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Kekuatan dalam menjalankan 

bisnis dengan benar

Panduan Etika



Memilih

“Dengan memahami informasi dalam 
panduan ini dan menerapkannya 
kapanpun bila diperlukan, Anda membuat 
pilihan berdasar kesadaran untuk menjaga 
warisan integritas yang kita pegang sejak 
lama sekaligus membuat kontribusi nyata 
bagi keberhasilan masa depan kita.”

Keberhasilan
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Kepada Direktur, Pejabat, dan Pegawai: 
Perusahaan global terbaik selalu membuat keputusan yang menentukan. Dengan 
pengertian yang jelas tentang visi dan misinya, mereka menetapkan sasaran yang 
ambisius, lalu meraihnya. Keberhasilan berdasarkan kesadaran.

Dalam cara yang sama, Eaton telah mendapatkan reputasi global untuk 
integritasnya, yakni dengan menjadikan etika sebagai prioritas. Kita memelihara 
nilai-nilai yang benar dan memperjelas apa yang kita maksud dalam bertindak 
dengan integritas dan Menjalankan Bisnis dengan Benar.

Hasilnya, reputasi Eaton sebagai perusahaan yang sangat etis telah menjadi 
karakter kuat yang membedakan. Dengan terus memenuhi harapan tinggi yang 
kita tuntut dari diri sendiri, kita melindungi bagian penting yang memberikan kita 
keberhasilan unik di mata pelanggan, pemasok, dan pegawai. 

Eaton berkomitmen untuk memastikan Anda memiliki informasi, panduan, dan 
alat yang dibutuhkan untuk memahami dan menegakkan standar etika Eaton di 
tempat kerja, meskipun praktik-praktik atau keadaan setempat mungkin 
mengaburkan keputusan tersebut. Panduan Etika ini merupakan bagian penting 
dari komitmen tersebut. Dipenuhi dengan contoh-contoh nyata dan panduan 
praktis yang jelas, Panduan Etika ini mendefinisikan dan mendukung standar 
perilaku etis kita dalam interaksi sehari-hari dengan sesama pegawai dan 
pemegang kepentingan eksternal.

Di Eaton, kita mempertimbangkan cara kita mencapai hasil sebagai suatu ukuran 
penting dalam keberhasilan. Menjalankan Bisnis dengan Benar merupakan inti 
dari merek Eaton dan pilar utama tentang cara kita membangun reputasi di pasar. 
Dengan memahami informasi dalam panduan ini dan menerapkannya kapanpun 
bila diperlukan, Anda membuat pilihan atas kesadaran untuk menjaga warisan 
integritas kita yang ada sejak lama sekaligus membuat kontribusi nyata bagi 
keberhasilan masa depan kita.

Craig Arnold
Ketua Umum dan CEO
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Kita memahami bahwa kemampuan kita untuk 
mencapai sasaran kinerja tergantung pada masing-
masing dari kita dalam merangkul nilai-nilai inti kita:

Nilai Eaton

Orientasi Pelanggan — Kita menjadikan pelanggan sebagai fokus dari segala 
hal yang kita lakukan.

Pegawai — Kita sadar bahwa pegawai kita adalah sumber daya yang paling 
berharga.

Kepercayaan — Kita yakin akan kemampuan orang lain untuk bertindak 
dengan benar.

Kehormatan — Kita memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat dan 
perhatian.

Martabat — Kita menghormati kebanggaan dan harga diri orang lain.

Integritas— Kita jujur dan etis.
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Kesehatan & Keselamatan
Kita berkomitmen terhadap 
kesejahteraan seluruh pegawai.

Keunggulan
Kita berusaha untuk menjadi yang 
terbaik.

Tanggung Jawab
Kita menjaga komitmen kita.

Keikutsertaan
Kita menghargai perbedaan 
perorangan.

Komunikasi
Kita berkomunikasi secara terbuka 
dan jujur.

Ini adalah keyakinan kita bahwa kita dapat meraih 
“Keunggulan Melalui Manusia” dengan menciptakan 
dan mempertahankan tempat kerja berkinerja tinggi. 
Kita mendorong kinerja tinggi melalui Falsafah Eaton, 
yang mewujudkan nilai-nilai inti kita menjadi suatu 
tanggung jawab terhadap satu sama lain, terhadap 
perusahaan, terhadap pelanggan kita, dan terhadap 
pemegang kepentingan lainnya.

Kompensasi
Kita memberikan gaji dan tunjangan 
yang kompetitif.

Pembelajaran
Kita terus belajar, tumbuh, dan 
berubah.

Inovasi
Kita menghargai ide-ide baru.

Keterlibatan
Kita terlibat dalam pekerjaan kita dan 
berkomitmen untuk masa depan 
Eaton.

Lingkungan & Masyarakat
Kita berusaha untuk meningkatkan 
lingkungan dan masyarakat kita.
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Perusahaan Eaton mengharuskan semua direktur, 
pejabat, dan pegawai Eaton, anak perusahaan dan 
afiliasinya (“Eaton”), mematuhi prinsip-prinsip dasar 
perilaku secara etis seperti yang tercantum di bawah 
ini dalam melakukan tugas mereka.

Etika
Peraturan
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 1. Mematuhi hukum — Kita menghormati dan menaati undang-undang, 
tata cara, dan peraturan yang berlaku atas bisnis kita di seluruh dunia.

 2. Integritas dalam mencatat dan melaporkan hasil keuangan 
kita — Kita membuat dan menyimpan dengan baik catatan keuangan dan 
catatan bisnis lainnya secara akurat dan lengkap, serta mengkomunikasikan 
hasil keuangan dan informasi materi lainnya secara penuh, adil, akurat, tepat 
waktu, dan jelas. Kita telah mengembangkan suatu sistem kontrol internal 
yang dirancang untuk menjaga integritas catatan dan informasi kita.

 3. Menghormati hak-hak asasi manusia — Kita menghormati hak-hak 
asasi manusia dan mengharuskan pemasok kita untuk berbuat sama.

 4. Memberikan kualitas — Kita berkomitmen untuk membuat produk 
yang berkualitas dan menyediakan layanan yang berkualitas. 

 5. Bersaing secara etis — Kita meraih keunggulan dalam persaingan 
melalui kinerja yang lebih tinggi. Kita tidak terlibat dalam praktik perdagangan 
yang tidak etis atau ilegal.

 6. Menghormati keanekaragaman dan praktik ketenagakerjaan 
yang adil — Kita berkomitmen untuk menghormati tenaga kerja dengan 
beragam latar belakang budaya melalui praktik yang memberikan akses 
secara merata dan perlakuan adil kepada semua pegawai berdasarkan 
prestasi. Kita tidak memberikan toleransi terhadap pelecehan maupun 
diskriminasi di tempat kerja.

 7. Menghindari konflik kepentingan — Kita menghindari hubungan 
atau tindakan yang dapat mempengaruhi penilaian atau menciptakan konflik 
yang nyata maupun yang tampak antara kepentingan pribadi dan kesetiaan 
kita terhadap Eaton. Kita tidak menggunakan posisi kita di Eaton untuk 
mendapatkan manfaat yang tidak pantas bagi orang lain atau kita sendiri. 
Kita tidak terlibat dalam aktivitas atau memiliki hubungan bisnis yang 
bersaing dengan Eaton.

 8. Melindungi aset dan informasi — Kita menggunakan properti, 
informasi, dan peluang Eaton bagi kepentingan bisnis Eaton dan bukan untuk 
penggunaan yang tidak sah. Kita menjaga dengan baik kerahasiaan informasi 
dan data pegawai yang dipercayakan kepada kita oleh Eaton atau pihak lain.

 9. Bertindak dengan integritas — Kita tidak menawarkan atau menerima 
suap, sogokan, atau hadiah maupun hiburan yang tidak pantas. Kita terlibat 
dalam praktik bisnis yang konsisten dengan etika dan nilai-nilai kita.

 10. Menjual ke pemerintah — Kita mematuhi undang-undang, tata cara, 
dan peraturan khusus yang berkaitan dengan kontrak pemerintah dan 
hubungan dengan staf pemerintah.

 11. Sumbangan untuk partai politik — Kita tidak memberikan 
sumbangan atas nama Eaton kepada calon atau partai politik, meskipun hal 
tersebut sah berdasarkan hukum.

 12. Lingkungan, kesehatan dan keselamatan — Kita berkomitmen 
untuk menjadi pemimpin global dalam menjaga kesehatan dan keselamatan 
pegawai kita, serta melindungi lingkungan.
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Pelaporan — Berdasarkan undang-undang setempat yang berlaku, setiap 
orang dapat secara terbuka maupun tanpa nama melaporkan kekhawatiran 
apapun terkait masalah etika, atau kemungkinan pelanggaran hukum maupun 
yang benar-benar terjadi, termasuk akuntansi, keuangan, pajak, atau masalah 
antisuap, ke Kantor Etika dan Kepatuhan. Kerahasiaan akan dijaga semaksimal 
mungkin sekaligus memungkinkan pelaksanaan pemeriksaan yang tepat.

Laporan-laporan tersebut dapat disampaikan melalui surat pos, e-mail, atau 
telepon seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

• Surat pos — Kirim surat ke:

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mail — Kirim e-mail ke Ethics@eaton.com atau gunakan formulir web di 
situs web Etika Global yang dapat diakses melalui JOE (intranet Eaton) atau di 
situs web eksternal Eaton.

• Telepon — Hubungi Saluran Bantuan Etika dan Integritas Keuangan melalui 
nomor 800.433.2774 untuk AS dan Kanada. Untuk negara lainnya, gunakan 
nomor yang tertera di poster Etika setempat Anda atau di situs web Etika 
Global di JOE. Saluran Bantuan adalah bebas pulsa, dan staf perwakilan 
multibahasa tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

• Dukungan multibahasa — Jika ingin, Anda dapat menggunakan bahasa ibu 
untuk menulis kekhawatiran Anda ke salah satu alamat di atas, dan kami akan 
menerjemahkan surat atau e-mail tersebut.

Eaton melarang tindakan balasan terhadap pegawai manapun yang melaporkan 
kekhawatiran terkait masalah etika, hukum, atau keuangan. Eaton juga tidak akan 
menjatuhkan hukuman kepada pegawai manapun yang menyampaikan laporan 
dengan itikad baik.
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Tanggung jawab pribadi 
Setiap direktur, pejabat, dan pegawai mempunyai tanggung jawab pribadi untuk 
membaca, mengetahui, dan mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam 
Peraturan Etika ini. Berdasarkan undang-undang setempat yang berlaku, 
kepatuhan terhadap prinsip tersebut merupakan syarat ketenagakerjaan, dan 
ketidakpatuhan dapat berakibat tindakan hukuman, hingga dan termasuk, 
pemutusan hubungan kerja.

Dewan Direktur akan menentukan, atau menunjuk seorang staf manajemen yang 
tepat untuk menentukan tindakan yang akan diambil dalam kasus terjadinya 
pelanggaran Peraturan Etika. Tindakan tersebut akan dirancang secara wajar 
untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan tanggung jawab kepatuhan 
terhadap Peraturan Etika.

Berdasarkan undang-undang setempat yang berlaku, setiap direktur, pejabat, dan 
pegawai memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Eaton tentang aktivitas 
apapun yang dalam penilaiannya akan melanggar prinsip-prinsip tersebut. 
Laporan dapat disampaikan kepada supervisor atau anggota manajemen lainnya, 
atau Kantor Etika dan Kepatuhan seperti disebutkan di atas. Potensi pelanggaran 
dapat juga dilaporkan kepada ketua Komite Audit atau Tata Kelola Dewan Direktur, 
atau langsung ke Dewan Direktur lengkap, melalui surat ke VP, Etika dan 
Kepatuhan, yang akan meneruskan laporan tersebut.
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Pendahuluan

Tujuan dari Panduan Etika ini adalah membantu 
semua pegawai Eaton di seluruh dunia untuk 
mengetahui dan mematuhi Peraturan Etika dalam 
melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari. 
Panduan ini tidak dimaksudkan untuk mencakup 
setiap permasalahan etika, namun untuk 
memberikan Anda pedoman umum dalam membuat 
keputusan bisnis yang berdasarkan etika dan untuk 
mengarahkan Anda ke sumber bantuan lebih lanjut. 
Hubungi supervisor Anda atau lihat JOE, intranet 
Eaton, untuk teks lengkap kebijakan perusahaan 
sebagaimana dimaksud dalam panduan ini.



Siapa yang harus menaati Peraturan Etika?
Pegawai Eaton di seluruh dunia
Setiap direktur, pejabat, dan pegawai (yang secara keseluruhan disebut dalam 
panduan ini sebagai “pegawai”) memiliki tanggung jawab pribadi untuk membaca, 
mengetahui, dan mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Etika.

Anak perusahaan, afiliasi, dan 
badan lainnya
Anak perusahaan, afiliasi, dan badan 
lainnya yang kepentingan kepemilikan 
serta kendalinya dipegang oleh Eaton 
diharuskan untuk mematuhi Peraturan 
Etika. Misalnya, usaha patungan 
apapun yang dimiliki Eaton sebesar 
lebih dari 50% harus mematuhi 
Peraturan Etika kita. Badan-badan 
yang dimiliki Eaton sebesar 10 persen 
atau lebih namun kepentingan 
kendalinya tidak dimiliki Eaton akan 
diminta untuk mengikuti Peraturan 
Etika atau tata tertib lain yang serupa.

Pihak ketiga

Apabila sesuai, Peraturan Etika Eaton 
juga berlaku secara merata bagi 
perorangan atau pihak yang dilibatkan 
dalam membantu atau memberikan 
layanan untuk atau atas nama Eaton. 
Hal ini mencakup semua pekerja luar, 
seperti kontraktor independen, 
konsultan bisnis, penyedia layanan, 
dan pekerja agen.

Kita mengharuskan pemasok kita untuk 
mematuhi Tata Tertib Pemasok Eaton.

Kita tidak mengizinkan pihak ketiga 
untuk melakukan sesuatu hal atas 
nama kita sementara kita sendiri 
dilarang untuk melakukan hal tersebut.

 Pertanyaan

P. Bagaimana jika beberapa 
keyakinan pribadi saya 
bertentangan dengan prinsip-
prinsip etika Eaton?

J. Eaton tidak bermaksud untuk 
mencoba mengubah keyakinan 
pribadi Anda. Namun, kita 
mengharapkan Anda untuk 
menggunakan prinsip-prinsip 
etika Eaton dalam memandu 
perilaku Anda saat menjalankan 
bisnis atas nama Eaton.  Jika 
Anda memiliki pertanyaan 
tentang apakah Anda dapat 
memenuhi harapan tersebut, 
sampaikan kekhawatiran Anda 
kepada supervisor atau hubungi 
Kantor Etika dan Kepatuhan.
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1Mematuhi hukum

Kita menghormati dan menaati undang-undang, tata 
cara, dan peraturan yang berlaku atas bisnis kita di 
seluruh dunia.



