Contohnya meliputi lembaga keuangan internasional, seperti Bank 
Dunia, Bank Internasional untuk Rekonstruksi & Pembangunan (IBRD - International Bank for 
Reconstruction & Development), Bank Eropa untuk Rekonstruksi & Pembangunan (EBRD - European 
Bank for Reconstruction & Development), Dana Moneter Internasional, dan Asian Development Bank 
serta organisasi antarpemerintah, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.  

"Perwakilan pihak ketiga" adalah pihak-pihak yang berbisnis bagi atau bertindak atas nama Eaton. 
Contoh perwakilan pihak ketiga meliputi agen, distributor, konsultan, pialang, kontraktor, pemasok, dan 
jenis pihak ketiga lainnya yang berperan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 
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