Kehormatan

Tanggung jawab pribadi Anda
Sebagai pegawai Eaton, Anda diharuskan untuk mematuhi semua undang-
undang dan peraturan pemerintah yang berlaku di manapun kita menjalankan 
bisnis. Tekanan yang dirasakan dari supervisor Anda atau tuntutan yang 
disebabkan oleh kondisi bisnis tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mematuhi 
hukum. Anda bertanggung jawab untuk menyampaikan pertanyaan atau keraguan 
apapun yang dimiliki tentang suatu tindakan yang akan dilakukan, kepada 
supervisor Anda, atau ke kantor Etika dan Kepatuhan.

Kontrol ekspor dan impor perdagangan internasional
Eaton mematuhi semua hukum, peraturan dan pembatasan di AS dan negara 
lainnya yang berlaku saat mengimpor dan mengekspor produk, layanan, 
informasi, atau teknologi. Lalai dalam mematuhi peraturan-peraturan ini akan 
dianggap sebagai suatu kejahatan, dan hukuman untuk pelanggaran dapat 
mencakup denda untuk Eaton serta denda dan hukuman penjara bagi pegawai 
manapun yang bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab untuk mengetahui 
undang-undang yang berlaku terhadap Anda serta pekerjaan dan aktivitas Anda 
sehari-hari, yang dapat mencakup undang-undang negara selain negara tempat 
Anda bekerja.

Undang-undang dan praktik setempat
Karena Eaton adalah perusahaan AS, Eaton tunduk pada undang-undang AS. 
Eaton juga tunduk pada undang-undang negara lain tempat kita menjalankan 
bisnis. Undang-undang setempat di satu negara dapat mempengaruhi cara kita 
menjalankan bisnis di negara lain. Saat Anda menjalankan bisnis Eaton, penting 
untuk diketahui bahwa Anda tidak hanya memahami undang-undang setempat 
yang berlaku bagi Anda di negara asal Anda, namun juga kemungkinan Anda akan 
terpengaruh oleh undang-undang negara lainnya. Jika Anda menemukan konflik 
di antara undang-undang tersebut, atau jika Anda mendapati bahwa kebiasaan 
dan praktik bisnis atau sosial setempat bertentangan dengan undang-undang 
tersebut, mintalah bantuan.
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Contoh
Salah 
Seorang pegawai menemukan 
bahwa pelanggan memalsukan 
persentase konten lokal untuk 
komponen Eaton agar dapat 
memenuhi persyaratan 
pemerintah. Pegawai tersebut 
tidak melakukan apapun, karena ia 
tidak ingin kehilangan bisnis 
pelanggan.

Seorang petugas pengiriman 
melihat produk Eaton yang 
ditujukan ke suatu negara asing 
dilengkapi teknologi yang dilarang 
menurut undang-undang kontrol 
ekspor setempat. Ia menemukan 
bahwa lisensi ekspor yang 
diperlukan untuk teknologi 
tersebut belum diperoleh. Ia tidak 
mempertanyakan pengiriman 
tersebut, dan membiarkan 
pengiriman tersebut dilakukan.

Benar 
Seorang manajer menemukan 
bahwa suatu pengiriman akan 
diteruskan dari negara yang 
diizinkan ke negara yang 
dikenakan sanksi larangan 
berdasarkan undang-undang 
kontrol ekspor AS, lalu manajer 
tersebut menghentikan 
pengiriman tersebut.

Kerusakan peralatan dapat 
mengakibatkan penundaan 
pengiriman produk kepada suatu 
pelanggan penting. Salah satu 
solusi adalah memindahkan 
produksi ke pabrik Eaton lain, 
namun hal ini membutuhkan 
persetujuan terlebih dulu dari 
pelanggan, serta dari kantor pajak 
setempat dan bea cukai. 
Meskipun pengiriman tertunda 
seminggu, manajer pabrik 
memastikan timnya memperoleh 
persetujuan yang diperlukan 
sebelum memindahkan produksi.

 Pertanyaan
P. Saya curiga ada satu distributor mengirim komponen Eaton ke negara 

yang saya ketahui telah dikenakan sanksi larangan atau embargo 
berdasarkan undang-undang ekspor. Apakah yang harus saya lakukan?

J. Mengirim produk ke negara yang dikenakan sanksi larangan atau embargo, 
meskipun melalui distributor, dapat melanggar hukum berdasarkan undang-
undang ekspor di banyak negara tempat Eaton menjalankan bisnis. Aturan-
aturan yang mengatur pengiriman ini sangat rumit, dan menentukan apakah 
suatu pengiriman adalah sesuai hukum memerlukan pemeriksaan yang 
seksama terhadap fakta-fakta. Jika Anda mempertanyakan apakah produk 
Eaton tersebut dikirim ke negara yang dikenakan sanksi larangan atau 
embargo, atau sebelum Anda melakukan transaksi yang mungkin melibatkan 
negara yang dikenakan sanksi larangan atau embargo, hubungi Departemen 
Hukum untuk bantuan segera.

P. Kadang standar dan kebijakan kita lebih ketat daripada undang-
undang setempat negara saya. Mengapa kita harus melebihi dari apa 
yang diwajibkan oleh undang-undang setempat?

J. Eaton berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan benar, yang berarti 
kita melakukan hal yang benar meskipun hal tersebut lebih membatasi 
daripada undang-undang setempat atau jika kebiasaan atau praktik bisnis 
setempat mengizinkan pendekatan yang berbeda.
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2 Integritas dalam 
mencatat dan 
melaporkan hasil 
keuangan kita

Kita membuat dan menyimpan dengan baik catatan 
keuangan dan catatan bisnis lainnya secara akurat 
dan lengkap, serta mengkomunikasikan hasil 
keuangan dan informasi materi lainnya secara penuh, 
adil, akurat, tepat waktu, dan jelas. Kita telah 
mengembangkan suatu sistem kontrol internal yang 
dirancang untuk menjaga integritas catatan dan 
informasi kita.
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Ketepatan

Pegawai harus:

19

• Memastikan bahwa pembukuan, catatan, dan akun keuangan yang merupakan 
tanggung jawabnya mencantumkan transaksi-transaksi secara akurat serta 
mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang disyaratkan dan mematuhi sistem 
kontrol internal Eaton.

• Tidak memalsukan dokumen apapun atau berbohong tentang keaslian 
transaksi apapun.

• Mengikuti kebijakan penyimpanan catatan Eaton.



 Pertanyaan

P. Apa saja contoh catatan bisnis?
J. Catatan bisnis dapat berupa dokumen elektronik atau cetak, termasuk:

• Catatan jam kerja;
• Laporan pengujian
• Laporan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan;
• Data pendapatan dan biaya;
• Laporan keuangan;
• Laporan biaya pengeluaran;
• Informasi produk;
• Laporan kualitas; dan
• Catatan kualifikasi pendidikan atau riwayat kerja.

P. Apakah konsekuensi yang dapat diakibatkan dari pelaporan informasi 
perusahaan yang tidak jujur?

J. Menyerahkan informasi palsu tentang kualitas, pengujian, persediaan, 
keuangan, atau laporan lainnya yang bersifat demikian dapat berakibat 
hukuman hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja. Perilaku ini juga 
dapat merusak reputasi kita dan menimbulkan tanggung jawab perdata 
maupun pidana bagi pegawai dan perusahaan.

P. Salah satu rekan kerja saya secara keliru melaporkan beberapa hasil 
pengujian penting, yang dapat mengakibatkan kerusakan produk yang 
serius.  Bagaimana cara saya menyampaikan masalah ini tanpa 
merugikan hubungan saya dengan rekan kerja saya?

J. Tergantung pada keadaan, manajer Anda atau bagian Sumber Daya Manusia 
seharusnya dapat menyelidiki apa yang terjadi tanpa mengungkapkan 
keterlibatan Anda. Jika Anda tidak nyaman dalam menyampaikan masalah ini 
kepada manajer setempat, Anda dapat melaporkan kekhawatiran Anda ke 
Kantor Etika dan Kepatuhan.

P. Rekan kerja baru saya tidak memiliki pengalaman seperti yang ia 
cantumkan dalam lamarannya. Saat saya menanyakan tentang hal 
tersebut, ia berkata bahwa ia melebih-lebihkan riwayat kerjanya untuk 
mendapatkan pekerjaan. Ia mengatakan itu tidak penting, asalkan ia 
dapat membuktikannya. Apakah hal ini benar?

J. Tidak. Pegawai yang melebih-lebihkan riwayat kerja mereka atau berbohong 
tentang pendidikan mereka dapat dikenakan hukuman hingga dan termasuk 
pemutusan hubungan kerja. Pegawai yang memalsukan riwayat kerja 
mereka mungkin juga akan bersedia memalsukan dokumen lainnya. Selain 
itu, tidak adil bagi orang lain yang juga melamar pekerjaan tersebut.

P. Salah satu rekan saya meminta saya menyetujui faktur pembayaran 
untuk layanan yang tidak dilakukan. Apakah yang harus saya lakukan?

J. Jika Anda menyetujui faktur ini dengan mengetahui bahwa kita tidak 
menerima layanan tersebut, maka Anda telah membuat laporan palsu. Jika 
pembayaran dilakukan sebagai hasil dari persetujuan Anda, hal tersebut 
dapat dianggap pencurian. Bicarakan dengan rekan Anda tentang 
kekhawatiran Anda. Jika Anda tidak nyaman untuk melakukannya, hubungi 
manajer Anda, pimpinan keuangan setempat, atau Kantor Etika dan 
Kepatuhan tentang bagaimana langkah selanjutnya.
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Contoh
Salah 
Untuk memenuhi sasaran 
penjualan, seorang manajer pabrik 
meminta seorang pengontrol 
keuangan untuk mencatat 
penjualan yang besar pada hari 
terakhir kuartal, meskipun 
pesanan tidak akan dikirim hingga 
dua hari kemudian.

Seorang staf penjualan 
menyertakan tanda terima palsu 
di laporan pengeluaran untuk 
pertemuan makan siang yang 
tidak ia hadiri.

Seorang pegawai mengetahui 
bahwa seorang pelanggan 
mengancam akan menggugat 
perusahaan atas cacat suatu 
produk, kemudian pegawai 
tersebut menghapus semua 
pesan laporannya yang 
sebenarnya mempertanyakan 
hasil uji produk tersebut.

Seorang manajer penjualan 
membiayai keluarga seorang 
pelanggan untuk pergi ke Disney 
World dan mencatat biaya 
perjalanan tersebut sebagai biaya 
pengembangan produk.

Benar
Seorang pegawai diminta oleh 
manajernya untuk mengubah 
rincian laporan kecelakaan. Pegawai 
merasa tidak nyaman untuk 
melakukan perubahan tersebut dan 
menemui manajer lain untuk 
meminta saran.  

Seorang pegawai baru menemukan 
bahwa rekan kerjanya secara rutin 
memalsukan laporan jam kerja pada 
kartu waktu mereka, dan ia khawatir 
bahwa praktik tersebut diketahui 
luas dan memang diperbolehkan di 
pabrik. Ia tidak nyaman untuk 
mendekati manajer setempat, 
sehingga ia menghubungi Kantor 
Etika dan Kepatuhan untuk 
membahas praktik tersebut.

Saat seorang pegawai menunjukkan 
kesalahan signifikan dalam laporan 
persediaan, manajernya mengakui 
kesalahan tersebut, berterima kasih 
atas pemberitahuannya, lalu 
menyerahkan laporan yang 
dikoreksi.

Seorang pegawai mengetahui 
bahwa pelanggan mengacu pada 
spesifikasi produk dari buku 
panduan produk lama untuk 
melakukan pembelian. Ia segera 
memberitahu pelanggan tentang 
kesalahan tersebut.
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Menghormati hak-hak 
asasi manusia

Kita menghormati hak-hak asasi manusia dan 
mengharuskan pemasok kita untuk berbuat sama.

3
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Sebagai warga dunia dan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, 
Eaton menghormati martabat setiap orang, kebutuhan masyarakat, dan kepekaan 
lingkungan hidup kita. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan keyakinan 
yang dipegang Eaton sejak lama dan merupakan nilai yang terpadu dalam cara 
kita menjalankan bisnis.

Hak-hak asasi manusia
Kita menyadari bahwa banyak organisasi dan komisi independen telah 
mengajukan instrumen inti hak-hak asasi manusia internasional, seperti United 
Nations Global Compact, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perjanjian 
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Perjanjian Internasional tentang 
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Instrumen-instrumen ini pada umumnya 
mengikuti prinsip-prinsip bahwa bisnis harus menghormati dan mendukung hak 
asasi manusia yang diakui serta tidak berpartisipasi dalam pelanggaran hak asasi 
manusia. Di Eaton, prinsip-prinsip penting diintegrasikan ke dalam nilai-nilai inti 
kita dan mengatur cara kita bertindak setiap hari, serta apa yang kita tuntut dari 
pemasok kita. Kita juga adalah anggota dan dengan bangga berpartisipasi dalam 
Global Reporting Initiative, yang merupakan salah satu kerangka kerja pelaporan 
yang paling banyak digunakan di dunia untuk penerapan hak asasi manusia, 
tenaga kerja, lingkungan, antikorupsi, dan kewargaan korporasi.

Tenaga kerja anak-anak
Kita tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak. Kita menetapkan anak-anak sebagai 
seseorang yang berusia di bawah 16 tahun. Bila undang-undang setempat lebih ketat 
daripada kebijakan kita, maka kita akan mematuhi undang-undang setempat. Namun, 
bila undang-undang setempat mengizinkan kita untuk mempekerjakan orang yang 
berusia di bawah 16 tahun, kita tidak akan melakukannya.

Tenaga kerja paksa
Kita melarang penggunaan tenaga kerja paksa atau perbudakan.

Kompensasi
Kita memberikan gaji dan tunjangan yang sesuai dengan atau lebih daripada yang 
dipersyaratkan oleh undang-undang serta besarannya kompetitif dengan praktik 
kompensasi di negara tempat kita menjalankan bisnis.

Keikutsertaan
Kita berkomitmen pada praktik yang membentuk keikutsertaan semua pegawai 
dan yang memajukan peluang pekerjaan secara merata bagi para individu 
berkualitas. Kita berusaha menjaga lingkungan tempat kita agar dapat mencapai 
potensi maksimal dan membuat perbedaan setiap hari, tanpa mempedulikan latar 
belakang budaya, jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, suku, usia, asal negara, 
orientasi seksual, identitas jenis kelamin, ketidakmampuan, tingkatan, atau posisi.
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Lingkungan kerja
Kita menggunakan Falsafah Eaton untuk mengungkapkan keyakinan kita dalam 
keunggulan melalui manusia, didasarkan pada keyakinan mendasar bahwa semua 
pegawai ingin memberikan kontribusi terbaik mereka dan melakukan apa yang 
benar. Kita mendasarkan kebijakan, praktik, dan keputusan kita atas pernyataan 
falsafah fundamental berikut:

• Kita berkomitmen terhadap kesejahteraan seluruh pegawai.
• Kita berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan kita.
• Kita menghargai perbedaan perorangan.
• Kita berkomunikasi secara terbuka dan jujur.
• Kita memberikan gaji dan tunjangan yang kompetitif.
• Kita terus belajar, tumbuh, dan berubah.
• Kita menghargai ide-ide baru.
• Kita terlibat dalam pekerjaan kita dan berkomitmen untuk masa depan Eaton.
• Kita berusaha untuk meningkatkan lingkungan dan masyarakat kita.

Kita percaya bahwa semua pegawai harus memperlakukan satu sama lain dan 
semua orang yang dihadapinya dalam melakukan tugas pekerjaan dengan 
martabat dan rasa hormat.

Kita berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja bebas dari pengaruh zat-zat 
yang dilarang, termasuk obat-obatan ilegal, tembakau, dan alkohol. 

Kita memberikan pegawai lingkungan kerja yang berlandaskan rasa saling percaya, 
tempat mereka bebas mengajukan pertanyaan, berkomentar, melaporkan 
kekhawatiran, dan secara aktif terlibat dalam proses pembuatan keputusan. 

Bila pegawai diwakili oleh serikat pekerja dan/atau dewan tenaga kerja, Eaton akan 
mengikuti undang-undang setempat saat berurusan dengan wakil-wakil mereka.

Pemasok
Kita mengharuskan pemasok kita untuk mematuhi Tata Tertib Pemasok Eaton.

Kewargaan
Kita mendukung masyarakat tempat kita tinggal dan bekerja. Sebagai warga 
korporasi, kita berusaha meningkatkan kualitas kehidupan dengan mendukung 
pendidikan, kesehatan dan layanan manusia, pengembangan masyarakat, dan 
prakarsa setempat lainnya yang sesuai di tempat kita menjalankan bisnis, dan 
dengan mendukung keterlibatan sukarela dari pegawai kita dalam prakarsa 
seperti itu.
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 Pertanyaan
P. Pelanggan dan pemasok kita kadang bertanya apakah Eaton 

mendukung United Nations Global Compact dan instrumen hak asasi 
manusia lainnya. Bagaimana cara saya menjawabnya?

J. Berikan mereka salinan Panduan Etika kita atau beri tahukan mereka agar 
mengunjungi situs web eksternal kita untuk mendapatkan salinan elektronik 
panduan tersebut. Jika Anda diminta untuk menjawab survei tentang hal 
tersebut, temui Departemen Hukum untuk meminta panduan.

P. Saya merasa tidak nyaman saat supervisor pabrik saya menceritakan 
lelucon bertema suku dan kebangsaan. Apakah yang harus saya lakukan?

J. Idealnya, lebih baik memberi tahu supervisor Anda bahwa leluconnya 
membuat Anda tidak nyaman dan minta ia untuk menghentikannya. Jika 
Anda tidak nyaman untuk melakukannya, laporkan kekhawatiran Anda ke 
bagian Sumber Daya Manusia.

P. Bagaimana cara Eaton mendapatkan manfaat dari keanekaragaman 
budaya?

J. Keberhasilan kita bergantung pada kemampuan kita dalam menarik orang-
orang terbaik dari kumpulan bakat lintas-budaya yang global. Dengan 
menghargai perbedaan perorangan, kita mendapat manfaat dari perspektif 
unik yang mengarah pada ide-ide inovatif dan keputusan yang lebih baik.

P. Mitra usaha patungan milik negara kita tidak mau menyetujui calon 
wanita yang kita rekomendasikan untuk jabatan operasional penting. 
Di masa mendatang, apakah kita harus berhenti merekomendasikan 
calon wanita untuk jabatan tersebut?

J. Tidak. Mengesampingkan wanita dari calon yang kita rekomendasikan akan 
memberikan kesan bahwa kita setuju dengan diskriminasi. Dengan terus 
mengajukan calon terbaik berdasarkan prestasi, kita memperkuat komitmen 
kita untuk mempekerjakan orang-orang yang terbaik, tanpa mempedulikan 
jenis kelamin mereka.
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P. Manajer baru saya sangat mengintimidasi, dan kadang ia merendahkan 
saya di depan rekan kerja saya. Hal tersebut mungkin hanya gayanya, 
namun tetap saja mempengaruhi moril saya. Apakah ada yang dapat 
saya lakukan?

J. Jika Anda merasa tidak diperlakukan secara yang profesional, bicarakan 
dengan manajer Anda tentang bagaimana tingkah lakunya mempengaruhi 
moril Anda. Jika Anda tidak nyaman untuk melakukannya, laporkan 
kekhawatiran Anda kepada manajer lain atau bagian Sumber Daya Manusia.

P. Saya memiliki alasan untuk percaya bahwa salah satu pemasok utama 
kita memperlakukan pegawainya secara tidak wajar dengan 
menempatkan mereka dalam kondisi kerja yang berbahaya. Apakah 
saya harus khawatir?

J. Reputasi kita dalam menjalankan bisnis dengan benar dapat rusak karena 
tindakan mitra bisnis kita.  Laporkan kekhawatiran Anda kepada manajer 
Anda sehingga Eaton dapat menentukan tindakan yang tepat.
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Contoh

Salah 
Pegawai mengejek rekan kerjanya 
karena orientasi seksualnya.

Seorang pegawai perempuan 
menerima gaji lebih sedikit 
daripada rekan kerja prianya 
semata-mata karena jenis 
kelaminnya.

Benar
Seorang wanita melamar untuk 
posisi sebagai teknisi alat mesin 
yang selalu diisi oleh pria. Wanita 
tersebut dipertimbangkan untuk 
pekerjaan itu semata-mata karena 
kualifikasinya.

Pemasok diketahui akan 
menggunakan tenaga kerja 
anak-anak untuk membuat 
komponen untuk Eaton. Eaton 
beralih ke pemasok lain, 
meskipun biayanya lebih tinggi.



Memberikan kualitas

Kita berkomitmen untuk membuat produk 
yang berkualitas dan menyediakan layanan 
yang berkualitas.

4

28



Keunggulan

Kualitas adalah batu landasan komitmen kita kepada para pelanggan dan sangat 
penting bagi kemampuan kita untuk bersaing. Komitmen kita terhadap kualitas berarti:

• Kita menjadikan kualitas sebagai prioritas tinggi dalam pekerjaan kita 
sehari-hari dan fokus dalam penyempurnaan secara terus-menerus.

• Kita merancang, mencari bahan, dan memproduksi produk-produk kita 
untuk memenuhi atau melampaui komitmen kita kepada para pelanggan.

• Kita memberikan layanan kita dengan fokus pada inovasi dan kebutuhan 
pelanggan.

• Kita memastikan bahwa semua pemeriksaan dan pengujian yang 
diperlukan telah dilaksanakan serta bahwa catatan yang terkait telah 
lengkap, akurat, dan terpercaya.

• Kita merancang produk-produk kita untuk memenuhi semua standar dan 
peraturan pemerintah yang berlaku serta melakukan pengujian secara rutin 
untuk terus memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan tersebut.

• Kita berkomitmen terhadap sasaran utama nol kerusakan dan nol 
kesalahan.

• Kita secara perorangan bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan, 
praktik, dan prosedur terkait kualitas yang berlaku pada pekerjaan kita.

 Pertanyaan
P. Pemasok tengah menarik kembali komponen dari pengiriman 

sebelumnya karena komponen tersebut tidak memenuhi spesifikasi. 
Produk yang mengandung komponen tersebut telah dikirim, namun 
supervisor saya berkata kita tidak perlu memberi tahu pelanggan kita 
karena ini adalah masalah pemasok. Rasanya hal ini tidak benar 
menurut saya, namun saya tidak yakin harus mengatakan sesuatu. 
Apakah yang harus saya lakukan?

J. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang keamanan atau masalah kualitas 
produk, maka laporkan.  Meskipun kita masing-masing bertanggung jawab 
atas tindakan sendiri, komitmen bersama kita terhadap integritas berarti kita 
harus berbicara bila kita memiliki kekhawatiran atau bila kita berpikir bahwa 
kita diminta untuk melakukan sesuatu yang kita anggap salah.

P. Bagaimana saya bisa bertanggung jawab atas kualitas bila ada begitu 
banyak tekanan untuk melakukan hal yang diperlukan agar dapat 
mengirim produk tepat waktu?

J. Reputasi kita untuk kualitas sangat penting. Meskipun kita semua harus 
melakukan apa yang diperlukan untuk memenuhi tenggat waktu, bukan 
berarti kita mengharapkan Anda untuk mengambil risiko atau jalan pintas 
yang berkaitan dengan kualitas. Jika Anda merasakan tekanan semacam ini, 
bicarakan dengan supervisor Anda atau manajer Kualitas di lokasi Anda. Jika 
Anda tidak nyaman melakukannya, hubungi Kantor Etika dan Kepatuhan.
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Contoh

Salah 
Seorang manajer komoditas yang 
menangani proyek pengadaan 
mengetahui bahwa pemasok yang 
diajukan sebenarnya 
mendapatkan skor yang kurang 
setelah menyelesaikan penilaian 
sistem kualitas yang diperlukan. 
Karena tenggat waktu sudah 
dekat, ia mengabaikan 
kekurangan tersebut dan 
mencantumkan pemasok ke 
dalam daftar pemasok yang 
disetujui.

Seorang pegawai produksi 
mengetahui bahwa perangkat 
pemeriksa kesalahan yang 
diperlukan pelanggan tidak 
bekerja. Ia menghubungi 
supervisornya dan diberi tahu 
bahwa perangkat tersebut tidak 
terlalu penting. Meski ragu, 
pegawai tersebut kembali bekerja, 
dan proses produksi terus 
berlanjut.

Benar
Seorang pegawai diminta untuk 
mengabaikan langkah-langkah 
dalam proses pengadaan global 
agar cepat menambahkan 
pemasok baru. Sebelum 
mengambil tindakan, dan tanpa 
takut menerima tindakan balasan, 
pegawai menanyakan kepada 
manajer Kualitas dan Rantai 
Pasokan setempat jika hal ini 
memang tidak masalah.

Seorang supervisor mengetahui 
bahwa ia kehabisan persediaan 
sekrup tertentu. Sekrup yang 
sedikit lebih pendek dengan 
ukuran alur yang sama digunakan 
pada lini produksi yang 
berdampingan. Mengetahui 
pentingnya produk bagi 
pelanggan, supervisor tersebut 
meminta ahli teknik produk dan 
kualitas yang bertanggung jawab 
atas lini ini untuk mengevaluasi 
penggunaan sekrup pendek, 
memutuskan pengujian validasi 
yang relevan, dan melengkapi 
catatan perubahan produksi 
sebelum menggunakan sekrup 
alternatif tersebut dalam proses 
produksi.
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Bersaing secara etis

Kita meraih keunggulan dalam persaingan melalui 
kinerja yang lebih tinggi. Kita tidak terlibat dalam 
praktik perdagangan yang tidak etis atau ilegal.

5

32



Pegawai yang bekerja dalam bidang pemasaran, penjualan, pembelian, atau 
akuisisi khususnya harus mengetahui undang-undang antimonopoli (antitrust) 
serta undang-undang dan peraturan perdagangan lainnya. Hal ini juga berlaku 
bagi pegawai yang berperan serta dalam asosiasi perdagangan, grup penetapan 
patokan atau standar industri.

Perlakuan yang etis terhadap pesaing
Pegawai harus menghindari:

• Membicarakan dengan pesaing tentang: harga, biaya, produksi, 
kapasitas, produk, layanan, praktik pengajuan penawaran, wilayah 
pemasaran, saluran distribusi, pemasok, pelanggan, dan masalah bisnis 
nonpublik lainnya;

• Menggunakan taktik yang menghapus persaingan di pasar yang dipimpin 
perusahaan, termasuk menjual di bawah harga marginal dan praktik 
agresif lainnya yang bertujuan untuk menghapus persaingan;

• Menggunakan, atau meminta pihak lain untuk menggunakan cara yang 
tidak pantas untuk mendapatkan rahasia dagang pesaing, termasuk 
mencuri, mengambil, menyalin, atau menggunakan cara penipuan untuk 
mendapatkannya;

• Dengan sadar menggunakan rahasia dagang pesaing; dan
• Melakukan penjualan negatif, menghina pesaing dan menyebarkan isu 

yang tidak benar.

Tanpa berkonsultasi dengan Departemen Hukum Eaton dan tanpa mendapatkan 
pengesahan yang tepat dari tingkat manajemen yang sesuai, pegawai tidak boleh:

• Bernegosiasi dengan pesaing tentang kemungkinan merger, akuisisi, 
pembentukan usaha patungan atau pembelian patungan, persetujuan 
pemasaran atau pengembangan;

• Menentukan patokan (benchmark) dengan melibatkan pesaing;
• Berperan serta bersama pesaing dalam aktivitas penetapan standar 

industri atau aktivitas asosiasi perdagangan; atau
• Bertukar informasi dengan pesaing.

Perlakuan yang etis terhadap pelanggan
Kecuali jika diberi persetujuan terlebih dulu oleh Departemen Hukum Eaton, 
pegawai tidak boleh:

• Mengharuskan pelanggan untuk menjual atau menyewa suatu produk 
atau layanan Eaton dengan atau di atas harga tertentu;

• Mengikat penjualan atau penyewaan suatu produk atau layanan Eaton 
dengan pembelian atau penyewaan suatu produk atau layanan Eaton lainnya;

• Membuat perjanjian eksklusif dengan pelanggan;
• Membatasi wilayah pelanggan dalam menjual kembali atau menyewakan 

produk atau layanan Eaton;
• Membatasi pelanggan dalam hal kepada pihak mana suatu produk atau 

layanan dapat dijual kembali atau disewakan; atau
• Membedakan di antara pelanggan yang saling bersaing dalam hal harga 

atau insentif untuk barang yang serupa.

Kejujuran
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 Pertanyaan
P. Apakah saya dapat mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan 

pesaing untuk mempelajari tentang produk baru mereka?
J. Tidak, memperoleh informasi produk rahasia dengan memalsukan niat Anda 

adalah salah dan berpotensi melanggar hukum. Mengumpulkan informasi 
publik tentang produk pesaing kita adalah tepat bila dilakukan menurut 
hukum dan secara profesional. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang cara 
mengumpulkan jenis intelijen bisnis semacam ini, hubungi Departemen 
Hukum untuk meminta saran.

P. Seorang pegawai calon pelanggan baru menawarkan untuk 
memberikan Eaton pesanan besar jika saya setuju untuk mengirimkan 
generator ke rumahnya. Saya tidak ingin kehilangan bisnis ini, atau 
pesanannya.  Apakah yang harus saya lakukan?

J. Jangan berikan generator tersebut kepadanya. Tindakan ini akan menjadi suatu 
bentuk penyuapan dan juga merupakan pelanggaran hukum di sebagian besar 
negara, serta bertentangan dengan Kebijakan Antikorupsi Eaton. Ingatkan 
pegawai tersebut tentang manfaat menjalankan bisnis dengan Eaton, dan 
pertimbangkan apakah ada orang lain di tim pelanggan tersebut yang dapat 
memutuskan bahwa tawaran kita memiliki nilai yang lebih baik.

P. Salah satu rekan kerja saya kadang membuat pernyataan palsu tentang 
produk pesaing kita kepada pelanggan. Ia menyatakan bahwa 
pelanggan memang mengetahui bahwa dirinya melebih-lebihkan 
untuk menuntaskan penjualan, namun saya tidak merasa nyaman. 
Apakah yang harus saya lakukan?

J. Pertama, ingatkan rekan kerja Anda bahwa satu cara kita membangun 
hubungan jangka panjang adalah melalui saling menghormati dan 
mempercayai. Kita memperoleh bisnis melalui kinerja yang unggul dan 
dengan bersikap jujur dalam diskusi produk kita. Jika Anda tidak nyaman 
berbicara dengan rekan kerja Anda tentang hal ini, bicarakan dengan manajer 
Anda atau bagian Sumber Daya Manusia.

P. Saya memiliki hubungan baik dengan teman-teman yang bekerja di 
perusahaan pesaing kita. Apakah salah jika sesekali berdiskusi tentang 
apa yang terjadi di pasar?

J. Hindari percakapan atau aktivitas dengan teman-teman Anda yang mungkin 
dipandang sebagai tidak pantas atau dapat menyebabkan tuduhan aktivitas 
anti-persaingan. Percakapan tentang bisnis dengan pesaing dapat dipandang 
sebagai perjanjian di antara pesaing untuk secara ilegal merugikan persaingan.

P. Tetangga saya baru saja berhenti dari pekerjaannya di salah satu 
perusahaan pesaing utama kita. Apakah saya dapat mengajukan 
pertanyaan tentang produk mereka karena sekarang ia tidak bekerja 
lagi untuk mereka? 

J. Sebelum mengajukan pertanyaan, pastikan tetangga Anda memahami 
bahwa Anda tidak akan menanyakan informasi yang rahasia atau tercakup 
dalam perjanjian kerahasiaan dengan bekas perusahaannya.
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Perlakuan yang etis terhadap pemasok
Kecuali jika diberi persetujuan terlebih dulu oleh Departemen Hukum Eaton, 
pegawai tidak boleh:

• Mengikat pembelian suatu produk atau layanan Eaton dengan penjualan 
timbal balik suatu produk atau layanan dari pemasok;

• Membuat perjanjian eksklusif dengan pemasok; atau
• Mendirikan grup atau kolektif pembelian dalam bentuk apapun.



Contoh
Salah 
Seorang manajer menyetujui 
perjanjian dengan dua pesaing 
tentang kenaikan harga yang akan 
ditawarkan kepada pelanggan.

Seorang pegawai baru Eaton 
menggunakan sandi lama pada 
situs bekas perusahaannya untuk 
melihat data rahasia.

Benar
Seorang manajer pemasaran 
menghadiri pertemuan asosiasi 
perdagangan, namun 
pembicaraan beralih menjadi 
pembahasan untuk 
mengendalikan harga di pasar. Ia 
menyatakan bahwa diskusi 
tersebut tidak pantas dan segera 
keluar dari ruangan.

Seorang ahli teknik baru dari 
perusahaan pesaing yang 
melakukan wawancara lamaran 
kerja di Eaton menjelaskan 
pekerjaannya dalam menangani 
produk pesaing baru yang 
mungkin berguna. Supervisor 
bagian teknik meminta agar ia 
tidak mengungkapkan informasi 
pesaing tersebut.
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Menghormati 
keanekaragaman dan 
praktik ketenagakerjaan 
yang adil 

Kita berkomitmen untuk menghormati tenaga kerja 
dengan beragam latar belakang budaya melalui 
praktik yang memberikan akses secara merata dan 
perlakuan adil kepada semua pegawai berdasarkan 
prestasi. Kita tidak memberikan toleransi terhadap 
pelecehan maupun diskriminasi di tempat kerja.

6
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Kita menggunakan Nilai Eaton untuk mengungkapkan keyakinan kita dalam 
keunggulan melalui manusia.

Kita memupuk lingkungan keikutsertaan yang menghormati perbedaan 
perorangan dan menghargai perspektif unik yang mengarah pada ide-ide inovatif 
dan keputusan yang lebih baik.

Kita percaya bahwa semua pegawai harus memperlakukan satu sama lain dan 
semua orang yang dihadapinya dalam melakukan tugas pekerjaan dengan 
martabat dan rasa hormat.

Kita berkomitmen terhadap praktik yang memajukan peluang pekerjaan yang 
merata bagi para individu berkualitas.

Kita berusaha menjaga lingkungan tempat kita agar dapat mencapai potensi 
maksimal dan membuat perbedaan setiap hari, tanpa mempedulikan latar 
belakang budaya, jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, suku, usia, asal negara, 
orientasi seksual, identitas jenis kelamin, ketidakmampuan, tingkatan, atau posisi.

Keikutsertaan
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 Pertanyaan

P. Supervisor saya tampaknya lebih mendukung rekan kerja saya karena 
mereka memiliki agama yang sama. Apakah yang harus saya lakukan?

J. Pilihan terbaik adalah bicarakan kekhawatiran Anda dengan supervisor Anda, 
namun jika Anda tidak nyaman melakukannya, bicarakan dengan manajer 
Sumber Daya Manusia setempat Anda.

P. Ada rumor bahwa salah satu akuntan di departemen kami 
dipromosikan setelah ia membantu manajer kami menyembunyikan 
suatu kesalahan besar. Apakah ini adil?

J. Tidak adil, namun ini mungkin hanya rumor. Jika Anda memiliki keyakinan 
dengan itikad baik bahwa manajer Anda telah bertindak secara tidak tepat, 
hubungi manajer Sumber Daya Manusia atau manajer setempat lainnya 
untuk membicarakan kekhawatiran Anda. Anda tidak akan menerima 
tindakan balasan.

P. Teman saya dipekerjakan oleh perusahaan multinasional lain di posisi 
yang sama dengan saya, dan ia menyatakan bahwa saya menerima gaji 
yang kurang. Bagaimana saya tahu jika hal ini benar? 

J. Ada kemungkinan bahwa teman Anda tidak mempertimbangkan paket 
kompensasi Anda secara keseluruhan. Jika Anda memiliki pertanyaan 
tentang kompensasi Anda, bicarakan dengan manajer Anda.

P. Manajer saya mengharuskan tim kami untuk mencapai jumlah 
kehadiran bulanan dan sasaran kualitas tertentu. Bukankah hal ini 
adalah pelecehan?

J. Tidak. Meskipun manajer Anda diharapkan untuk memperlakukan Anda 
secara profesional, jika ia mengharuskan Anda untuk memenuhi sasaran 
kinerja secara adil dan konsisten, maka hal ini bukanlah suatu pelecehan. 
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Contoh

Salah 
Seorang wanita tidak 
dipertimbangkan untuk suatu 
posisi pekerjaan karena ia 
bertunangan dan agamanya 
melarangnya terus bekerja setelah 
menikah.

Suatu pabrik telah mengontrak 
suatu perusahaan kecil untuk 
layanan kebersihannya. Manajer 
pabrik mencurigai bahwa 
beberapa pegawai layanan 
kebersihan tersebut tidak 
diizinkan secara legal untuk 
bekerja di negara ini, namun ia 
tidak berbuat apapun.

Hubungan buruk terjadi di antara 
pegawai dari dua negara 
bertetangga. Seorang Manajer 
Sumber Daya Manusia menolak 
mempekerjakan orang dari salah 
satu negara tersebut karena akan 
mengganggu keharmonisan 
tempat kerja. Undang-undang 
setempat tidak melarang 
keputusan penerimaan kerja 
berdasarkan asal negara.

Seorang supervisor mendengar 
beberapa pegawai menggunakan 
hinaan yang bersifat etnis saat 
menyebut rekan kerja tertentu 
namun ia mengabaikan mereka.

Benar
Seorang calon pegawai yang 
memiliki cacat fisik melamar 
untuk suatu pekerjaan dan ia 
dipertimbangkan berdasarkan 
kualifikasinya.

Seorang supervisor wanita 
dipromosikan menjadi manajer 
pabrik berdasarkan prestasinya, 
meskipun beberapa pegawai pria 
telah menyatakan ketidaksetujuan 
mereka untuk bekerja di bawah 
pimpinan seorang wanita.

Dua pegawai mengunjungi bagian 
Sumber Daya Manusia untuk 
melaporkan bahwa mereka 
melihat seorang pegawai bersikap 
mengancam kepada rekan 
kerjanya. Bagian Sumber Daya 
Manusia memberi tahu pegawai 
yang bersangkutan bahwa tindak 
kekerasan, ancaman, atau perilaku 
mengancam tidak akan 
ditoleransi, dan pegawai tersebut 
kemudian dihukum.

Seorang manajer Sumber Daya 
Manusia mengungkapkan bahwa 
dia berkencan dengan rekan kerja 
Eaton. Mereka mendiskusikan 
apakah hubungan tersebut akan 
menciptakan konflik kepentingan 
yang nyata maupun yang tampak 
dan apakah ada keharusan untuk 
merestrukturisasi tugas mereka 
atau menugaskan salah satu pihak 
ke posisi lain.
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Kita menghindari hubungan atau tindakan yang dapat 
mempengaruhi penilaian atau menciptakan konflik 
yang nyata maupun yang tampak antara kepentingan 
pribadi dan kesetiaan kita terhadap Eaton. Kita tidak 
menggunakan posisi kita di Eaton untuk 
mendapatkan manfaat yang tidak pantas bagi orang 
lain atau kita sendiri. Kita tidak terlibat dalam 
aktivitas atau memiliki hubungan bisnis yang bersaing 
dengan Eaton.

7Menghindari konflik 
kepentingan 
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Hubungan

Konflik kepentingan muncul bila kepentingan pribadi atau tindakan Anda 
mempengaruhi, atau tampak mempengaruhi, kemampuan Anda untuk bertindak 
bagi kepentingan terbaik Eaton. Meskipun keputusan yang Anda ambil adalah 
adil, orang mungkin akan sulit mempercayainya. Sangatlah penting bahwa Anda 
menghindari situasi yang dapat memecah kesetiaan Anda. Konflik kepentingan 
tidak selalu tampak jelas, dan masing-masing situasi dapat berbeda. Berikut ini 
beberapa contoh jenis konflik yang umum terjadi.

Pekerjaan di luar atau pekerjaan lainnya
Meskipun mungkin tidak akan menciptakan konflik kepentingan, setiap pekerjaan 
yang Anda lakukan untuk perusahaan lain atau melalui bisnis Anda sendiri harus 
benar-benar terpisah dari pekerjaan Anda di Eaton dan tidak mempengaruhi 
kinerja tugas Anda. Untuk sebagian besar posisi supervisor atau posisi 
profesional di Eaton, perlu diketahui bahwa mereka akan menggunakan seluruh 
waktu kerjanya untuk menangani urusan Eaton dan tidak boleh bekerja sambilan 
untuk perusahaan lain. Sebelum Anda mempertimbangkan untuk mengambil 
pekerjaan kedua, dapatkan terlebih dulu persetujuan dari supervisor Anda.

Bekerja untuk pemasok atau pelanggan  
Bekerja untuk pemasok atau pelanggan Eaton merupakan konflik kepentingan, 
baik sebagai konsultan, pegawai, atau dalam kapasitas lain.

Bersaing dengan Eaton
Anda tidak boleh secara pribadi terlibat dalam bisnis atau aktivitas yang bersaing 
dengan produk dan layanan Eaton, baik sebagai pegawai, konsultan, atau dalam 
kapasitas lain.

Kepemilikan bisnis-bisnis lain
Pegawai tidak boleh memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, 
kepentingan keuangan dalam perusahaan pelanggan, pemasok atau pesaing 
Eaton karena kepentingan tersebut akan menyebabkan atau tampak 
menyebabkan konflik kepentingan dengan Eaton. Untuk maksud ini, kepentingan 
keuangan didefinisikan sebagai kepemilikan sebesar lebih dari satu persen dari 
sekuritas beredar/nilai modal dari suatu badan bisnis lain. Jika Anda ragu tentang 
bagaimana suatu investasi akan ditafsirkan, bicarakan dengan supervisor Anda.
bout how an investment might be perceived, discuss it with your supervisor.
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Menggunakan Informasi orang dalam untuk tujuan 
perdagangan saham 
Pegawai yang memiliki akses ke informasi rahasia tidak diizinkan menggunakan 
atau membagikan informasi tersebut untuk tujuan perdagangan saham. 
Menggunakan informasi nonpublik untuk keuntungan finansial adalah ilegal serta 
tidak etis, dan akibatnya Anda serta orang lain dapat dikenakan hukuman perdata 
dan pidana, termasuk denda dan kurungan penjara.

Keluarga dan teman
Suatu konflik kepentingan dapat muncul jika Anda, pasangan, anggota keluarga, 
atau teman dekat bekerja untuk, atau memiliki kepentingan keuangan dalam, 
perusahaan pemasok, atau calon pemasok untuk Eaton, pelanggan atau calon 
pelanggan, atau pesaing Eaton. Juga merupakan konflik kepentingan bagi Anda 
untuk mempekerjakan seorang anggota keluarga atau teman dekat di Eaton 
dalam kapasitas apapun. Bahkan kesan dari konflik kepentingan pun harus 
dihindari. Jika Anda memiliki anggota keluarga atau teman yang bekerja untuk 
pemasok, calon pemasok, pelanggan, calon pelanggan, atau pesaing, beri 
tahukan supervisor Anda agar kemungkinan timbulnya masalah dapat 
didiskusikan dan dihindari.

Keanggotaan dewan direktur
Seorang pegawai tidak boleh menjadi anggota 
dewan direktur atau badan serupa di organisasi 
pencari laba manapun kecuali anak perusahaan atau 
afiliasi Eaton, tanpa persetujuan tertulis dari ketua 
umum dan kepala pejabat eksekutif Eaton. 
Pengangkatan anggota dewan direktur untuk anak 
perusahaan Eaton ditangani melalui saluran yang 
ditentukan. Persetujuan ketua umum tidak 
diperlukan untuk pegawai yang menjadi anggota 
dewan direktur di perusahaan nirlaba atau organisasi 
kemasyarakatan. Pegawai yang ingin mengetahui 
tentang perlindungan tanggung jawab untuk 
pekerjaan mereka di dewan direktur perusahaan 
nirlaba atau di organisasi kemasyarakatan sebaiknya 
menghubungi wakil presiden eksekutif dan 
penasihat umum.

Hadiah untuk atau dari pelanggan 
maupun pemasok Eaton
Hadiah maupun hiburan yang tidak pantas atau 
berlebihan untuk atau dari pelanggan maupun 
pemasok Eaton dapat menciptakan konflik 
kepentingan. Lihat Kebijakan Hadiah dan Hiburan 
Eaton untuk panduan khusus dan kewajiban pelaporan. 
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Ingat:

Persoalan dapat 
muncul meskipun 
konflik 
kepentingan yang 
nyata tidak terjadi. 
Kesan dari suatu 
konflik 
kepentingan pun 
harus dihindari. 
Jika Anda tidak 
yakin tentang hal 
yang boleh dan 
hal yang tidak 
boleh Anda 
lakukan terkait 
masalah hadiah 
ini, mintalah 
bantuan.

▲!



 Pertanyaan

P. Sekarang saya memiliki pekerjaan yang sangat baik di Eaton, keluarga 
saya berharap agar saya juga dapat membantu mereka mendapatkan 
pekerjaan di Eaton. Mereka mengandalkan saya, dan saya akan 
mempermalukan keluarga saya jika berkata bahwa mereka tidak dapat 
melamar pekerjaan di Eaton. Apakah yang harus saya lakukan?

J. Keberhasilan Eaton tergantung pada kemampuannya untuk menarik 
orang-orang terbaik. Jelaskan kepada anggota keluarga Anda bahwa mereka 
dapat melamar pekerjaan di Eaton, namun Anda tidak dapat mempengaruhi 
keputusan penerimaan kerja atau mendukung mereka atau secara pribadi 
menjadi atasan mereka dalam kapasitas apapun. Mereka memiliki peluang 
yang sama seperti orang lain untuk dipertimbangkan bekerja di Eaton. 

P. Saya telah menikahi seorang wanita yang keluarganya memiliki 
kepentingan besar di salah satu perusahaan pesaing kita. Apakah ini 
berarti saya harus berhenti dari pekerjaan saya di Eaton?

J. Tidak perlu.  Diskusikan situasinya dengan supervisor Anda, sehingga 
potensi masalah dapat dihindari.

P. Saat menegosiasikan suatu pesanan besar yang baru dengan presiden 
direktur perusahaan pemasok, ia mengisyaratkan bahwa jika saya 
membantunya memenangkan pesanan dari Eaton, ia akan menawarkan 
saya posisi di perusahaannya, dengan mobil dan kenaikan gaji besar. Saya 
menolak secara sopan dan menjelaskan bahwa kita memilih pemasok 
berdasarkan penilaian dan tawaran tersebut tidak pantas diterima. Apakah 
saya harus memberi tahu seseorang tentang hal yang terjadi?

J. Ya, beri tahukan supervisor Anda segera, untuk menghindari kesan bahwa 
Anda dipengaruhi oleh tawaran tersebut, dan agar Eaton dapat 
mempertimbangkan kembali untuk menjalankan bisnis dengan pemasok ini.
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Contoh

Salah 
Seorang manajer menyetujui 
membeli makanan untuk makan 
malam perusahaan dari restoran 
istrinya tanpa memberi tahu siapa 
pun tentang adanya kemungkinan 
konflik kepentingan.

Seorang supervisor 
mempekerjakan menantunya 
sebagai bawahan langsungnya.

Seorang pegawai membangun 
bisnis yang bersaing dengan 
Eaton.

Seorang pegawai menghadiri 
pertemuan rahasia, dan 
mengetahui bahwa Eaton 
berencana untuk membeli suatu 
perusahaan, lalu pegawai tersebut 
membeli saham di perusahaan 
tersebut.

Benar
Seorang istri dari manajer Rantai 
Pasokan dipekerjakan oleh 
perusahaan pemasok. Manajer 
mengungkapkan kemungkinan 
konflik kepentingan tersebut, lalu 
tindakan yang tepat pun diambil.  

Asisten administrasi melihat draf 
laporan kuartalan Eaton. Asisten 
tersebut tidak mengatakan 
kepada seorangpun tentang hal 
yang ada dalam laporan itu.

Seorang supervisor melepaskan 
keputusan penerimaan kerja yang 
melibatkan keponakannya dan 
memastikan keponakannya, jika 
diterima kerja, tidak akan bekerja 
di departemen supervisor 
tersebut.

Saat dipromosikan menjadi 
pemimpin tim, seorang pegawai 
mengungkapkan kepada 
supervisornya bahwa ia berkencan 
dengan rekan kerjanya, sehingga 
potensi masalah bisa didiskusikan 
dan dihindari.
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Melindungi aset 
dan informasi

Kita menggunakan properti, informasi, dan peluang 
Eaton bagi kepentingan bisnis Eaton dan bukan 
untuk penggunaan yang tidak sah. Kita menjaga 
dengan baik kerahasiaan informasi dan data 
pegawai yang dipercayakan kepada kita oleh Eaton 
atau pihak lain.

8
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Contoh
Salah 
Seorang operator mesin 
mengumpulkan potongan logam 
dari mesinnya untuk dibawa 
pulang dan digunakan secara 
pribadi.

Seorang pegawai meminjamkan 
mobil perusahaan kepada 
tetangganya.

Pegawai menggunakan alat las 
perusahaan untuk membantu 
memperbaiki alat pemotong 
rumput milik manajer mereka.

Benar
Seorang pegawai mengingatkan 
rekan kerja barunya tentang 
peraturan keselamatan kerja dan 
menunjukkan kepadanya cara 
untuk menyimpan alat-alatnya di 
tempat yang aman.

Setelah mendengar seorang 
pegawai mengancam untuk 
melukai rekan kerjanya, supervisor 
menghubungi bagian Keamanan 
dan bagian Sumber Daya Manusia 
setempat.

Seorang pegawai mendengar 
rumor bahwa beberapa pegawai 
mengumpulkan potongan logam 
untuk dijual kembali ke 
pengumpul logam setempat. Ia 
membahas kekhawatirannya 
dengan supervisornya.

Aset fisik
Anda bertanggung jawab untuk membantu menjaga dan mempertahankan properti 
Eaton, melindunginya dari kehilangan, pencurian, dan penyalahgunaan. Aset Eaton 
di antaranya adalah properti fisik seperti fasilitas, perlengkapan, alat-alat tangan, 
pasokan kantor, dan komputer.

Anda dapat menjaga aset fisik Eaton dengan:
• Menggunakan aset tersebut secara sesuai di tempat kerja dan 

melindunginya jika tidak digunakan, misalnya menyimpan alat-alat tangan di 
tempat yang aman di tempat kerja;

• Menggunakan kartu akses elektronik hanya untuk urusan yang diizinkan;
• Memberi tahu bagian Keamanan setempat jika ada benda yang hilang atau 

dicuri; dan
• Memberi tahu bagian Keamanan Perusahaan jika ada aktivitas kriminal 

yang diketahui atau dicurigai atau ada ancaman terhadap Eaton, pegawai, 
atau asetnya.

Kepercayaan
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Komputer dan sistem informasi lainnya 
Eaton menganjurkan penggunaan komunikasi elektronik untuk berbagi informasi, 
berkomunikasi secara efektif, dan bertukar ide. Contoh komunikasi elektronik 
mencakup: surat elektronik (internet dan internal), telepon, ponsel, pesan suara, 
papan buletin elektronik, blog, pesan instan, konferensi video, faks, dan posting 
di situs web media sosial.

Komunikasi elektronik di Eaton dimaksudkan untuk aktivitas bisnis. Penggunaan 
pribadi sesekali diizinkan asalkan tidak mengganggu kinerja tugas pegawai atau 
orang lain, serta tidak terlalu berpengaruh pada sistem komunikasi elektronik 
Eaton dan tidak melanggar Kebijakan Komunikasi Elektronik, Hak Cipta Digital, 
atau Media Sosial Eaton.

Pegawai tidak boleh berbagi ID Pengguna atau memperbolehkan akses tanpa izin 
ke komputer, jaringan, data, atau sistem Eaton oleh orang yang tidak dipekerjakan 
oleh Eaton.

Berikut ini adalah beberapa contoh pelanggaran Kebijakan Komunikasi Elektronik, 
Hak Cipta Digital, dan Media Sosial Eaton:

• Berkomunikasi secara melecehkan, tidak sopan, kasar, atau mengancam;
• Mempromosikan barang atau layanan yang tidak berhubungan dengan 

bisnis Eaton;
• Permintaan untuk hal apapun;
• Membuat atau meneruskan e-mail berantai;
• Pemalsuan;
• Menggunakan komunikasi elektronik untuk tujuan ilegal;
• Menyebarluaskan informasi rahasia perusahaan seperti gambar 

rancangan produk baru atau daftar harga kepada pihak yang tidak sah;
• Berbagi atau menyimpan informasi rahasia perusahaan, misalnya 

pengumuman keuangan atau akuisisi, pada aset atau situs web yang 
tidak sah;  

• Men-download atau menyimpan pornografi pada aset Eaton;
• Menginstal program perangkat lunak yang tidak berlisensi maupun yang 

tidak disetujui atau media digital yang tidak berlisensi (file audio atau 
video) pada aset Eaton;

• Menyebarluaskan dan berbagi melalui perangkat lunak berbagi peer-to-
peer;

• Menghubungkan perangkat keras atau perangkat yang tidak sah ke 
sistem jaringan atau e-mail Eaton.

Seiring dengan berkembangnya media sosial dan alat komunikasi lainnya, 
pegawai dianjurkan untuk melihat kebijakan Komunikasi Elektronik dan Media 
Sosial Eaton secara rutin untuk panduan tentang hal-hal yang tepat.
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Contoh
Salah 
Seorang pegawai menggunakan 
komputer Eaton untuk men-
download versi perangkat lunak 
Microsoft Office yang tidak 
disetujui tanpa terlebih dulu 
berkonsultasi dengan bagian TI.

Seorang pegawai mem-posting 
informasi tentang akuisisi yang 
diajukan di situs web jaringan 
sosial.

Seorang pegawai meneruskan 
e-mail yang berisi nama dan gaji 
pegawai ke akun e-mail non-Eaton.

Benar
Seorang pegawai yang menerima 
e-mail berantai dari rekan-rekan 
kerjanya mengingatkan mereka 
tentang Kebijakan Komunikasi 
Elektronik.

Seorang pegawai, yang selalu 
menyalin informasi rahasia 
tentang keuangan Eaton ke 
komputer rumahnya untuk 
bekerja di rumah, mengetahui 
bahwa hal tersebut tidak 
diizinkan, lalu menghentikan 
praktik tersebut.

 Pertanyaan
P. Bolehkah saya berbagi file menggunakan jaringan peer-to-peer di 

komputer Eaton saya?
J. Tidak, berbagi file melalui jaringan peer-to-peer ini sangat berisiko karena 

komputer Anda dihadapkan pada potensi kehilangan privasi dan kontrol 
lainnya. Kehilangan kontrol-kontrol ini akan membuat komputer Anda dan 
jaringan Eaton rentan terhadap pelanggaran privasi, gangguan layanan, 
pencurian, dan aktivitas melanggar hukum lainnya yang dapat menyebabkan 
tanggung jawab terhadap Anda dan perusahaan.

P. Saya menggunakan flash drive USB untuk menyimpan presentasi 
pelanggan selama perjalanan bisnis, lalu flash drive tersebut hilang. 
Apakah yang harus saya lakukan?

J. Diskusikan hal yang terjadi dengan supervisor Anda sehingga Anda dapat 
menentukan apakah Anda harus memberitahu pelanggan tentang kejadian 
hilangnya informasi ini.

P. Pada saat liburan, apakah pasangan saya boleh menggunakan 
komputer Eaton saya untuk mengakses e-mail-nya?

J. Memperbolehkan orang lain mengakses komputer Eaton Anda, bahkan 
untuk mengakses e-mail mereka, akan memberikan mereka akses ke setiap 
file dan e-mail yang Anda miliki di komputer tersebut, dan itu bukan ide yang 
baik. Gunakan penilaian yang baik dan pertimbangkan risikonya saat 
membuat keputusan ini.

P. Setelah berkomentar di ruang chat eksternal tentang bagaimana 
generator darurat Eaton membantu saya selama pemadaman listrik 
baru-baru ini, saya dihubungi oleh surat kabar setempat untuk 
menceritakan kisah saya. Apakah ini tidak masalah?

J. Pastikan untuk memberi tahu surat kabar tersebut bahwa Anda adalah 
seorang pegawai Eaton dan bahwa Anda hanya mengungkapkan pendapat 
pribadi Anda tentang generator tersebut. Sangat penting untuk diingat 
bahwa di zaman elektronik ini, mem-posting informasi di papan buletin 
Internet atau berkomentar di ruang chat non-Eaton adalah sama seperti 
berbicara kepada media. Jika Anda berkomentar, positif atau negatif, tentang 
Eaton atau produknya di media sosial pribadi, maka Anda harus 
mengidentifikasi diri Anda sebagai seorang pegawai Eaton dan menjelaskan 
bahwa pendapat tersebut adalah milik sendiri. Lihat Kebijakan Media Sosial 
Eaton atau fungsi Komunikasi Eksternal perusahaan untuk panduan.
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Contoh

Salah 
Karena sekadar ingin tahu, 
supervisor melihat-lihat meja 
pegawai bawahannya.

Dua manajer mendiskusikan 
masalah medis seorang pegawai 
di ruang makan.

Benar
Seorang pegawai menemukan 
kertas evaluasi kinerja tertinggal 
pada mesin fotokopi, lalu 
mengembalikannya kepada 
pemiliknya tanpa membaca 
isinya.

Seorang manajer baru 
menghubungi bagian Sumber 
Daya Manusia untuk membahas 
cara yang tepat dalam menangani 
data pribadi.

Privasi data dan perlindungan informasi pegawai
Eaton berkomitmen untuk menghormati privasi pegawainya. Sesuai dengan 
kebijakan perusahaan, informasi dan data pribadi yang dikirim, disimpan, atau 
diproses akan dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah atau yang tidak 
disengaja, serta akan digunakan hanya untuk tujuan bisnis yang sah dan ditangani 
sesuai dengan undang-undang. Eaton memiliki langkah-langkah keamanan dan 
prosedur kontrol akses yang berlaku untuk memastikan bahwa data pribadi dapat 
diakses hanya oleh mereka yang memiliki tanggung jawab langsung dalam fungsi 
pekerjaan yang relevan dan memiliki keperluan untuk mengetahuinya. Eaton 
mengakui bahwa banyak negara tempatnya beroperasi memiliki undang-undang 
privasi data yang khusus tentang perlakuan terhadap data pribadi, dan Eaton 
berkomitmen untuk mematuhi undang-undang ini.

Privasi pegawai
Pegawai memiliki hak privasi mendasar terkait ruang kerja fisik mereka, seperti 
loker, partisi, meja, kantor, lemari file, dan kotak alat, serta informasi pribadi yang 
mungkin disimpan pada perangkat elektronik mereka yang dimiliki perusahaan, 
seperti telepon dan komputer.  Namun, secara eksplisit Eaton berhak untuk 
memeriksa barang-barang pribadi pegawai pada atau setelah memasuki properti 
perusahaan dan untuk melakukan penggeledahan pada semua properti perusahaan, 
sesuai dengan kebijakan dan standar internal serta undang-undang setempat. 
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Informasi milik eksklusif
Informasi milik eksklusif harus diperlakukan secara hati-hati. Informasi milik 
eksklusif mencakup properti intelektual Eaton, misalnya:

• Proses dan formula;
• Merek dagang;
• Rahasia dagang, dan pengetahuan; 
• Materi berhak cipta;
• Rencana bisnis, pemasaran dan layanan;
• Ide teknik dan produksi;
• Sistem, termasuk Sistem Bisnis Eaton;
• Rancangan dan gambar;
• Database internal;
• Catatan pegawai;
• Informasi gaji; dan
• Data dan laporan keuangan yang belum diterbitkan.

Penggunaan atau pengungkapan tanpa izin terhadap informasi milik eksklusif 
Eaton adalah dilarang dan mungkin ilegal atau diatur oleh berbagai undang-
undang maupun peraturan privasi.

Simpan dan lindungi informasi sensitif serta sediakan informasi tersebut 
berdasarkan basis keperluan untuk mengetahui, dengan mencegah akses, 
penggunaan, atau penghapusan tanpa izin.

Perlakukan informasi milik eksklusif pihak ketiga (misalnya hak paten, merek 
dagang, rahasia dagang, dan hak cipta) dengan tingkat kehati-hatian yang sama, 
untuk menghindari tuduhan bahwa Eaton menyelewengkan, melanggar, atau 
menyalahgunakan informasi tersebut.
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Contoh

Salah 
Saat berada dalam kereta yang 
penuh sesak, seorang pegawai 
berbicara di ponselnya dengan 
sangat rinci tentang desain 
produk baru yang rahasia. 

Saat bekerja di rumah, seorang 
ahli teknik Eaton membuat 
perbaikan pada produk Eaton, lalu 
secara diam-diam menawarkan 
idenya kepada salah satu 
pelanggan Eaton.

Benar
Seorang pegawai mengusulkan 
ide hemat energi untuk pabrik. 
Idenya dipertimbangkan, lalu 
diimplementasikan.

Seorang supervisor mengingatkan 
pegawai baru agar tidak 
menggunakan informasi rahasia 
bekas perusahaannya dalam 
melaksanakan tugasnya di Eaton.

 Pertanyaan

P. Baru-baru ini, terjadi tumpahan di pabrik kita, yang menyebabkan 
banyak perhatian di masyarakat kita. Tetangga saya bekerja untuk surat 
kabar setempat, dan telah meminta saya untuk menceritakan kisah 
saya tentang apa yang terjadi. Apakah yang harus saya lakukan?

J. Dengan sopan, katakan kepadanya bahwa juru bicara yang ditunjuk akan 
menghubunginya untuk memberikan informasi. Beri tahu manajer pabrik 
Anda sehingga ia dapat berdiskusi dengan bagian Komunikasi tentang cara 
menanggapinya.
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Bertindak  
dengan integritas9

Kita tidak menawarkan atau menerima suap, 
sogokan, atau hadiah maupun hiburan yang tidak 
pantas. Kita terlibat dalam praktik bisnis yang 
konsisten dengan etika dan nilai-nilai kita.
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Undang-undang antikorupsi 
Eaton berkomitmen untuk mematuhi undang-undang antikorupsi yang melarang 
suap, sogokan, atau tindakan korupsi lainnya untuk mendapatkan atau 
mempertahankan bisnis atau memperoleh keuntungan yang tidak pantas. 
Sebagian besar negara-negara telah memberlakukan undang-undang ini. Dalam 
beberapa kondisi, seperti U.S. Foreign Corrupt Practices Act dan U.K. Bribery Act, 
undang-undang ini berlaku untuk perilaku Eaton di seluruh dunia. Keduanya 
melarang suap yang dibayarkan oleh pegawai Eaton dan setiap orang atau 
perusahaan yang bertindak atas nama Eaton di tempat manapun Eaton 
menjalankan bisnis.

Undang-undang antikorupsi menganggap sebagai suatu kejahatan untuk 
membayar, menawarkan, atau memberikan sesuatu yang berharga kepada 
pejabat pemerintah, partai politik atau pejabat, calon pejabat pemerintah, dan 
dalam beberapa kasus, untuk perusahaan swasta atau orang, demi tujuan korupsi 
yang mempengaruhi tindakan atau keputusan mereka. Pelanggaran terhadap 
undang-undang ini dapat mengakibatkan pegawai Eaton dan Eaton dikenai 
tanggung jawab pidana maupun perdata atau keduanya, termasuk kurungan 
penjara serta denda dan hukuman besar.

Suap, sogokan, atau pembayaran korupsi 
lainnya dilarang di seluruh dunia
Pegawai Eaton dilarang secara langsung maupun 
tidak langsung menawarkan, memberikan, meminta, 
atau menerima segala bentuk suap, sogokan 
maupun pembayaran korupsi lainnya, atau sesuatu 
yang berharga, untuk atau dari setiap orang maupun 
organisasi, termasuk lembaga pemerintah, pejabat 
pemerintah individual, perusahaan swasta, atau 
pegawai perusahaan swasta dalam kondisi apapun.

Larangan terhadap suap, sogokan, dan pembayaran 
korupsi lainnya ini berlaku di seluruh dunia, tanpa 
kecuali dan tanpa peduli pada pengaruh kebiasaan, 
praktik setempat, atau kondisi persaingan. Larangan 
tersebut juga berlaku secara merata bagi agen 
penjualan, staf perwakilan, konsultan, distributor, dan 
mitra bisnis lainnya yang bertindak atas nama Eaton, 
serta yang terlibat dalam usaha patungan. Semua 
mitra bisnis, termasuk staf perwakilan, konsultan, 
broker, kontraktor, pemasok, usaha patungan maupun 
afiliasi, atau pihak perantara maupun agen lainnya 
yang bertindak atas nama Eaton, diharapkan untuk 
mematuhi undang-undang antikorupsi yang berlaku 
saat menjalankan bisnis atas nama Eaton.

Lihat Kebijakan 
Antikorupsi 
Seluruh Dunia 
Eaton untuk 
panduan lebih 
lanjut.
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 Pertanyaan
P. Saya sering sekali berbisnis dengan perusahaan yang dimiliki oleh 

pemerintah. Apakah pegawai perusahaan ini dianggap pejabat 
pemerintah?

J. Ya. Definisi pejabat pemerintah cukup luas dan mencakup pegawai perusahaan 
milik negara. Lihat Kebijakan Antikorupsi untuk mengetahui definisi lengkap.

P Saya mendengar rumor bahwa salah satu agen kita mungkin terlibat 
dalam praktik bisnis korupsi, namun saya tidak mengetahui informasi 
yang lebih spesifik. Apakah yang harus saya lakukan?

J. Perhatikan tuduhan atau rumor tentang perilaku agen kita yang tidak pantas. 
Eaton mungkin harus bertanggung jawab atas perilaku mereka, meskipun 
kita tidak menyetujui atau mengetahui hal tersebut terjadi. Pemeriksaan 
integritas agen yang diajukan penting dilakukan sebelum menjalankan bisnis 
dengan mereka. Kontrak tertulis kita dengan agen harus memberi kita 
kemampuan untuk mengaudit aktivitas mereka, memastikan kepatuhan 
mereka dengan hukum, dan memutuskan kontrak jika mereka terlibat dalam 
praktik bisnis korupsi. Hubungi Departemen Hukum untuk meminta saran 
tentang langkah selanjutnya.

P. Saya ingin mempekerjakan seorang konsultan untuk menyediakan 
layanan di negara tempat korupsi diketahui tersebar luas. Bagaimana 
cara saya dapat memastikan konsultan ini akan menjunjung tinggi 
etika dan nilai saat menjalankan bisnis atas nama Eaton?

J. Eaton melakukan uji tuntas yang wajar sebelum mempekerjakan konsultan 
pihak ketiga untuk menilai apakah mereka memiliki keterampilan, bakat, dan 
sumber daya yang dibutuhkan guna melakukan kewajiban mereka dan untuk 
memastikan bahwa mereka akan bertindak dengan integritas saat 
menjalankan bisnis atas nama Eaton. Hubungi Departemen Hukum guna 
mendapatkan bantuan sebelum Anda mempekerjakan konsultan atau pihak 
ketiga lainnya untuk menjalankan bisnis atas nama Eaton.

P. Apakah yang dimaksud dengan suap?
J. Suap adalah uang atau sesuatu yang berharga (seperti jasa atau hadiah) yang 

ditawarkan atau diberikan secara tidak etis atau ilegal untuk mempengaruhi 
keputusan atau perilaku pihak ketiga atau untuk menyebabkan hasil maupun 
tindakan yang diinginkan.

P. Apakah yang dimaksud dengan sogokan?
J. Sogokan adalah jenis suap tertentu. Sogokan adalah uang, ongkos, komisi, 

atau sesuatu yang bernilai yang diberikan untuk memperoleh maupun 
memberi imbalan atas perlakuan istimewa yang tidak pantas sehubungan 
dengan kontrak, proyek, atau usaha lainnya. Contoh sogokan misalnya jika 
pemasok setuju membayarkan pegawai Eaton sebagian uang yang diterima 
pemasok dari Eaton sebagai imbalan atas pemberian kontrak kepada pemasok.

P. Seorang staf perwakilan pelanggan setuju membuat perjanjian 
pasokan jangka panjang, dengan syarat kita setuju memberikan rabat 
satu persen harga pembelian kepada pelanggan untuk setiap 1.000 
komponen yang dipesan. Saya memahami bahwa suap adalah salah, 
namun bukankah lumrah untuk menyetujui rabat? 

J. Pada beberapa kesempatan, memang lumrah untuk memberikan rabat harga 
pembelian kepada pelanggan berdasarkan volume pembelian, asalkan rabat 
tersebut diizinkan oleh undang-undang setempat, dipertanggungjawabkan 
dengan benar, dan dibayarkan langsung kepada perusahaan pelanggan dan 
bukan kepada staf perwakilan perusahaan sebagai individu. Jika pelanggan 
meminta Anda untuk membayarkan sebagian harga pembelian kepadanya 
secara pribadi sebagai imbalan atas pemberian suatu bisnis kepada Anda, 
maka hal tersebut adalah sogokan dan sifatnya tidak pantas.56



Contoh
Salah 
Eaton mengakuisisi klaim 
kepemilikan suatu perusahaan di 
negara tempat korupsi diketahui 
tersebar luas, tanpa melakukan 
peninjauan atau pertimbangan 
terhadap praktik bisnis perusahaan 
tersebut maupun reputasinya 
terkait kejujuran.

Seorang manajer meminta vendor 
perbaikan dan pemeliharaan untuk 
memperbaiki rumahnya dengan 
biaya rendah sebagai imbalan atas 
komentarnya yang memuaskan 
dalam evaluasi vendor tersebut.

Benar
Setelah beberapa bulan melakukan 
negosiasi yang memakan waktu dan 
biaya antara manajer Penjualan 
Eaton dan kontraktor pemerintah 
yang besar, Eaton akhirnya diberikan 
kontrak. Sebelum menandatangani 
kontrak, seorang anggota tim kon-
traktor meminta suap kepada mana-
jer Penjualan. Manajer tersebut 
segera menghubungi atasannya dan 
Departemen Hukum untuk 
mendapatkan panduan. Manajer 
kembali menemui orang yang me-
minta suap dan menolak tawaran-
nya. Ia menekankan komitmen 
Eaton untuk menjalankan bisnis 
dengan benar serta mengingatkan 
orang tersebut tentang manfaat dari 
kualitas, teknologi, dan kemampuan 
layanan Eaton. Manajer tersebut 
menegaskan bahwa ia tetap akan 
menandatangani kontrak namun 
tanpa pembayaran apapun. Kontrak 
tersebut kemudian ditandatangani. 

Pemasok menawarkan pegawai 
Rantai Pasokan Eaton pembayaran 
uang untuk mempercepat proses 
persetujuan pemasok. Pegawai 
Rantai Pasokan tersebut dengan 
sopan menolak penawarannya dan 
segera melaporkan percobaan suap 
itu kepada supervisornya.

P. Saya diminta untuk membiayai perjalanan wisata ke taman hiburan 
sebagai imbalan atas pesanan pelanggan. Saya dengan sopan menolak 
dan kita pun tetap menerima pesanannya. Apakah saya tetap harus 
memberi tahu seseorang tentang hal ini? 

J. Ya, memberi tahukan supervisor Anda adalah ide yang baik bila hal ini terjadi, 
untuk menghindari masalah lebih lanjut dengan pelanggan tersebut.

P. Apakah Eaton akan melepaskan suatu peluang bisnis jika berisiko 
merusak reputasi kita?

J. Ya, kita akan melepaskannya. Reputasi kita untuk integritas terlalu penting untuk 
dikorbankan demi peluang bisnis, tidak peduli seberapa besar bisnis tersebut.
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Hadiah dan hiburan
Hadiah dan hiburan bisnis dalam ukuran yang sederhana biasanya digunakan 
untuk membangun itikad baik dan menguatkan hubungan kerja dengan pemasok, 
pelanggan, dan mitra bisnis lainnya. Menyadari hal ini, Eaton telah menerapkan 
Kebijakan Hadiah dan Hiburan Seluruh Dunia yang harus diikuti oleh pegawai saat 
menawarkan atau menerima hadiah, hiburan, atau perjalanan. Kebijakan ini 
terutama penting untuk diikuti oleh pegawai saat menjalankan bisnis atau terlibat 
dalam perundingan bisnis dengan pejabat pemerintah dan pegawai perusahaan 
milik pemerintah.

Menawarkan atau menerima hadiah
Sebagai aturan umum, pegawai Eaton dapat menawarkan atau menerima hadiah 
asalkan hadiah tersebut sah menurut hukum dan:

• Tidak menciptakan kesan atau kewajiban bahwa si pemberi berhak atas 
perlakuan istimewa;

• Tidak akan mempermalukan Eaton atau mitra bisnis jika hadiah tersebut 
diungkapkan kepada publik,

• Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh manajemen setempat, jika 
ada; dan

• Disetujui dan diungkapkan, seperti yang disyaratkan oleh Kebijakan 
Hadiah dan Hiburan Seluruh Dunia.

 Pertanyaan

P. Apakah saya diizinkan menerima hadiah sebagai bagian dari acara 
seremonial?

J. Anda diizinkan untuk menerima hadiah pada acara seremonial selama hadiah 
itu tidak dapat dianggap sebagai suap atau imbalan dan tidak melanggar 
undang-undang apapun. Mungkin akan ada waktunya saat Anda menerima 
hadiah pada acara seremonial yang tidak sesuai menurut Kebijakan Hadiah 
dan Hiburan Seluruh Dunia Eaton namun akan sulit atau menyinggung si 
pemberi jika ditolak. Jika Anda menerima hadiah semacam itu, segera 
laporkan hadiah tersebut kepada manajer Anda agar Anda dapat 
mendiskusikan respons yang sesuai.

P. Apakah tepat untuk meminta pemasok agar mengajak saya bermain 
golf atau acara olahraga lainnya?

J. Meminta hadiah, imbalan, bantuan, atau hal lain yang bermanfaat bagi Anda 
secara pribadi adalah tidak tepat, berapapun nilainya.

Penawaran hadiah kepada pejabat pemerintah 
atau pegawai lembaga milik pemerintah diatur 
oleh undang-undang dan peraturan yang rumit. 
Pegawai yang bekerja dengan pegawai atau 
pejabat pemerintah harus mengikuti Kebijakan 
Hadiah dan Hiburan Seluruh Dunia.
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Contoh

Salah
Seorang pegawai menghadiri 
pesta setelah jam kerja yang 
diadakan oleh vendor Eaton, dan 
ia memenangkan dua tiket 
pulang-pergi ke Hawaii. Pegawai 
tersebut tidak mengungkapkan 
hadiahnya kepada supervisor dan 
langsung menggunakan tiket 
tersebut.

Benar
Seorang manajer pabrik ingin 
menawarkan hadiah kepada 
pejabat pemerintah setempat 
untuk merayakan pensiunnya. 
Manajer tersebut menghubungi 
kantor pejabat itu dan mengetahui 
ada batas moneter terhadap nilai 
hadiah yang boleh diterima oleh si 
pejabat. Manajer pabrik itu 
kemudian membeli barang kecil 
berlogo Eaton dari toko 
perusahaan yang sesuai dengan 
batas moneternya.

Hal berikut ini sangat tidak tepat untuk ditawarkan maupun 
diterima:

• Pemberian uang atau setara uang;
• Hadiah yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku;
• Hadiah yang diberikan sebagai suap, imbalan, atau sogokan;
• Hadiah yang Anda ketahui dilarang oleh perusahaan mitra bisnis; dan
• Hadiah yang diberikan dalam bentuk jasa atau keuntungan 

non-uang lainnya.
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P. Saya bekerja di bagian Rantai Pasokan dan telah mengembangkan 
hubungan yang erat dengan salah satu pemasok kita. Mengetahui 
bahwa anak saya pulang dari kuliahnya, pemasok tersebut 
menawarkannya untuk bekerja selama musim panas. Apakah saya 
harus menolak tawaran tersebut?

J. Ya. Ada dua alasan bagus untuk menolak tawaran tersebut. Pertama, 
tawaran kerja adalah manfaat yang dapat dianggap sebagai hadiah dan dapat 
menciptakan kesan bahwa pemasok berhak atas perlakuan istimewa Anda. 
Kedua, jika dalam waktu dekat Anda memberikan bisnis baru kepada 
pemasok tersebut, akan berkesan bahwa ia menerima bisnis sebagai 
imbalan karena mempekerjakan anak Anda.

P. Saya merenovasi sendiri kamar mandi di rumah saya, dan salah satu 
kontraktor Eaton menawarkan untuk memberi saya nomor akunnya 
agar mendapatkan diskon bahan bangunan. Karena ini adalah 
pekerjaan pribadi di rumah saya, apakah saya dapat menggunakan 
diskon pemberian kontraktor tersebut?

J. Diskon setara dengan uang dan merupakan pemberian yang tidak dapat 
diterima menurut kebijakan.



Contoh

Salah
Pemasok menawarkan untuk 
membayar biaya penerbangan 
seorang pegawai Eaton agar 
datang ke pabriknya dan memper-
baiki masalah kualitas yang 
muncul berulang kali. Pemasok 
kemudian menyediakan si pegawai 
dengan akomodasi gratis selama 2 
dua hari di Las Vegas sebagai 
imbalan atas upayanya memper-
baiki masalah kualitas tersebut.

Benar
Anda mengundang dan 
menemani pelanggan ke jamuan 
makan malam dan teater untuk 
merayakan selesainya suatu 
proyek.

Hiburan
Pegawai yang berada di posisi menawarkan atau menerima hiburan harus 
mengetahui Kebijakan Hadiah dan Hiburan Seluruh Dunia Eaton serta undang-
undang yang berlaku. Hiburan yang melibatkan pegawai Eaton harus:

• Tidak sering dan sesuai dengan Kebijakan Biaya Perjalanan Seluruh Dunia;
• Bercita rasa baik dan dilakukan di tempat yang sesuai untuk bisnis;
• Wajar dan sesuai dalam konteks acara bisnis;
• Bukan merupakan suap, imbalan, sogokan, atau sesuatu yang ilegal;
• Tidak menciptakan kesan bahwa Eaton atau mitra bisnis berhak atas 

perlakuan istimewa;
• Disetujui dan diungkapkan, seperti yang disyaratkan oleh Kebijakan 

Hadiah dan Hiburan Seluruh Dunia.

 Pertanyaan

P. Apakah menemani pelanggan saya ke acara olahraga dapat dianggap 
hadiah atau hiburan menurut Kebijakan Hadiah dan Hiburan?

J. Jika Anda menemani pelanggan, itu dianggap hiburan. Jika Anda memberikan 
tiket kepada pelanggan, tiket dianggap hadiah. Dalam kedua kasus tersebut, 
hadiah atau hiburan tercakup dalam Kebijakan Hadiah dan Hiburan.

P. Saya ingin mengajak salah satu pelanggan saya ke pertunjukan 
orkestra, namun saya telah mendengar bahwa perusahaannya tidak 
akan mengizinkan hiburan yang bernilai di atas 20 euro. Jika ia setuju 
untuk ikut, apakah saya dapat mengajaknya ke pertunjukan itu?

J. Jika harga tiketnya lebih dari 20 euro, tidak tepat bagi Anda untuk mengajaknya 
ke pertunjukan tersebut. Jangan tawarkan hadiah atau hiburan bila Anda 
mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh organisasi si penerima.
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Gift Disclosure and Reporting Tool
Untuk menjamin transparansi tentang praktik 
hadiah dan hiburan di Eaton, hadiah, hiburan, dan 
perjalanan tertentu harus diungkapkan melalui Gift 
Disclosure and Reporting Tool, suatu perangkat 
online yang dapat diakses melalui JOE.

 Pertanyaan 

P. Bagaimana cara mengungkapkan hadiah 
dan aktivitas hiburan jika saya tidak 
memiliki akses ke Gift Disclosure and 
Reporting Tool?

J. Beri tahukan kepada manajer Anda, yang 
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 
informasi tentang aktivitas ini dikumpulkan 
dan dilaporkan melalui perangkat 
pengungkapan tersebut.

P. Apakah seorang supervisor dapat 
menetapkan persyaratan yang lebih ketat 
bagi pegawainya daripada persyaratan 
dalam Kebijakan Hadiah dan Hiburan?

J. Ya.

Penawaran hadiah dan 
perjalanan kepada 
pejabat pemerintah atau 
pegawai lembaga milik 
pemerintah diatur oleh 
undang-undang dan 
peraturan yang rumit. 
Pegawai yang bekerja 
dengan pegawai atau 
pejabat pemerintah 
harus mengikuti 
Kebijakan Hadiah dan 
Hiburan Seluruh Dunia.

Hiburan berikut ini 
sangat tidak tepat untuk 
ditawarkan maupun 
diterima:

• Hiburan “dewasa”, 
atau segala macam 
acara yang melibatkan 
perilaku tanpa busana 
atau tidak senonoh, 
meskipun hiburan 
semacam ini menurut 
kebiasaan dapat 
diterima. 

• Hiburan yang mana 
mitra bisnis tidak 
diizinkan untuk 
memberikan atau 
menghadirinya; dan 

• Hiburan yang 
dinyatakan dilarang 
oleh manajemen 
setempat atau 
undang-undang yang 
berlaku.
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10 Menjual ke 
pemerintah

Kita mematuhi undang-undang, tata cara, 
dan peraturan khusus yang berkaitan dengan 
kontrak pemerintah dan hubungan dengan 
staf pemerintah.
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Pegawai yang terlibat dalam pemasaran, penjualan, memiliki kontrak dengan, dan 
menangani proyek yang melibatkan pemerintah harus:

• Memastikan bahwa dokumen-dokumen disimpan sesuai dengan 
persyaratan pemerintah yang khusus;

• Melaksanakan proses-proses akuntansi termasuk (namun tidak terbatas 
pada) proses yang memastikan bahwa data biaya dan harga, bila diperlukan, 
adalah terbaru, akurat, lengkap, diungkapkan, didokumentasikan, dan 
disimpan dengan baik dalam file yang sesuai;

• Meminta subkontraktor, konsultan, perwakilan penjualan, distributor, dan 
kontraktor independen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan;

• Mengetahui dan mengikuti kebijakan dan prosedur Eaton terkait kontrak 
pemerintah serta urusan dengan staf pemerintah;

• Menghindari penggantian barang atau layanan dalam kontrak atau 
menyimpang dari persyaratan kontrak tanpa persetujuan tertulis dari 
pejabat pemerintah yang mengesahkannya.

Pelanggaran persyaratan kontrak pemerintah dapat mengakibatkan konsekuensi 
yang sangat serius bagi Eaton dan pegawai yang terlibat. Konsekuensi ini dapat 
mencakup sanksi perdata dan/atau pidana, serta melarang Eaton untuk selanjutnya 
menangani kontrak pemerintah.

Kontrak pemerintah
Banyak pemerintah federal, negara bagian, dan lokal di seluruh dunia memiliki undang-
undang dan peraturan khusus terkait proyek pengadaan. Pegawai harus mematuhi 
undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk semua kontrak pemerintah.  

Integritas

Pemerintah dapat menerapkan 
peraturan khusus perilaku yang 
mungkin berbeda dari dan lebih 
ketat daripada praktik komersial 
biasa. Bidang-bidang berikut ini 
memerlukan perhatian khusus:

• Pemasaran;
• Akuntansi;
• Penyimpanan catatan
• Pelaporan dan/atau 

sertifikasi;
• Rantai pasokan; dan
• Kualitas.

Beberapa aktivitas yang memerlukan 
kepatuhan ketat terhadap peraturan-peraturan 
khusus adalah:

• Akuntansi untuk biaya;
• Prosedur pengajuan proposal dan 

penawaran
• Penetapan harga;
• Menghindari konflik kepentingan 

organisasi
• Memberikan hadiah atau hiburan 

kepada pejabat pemerintah;
• Membahas kemungkinan penerimaan 

kerja dengan pejabat pemerintah yang 
masih maupun pernah menjabat;

• Mengubah pesanan;
• Catatan penghitungan waktu; 
• Kepatuhan terhadap kewajiban 

kontrak; dan
• Penanganan informasi rahasia.
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Bila Eaton menggunakan pemasok atau 
subkontraktor untuk memenuhi komitmennya 
berdasarkan kontrak pemerintah, para pegawai 
Eaton yang terlibat dalam hal ini akan bertanggung 
jawab untuk mengkomunikasikan semua 
persyaratan pemerintah yang khusus kepada para 
pemasok atau subkontraktor tersebut. Selain itu, 
Eaton berkomitmen untuk memilih hanya pemasok 
atau subkontraktor yang bertindak dalam cara yang 
konsisten dengan panduan yang ditetapkan di sini.

Para pegawai Eaton atau setiap orang maupun 
perusahaan yang bertindak atas nama Eaton di 
tempat-tempat Eaton menjalankan bisnis harus 
mengingat bahwa, di samping mematuhi undang-
undang negara mereka sendiri, mereka juga harus 
mematuhi undang-undang AS tertentu yang memiliki 
“dampak ekstrateritorial”. Undang-undang ini 
termasuk U.S. Foreign Corrupt Practices Act, 
undang-undang terkait informasi rahasia AS, dan 
undang-undang terkait kontrol ekspor AS. Misalnya, 
anak perusahaan Eaton di Inggris yang memproduksi 
komponen untuk produk-produk yang berhubungan 
dengan militer AS akan tunduk pada undang-undang 
AS sama seperti perusahaan induknya.

Hubungan dengan staf pemerintah

Pemerintah nasional dan lokal secara umum melarang atau secara ketat 
membatasi hadiah, hiburan, bantuan, fasilitas, dan perjalanan yang ditawarkan 
kepada atau diterima oleh staf pemerintah. Lihat Kebijakan Hadiah dan Hiburan 
Seluruh Dunia Eaton untuk panduan sebelum menawarkan hadiah, hiburan, 
bantuan, fasilitas maupun biaya pengeluaran lainnya, atau sumbangan amal 
kepada pejabat pemerintah.

Jika pekerjaan Anda melibatkan bisnis dengan pemerintah, Anda bertanggung 
jawab untuk mengetahui dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang 
berlaku. Jika Anda tidak yakin tentang hukum mana yang berlaku bagi Anda, 
hubungi Departemen Hukum Eaton.

Lihat Kebijakan 
Antikorupsi 
Seluruh Dunia 
Eaton untuk 
panduan lebih 
lanjut.
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 Pertanyaan

P. Jika saya membutuhkan pelatihan tambahan yang berkaitan dengan 
kontrak pemerintah, apakah yang harus saya lakukan?

J. Kita menyadari bahwa ini adalah bidang yang penuh peraturan dan rumit. 
Namun, kita mengharapkan Anda untuk bertanggung jawab atas kualitas 
pekerjaan yang Anda lakukan, maka bicarakan dengan supervisor Anda atau 
hubungi Departemen Hukum jika Anda membutuhkan pelatihan lebih lanjut 
dalam melakukan suatu tugas. 

P. Apakah yang harus saya lakukan jika saya tidak yakin apakah saya 
diperbolehkan menawarkan hiburan, jamuan makan, atau perjalanan 
kepada pegawai pemerintah yang bekerja sama di proyek saya?

J. Jangan tawarkan apapun sebelum Anda memastikan bahwa pemberian 
tersebut pantas. Jika Anda membutuhkan bantuan dalam menentukan 
pemberian yang pantas, hubungi Departemen Hukum. 

P. Supervisor saya meminta saya agar menandatangani sertifikat 
akuntansi selama ia tidak hadir. Saya tidak yakin saya berwenang 
untuk menandatanganinya. Bagaimana cara saya menangani hal ini? 

J. Tanyakan kepada supervisor Anda untuk memastikan apakah Anda memang 
memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen tersebut. Jika ia pun 
tidak yakin, minta bantuan dari Departemen Hukum. Anda tidak boleh 
menandatangani atau menyatakan kepatuhan perusahaan terhadap undang-
undang dan peraturan pemerintah kecuali jika Anda memang memiliki 
wewenang khusus untuk melakukannya.

P. Seorang pejabat pemerintah yang baru diangkat ingin meninjau 
fasilitas kita. Pengangkatannya sebagai pejabat dianggap sangat 
kontroversial di masyarakat setempat kita, dan kunjungannya dapat 
meresahkan para pegawai kita. Apakah saya harus mengizinkan 
kunjungan tersebut?

J. Koordinasikan permintaan seperti ini dengan wakil presiden senior Eaton, 
bidang Urusan Umum dan Kemasyarakatan, atau dengan Departemen Hukum.

P. Salah satu teman saya akan pensiun dari pekerjaannya di lembaga 
pemerintah dan bisa menjadi rekrutan yang sangat baik untuk tim 
proyek baru saya. Apakah saya dapat memberi tahu dia tentang 
peluang ini? 

J. Untuk menghindari risiko hukum, hubungi bagian Sumber Daya Manusia 
atau Departemen Hukum sebelum membicarakan tentang penerimaan kerja 
dengan pegawai pemerintah yang masih maupun pernah menjabat.
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Contoh
Salah 
Eaton sedang dipertimbangkan 
untuk memperoleh kontrak 
pemerintah yang besar. Eaton 
kemudian mempekerjakan anak 
dari orang yang akan memutuskan 
pemberian kontrak kepada Eaton.  

Eaton diminta untuk 
mengungkapkan informasi biaya 
dalam pengajuan penawarannya. 
Eaton menganggap informasi 
semacam ini bersifat rahasia, 
sehingga Eaton memutuskan 
memberikan informasi yang tidak 
akurat.

Seorang pegawai pemerintah 
mengisyaratkan bahwa tidak 
seorangpun menganggap serius 
undang-undang yang melarang 
penerimaan hadiah dari 
perusahaan yang melakukan 
bisnis dengan pemerintah, maka 
seorang pegawai Eaton pun 
menawarinya tiket untuk acara 
olahraga.

Eaton diharuskan memasok 
pemerintah dengan produk yang 
mengandung sekian persen 
komponen produksi lokal. Eaton 
menyatakan bahwa produknya 
memenuhi persentase ini padahal 
tidak.

Benar
Undang-undang setempat secara 
tegas melarang pejabat 
pemerintah menerima jamuan 
makan dari pemasok. Pegawai 
Eaton pun tidak pernah 
menawarkan atau memberikan 
jamuan makan kepada pejabat 
pemerintah.

Pengajuan penawaran kepada 
pemerintah mengharuskan 
adanya pernyataan tentang 
banyak aspek, seperti penerimaan 
kerja dan praktik ketenagakerjaan. 
Pegawai Eaton memeriksa setiap 
aspek sebelum melengkapi 
pernyataan dan memastikan 
bahwa mereka memiliki 
wewenang yang tepat untuk 
menandatangani pernyataan 
tersebut, jika perlu.

Sebelum menawarkan pekerjaan 
kepada mantan pegawai 
pemerintah, seorang manajer 
Eaton menghubungi bagian 
Sumber Daya Manusia dan 
Departemen Hukum untuk 
memverifikasi bahwa berdasarkan 
undang-undang ia diperbolehkan 
bekerja untuk Eaton.

Aturan akuntansi pemerintah 
mensyaratkan agar waktu yang 
digunakan untuk kontrak 
pemerintah dicatat dan 
dipertanggungjawabkan dengan 
benar untuk permintaan 
pembayaran. Eaton pun mengikuti 
prosedur pelaporan tersebut 
dengan benar.
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Kita tidak memberikan sumbangan atas nama 
Eaton kepada calon atau partai politik, meskipun 
hal tersebut sah berdasarkan hukum.

Sumbangan  
untuk partai politik11
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Eaton tidak menyumbangkan dana, properti, atau layanannya kepada calon politik, 
meskipun sumbangan tersebut sah berdasarkan hukum. Namun, hal ini bukan 
berarti kunjungan pejabat terpilih ke fasilitas perusahaan dilarang. Bahkan, 
kunjungan tersebut dianjurkan, untuk memastikan bahwa pejabat pemerintah 
memahami masalah yang dihadapi operasional kita. Hal ini juga tidak mencegah 
Eaton dalam memberikan dukungan dalam pemungutan suara (seperti untuk 
urusan pajak sekolah) bila urusan tersebut merupakan kepentingan untuk 
operasional dan para pegawai kita.

Pegawai secara perorangan dianjurkan untuk melibatkan diri dalam proses politik 
dan membuat sumbangan pribadi sebagaimana keinginan mereka sendiri. 
Pegawai tidak boleh menekan pegawai lain untuk memberikan sumbangan politik 
atau untuk mendukung suatu partai politik atau seorang calon politik.  

Pegawai yang memiliki pendirian tertentu tentang masalah-masalah umum 
(pemerintah, perundang-undangan dan urusan kepentingan umum lainnya) tidak 
boleh bertindak, atau memberikan kesan bertindak, atas nama Eaton, kecuali 
telah diberi izin untuk melakukan hal ini oleh wakil presiden senior Eaton, bidang 
Urusan Umum dan Kemasyarakatan.

Berikut ini adalah beberapa contoh aktivitas yang dilarang oleh Eaton dan 
mungkin ilegal:

• Penggunaan mobil perusahaan atau properti Eaton lainnya oleh 
organisasi politik, calon politik, atau staf mereka dalam aktivitas yang 
berhubungan dengan kampanye politik;

• Penggunaan dana Eaton untuk memesan kursi atau meja pada acara 
makan malam politik dan acara penghimpunan dana politik; serta

• Penggunaan nama Eaton dalam literatur politik atau literatur kampanye.

Etis
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Contoh

Salah 
Seorang pegawai Eaton 
menghadiri acara makan malam 
penghimpunan dana politik dan 
menyertakan biaya acara tersebut 
dalam laporan biaya pengeluaran.

Seorang supervisor mengirimkan 
e-mail kepada para bawahan 
langsungnya untuk meminta 
dukungan bagi pamannya yang 
sedang mencalonkan diri untuk 
jabatan politik setempat. Ia 
mendesak mereka untuk 
menyumbang bagi kampanye 
pamannya.

Seorang politikus akan pensiun, 
lalu mengadakan pesta 
perpisahan, dan sumbangan yang 
terkumpul dari acara tersebut 
akan dibayarkan untuk utang dari 
pemilihan terakhirnya. Eaton pun 
memesan meja bagi para 
pegawainya yang akan hadir.

Seorang manajer pabrik 
memperbolehkan seorang 
politikus untuk memasang tanda 
kampanyenya pada properti Eaton.

Benar
Undang-undang setempat 
mengizinkan perusahaan untuk 
memberikan sumbangan bagi 
calon politik. Namun, Eaton tidak 
menyumbang.

Pejabat partai meminta untuk 
mengunjungi fasilitas Eaton. 
Manajer pabrik meminta saran 
dari Departemen Hukum atau dari 
wakil presiden senior Eaton, 
bidang Urusan Umum dan 
Kemasyarakatan, sebelum 
menanggapi permintaan tersebut. 

Para manajer Eaton mendukung 
pengesahan pajak sekolah 
setempat dan, setelah 
memverifikasi bahwa hal tersebut 
legal dan tepat untuk dilakukan, 
mereka menjelaskan kepada para 
pegawai mengapa hal ini penting 
bagi Eaton dan masyarakat.

Seorang manajer memeriksa 
laporan biaya pengeluaran 
seorang pegawai dan 
menemukan ada biaya yang 
ditujukan untuk suatu rapat umum 
politik. Manajer tersebut menolak 
laporannya dan berbicara kepada 
pegawai yang bersangkutan 
tentang kebijakan Eaton terkait 
sumbangan untuk partai politik.

 Pertanyaan 

P. Apakah saya dapat menggunakan mobil perusahaan untuk mengantar 
walikota kita dalam parade tahunan?

J. Tidak, menggunakan mobil perusahaan untuk mendukung calon politik 
adalah tidak tepat.

P. Saya telah diminta oleh manajer saya untuk menyumbangkan uang 
untuk seorang calon tertentu. Ia menegaskan bahwa saya tidak wajib 
memberikan sumbangan, namun saya merasa harus memenuhinya. 
Bagaimana cara saya menangani hal ini?

J. Pegawai Eaton tidak boleh menekan pegawai lain untuk mendukung suatu 
partai politik atau seorang calon politik.  Jika Anda tidak nyaman berbicara 
dengan manajer Anda atau manajer lain tentang hal ini, hubungi bagian 
Sumber Daya Manusia atau Kantor Etika dan Kepatuhan.
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Kita berkomitmen untuk menjadi pemimpin global 
dalam menjaga kesehatan dan keselamatan pegawai 
kita, serta melindungi lingkungan.

Lingkungan, 
kesehatan, dan 
keselamatan12
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Keselamatan pegawai
Kita percaya bahwa keselamatan dan kesehatan pegawai kita adalah hal yang 
paling penting. Kita berusaha untuk mencegah kecelakaan, cedera dan sakit 
akibat pekerjaan, serta menganjurkan gaya hidup sehat dan aman bagi pegawai 
dan keluarga mereka.

Kepatuhan
Kita memiliki struktur tata kelola Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (EHS, 
Environment, Health and Safety) di seluruh dunia yang terdiri atas sumber daya 
manusia, kebijakan, dan proses, yang dirancang untuk memastikan kepatuhan, 
praktik EHS yang bertanggung jawab, serta pelaporan dan respons insiden yang 
proaktif. Struktur ini berlaku bagi operasional kita dan produk yang kita buat. Kita 
berusaha untuk memenuhi atau melebihi persyaratan peraturan, sesuai dengan 
komitmen Eaton dalam menghormati dan mematuhi undang-undang, tata cara, 
dan peraturan yang berlaku atas bisnis kita di seluruh dunia. Kita bekerja untuk 
menciptakan budaya ”nol insiden” dan untuk terus meningkatkan kinerja EHS 
kita melalui penerapan sistem manajemen EHS Eaton, yang menerapkan satu 
rangkaian standar kinerja EHS untuk semua fasilitas di seluruh dunia. Kita 
menggunakan pihak ketiga yang berkualifikasi dan independen untuk menilai dan 
memverifikasi metrik kinerja EHS kita.

Pengawasan lingkungan
Komitmen kita terhadap lingkungan jauh melebihi kepatuhan hukum dan meluas 
ke beberapa tindakan yang dimaksudkan untuk mengurangi jejak lingkungan kita 
melalui operasional, produk, dan rantai pasokan kita. Dalam operasional kita, 
komitmen ini tercermin dalam upaya untuk mencegah polusi, mengurangi emisi 
gas rumah kaca, dan melestarikan sumber daya alam. Upaya-upaya ini diterapkan 
pada komitmen rantai pasokan. Kita juga merancang produk kita untuk 
lingkungan (misalnya, dengan mempertimbangkan efisiensi bahan baku dan 
energi) dan menerapkan dampak siklus hidup pada rancangan produk. Bersama-
sama, upaya ini akan mendukung model bisnis ramah lingkungan Eaton secara 
keseluruhan.

Pelanggan, pemasok, dan kontraktor
Kita bermitra dengan pelanggan, pemasok, dan kontraktor kita untuk memastikan 
kepatuhan, meningkatkan keselamatan, mengurangi jejak lingkungan kita secara 
kolektif, dan mengembangkan solusi ramah lingkungan dalam menghadapi 
tantangan pengelolaan lingkungan dan energi.
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 Pertanyaan 

P. Teman dekat saya mengoperasikan forklift pada saat jadwal kerja saya. 
Semalam, ia tidak sengaja menjatuhkan drum limbah oli dan akibatnya 
sejumlah oli tumpah di lantai. Saya membantunya membersihkan, dan 
tidak seorangpun tahu tentang hal ini. Teman saya telah diperingatkan 
beberapa kali karena ia mengemudi secara ceroboh, dan jika tumpahan 
tersebut dilaporkan, ia mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Apakah 
yang harus saya lakukan?

J. Ungkapkan kekhawatiran Anda dan beri tahukan bahwa ia harus melaporkan 
tumpahan tersebut. Jika ia tidak melakukannya, laporkan tumpahan tersebut 
kepada supervisor Anda, manajer EHS setempat, atau Departemen Hukum.

P. Saya bekerja di area yang memerlukan sepatu pengaman. Manajer EHS 
mengatakan tidak ada dana anggaran untuk sepatu tersebut. Apakah 
yang harus saya lakukan?

J. Minta bantuan dari manajer pabrik Anda, hubungi bagian EHS Perusahaan, 
atau Departemen Hukum.

P. Perbaikan mesin di fasilitas kami dilakukan oleh kontraktor. Saya 
adalah operator mesin dan saya telah menemukan bahwa salah satu 
kontraktor kami mengabaikan prosedur perlindungan mesin. Apakah 
saya harus mengatakan sesuatu?

J. Untuk keselamatan dirinya sendiri, minta kontraktor tersebut untuk berhenti 
bekerja. Kemudian laporkan situasinya kepada supervisor Anda atau manajer 
EHS setempat.

P. Fasilitas kami menggunakan pemasok luar untuk melakukan pekerjaan 
pelapisan. Saya baru-baru ini mengunjungi lokasi mereka dan melihat 
tumpahan bahan kimia dari pabrik mereka mengalir ke sungai di 
dekatnya. Kami memiliki hubungan yang lama dan baik dengan 
pemasok ini. Apakah saya harus mengatakan sesuatu?

J. Ya, tanyakan kepada pemasok ini tentang tumpahan bahan kimia tersebut 
dan apa upaya mereka untuk menghentikannya. Selain itu, laporkan hal ini 
kepada manajer EHS setempat dan Departemen Hukum untuk menentukan 
tindakan yang tepat.  

P. Saya telah melihat perilaku di departemen lain di pabrik kami yang 
tidak aman. Apakah saya berhak berbicara tentang hal ini?

J. Setiap pegawai bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan kerja yang 
aman. Laporkan perilaku yang tidak aman tersebut kepada supervisor Anda 
atau manajer EHS setempat.

P. Mengapa kita mengikuti standar keselamatan yang melebihi 
persyaratan setempat sementara pesaing kita cukup hanya mengikuti 
persyaratan setempat?

J. Eaton melindungi pegawainya dengan memberlakukan serangkaian standar 
lingkungan, kesehatan, dan keselamatan global, meskipun standar-standar 
ini kadang melebihi persyaratan setempat.
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Contoh

Salah 
Seorang operator mesin 
melepaskan kacamata 
pengamannya karena merasa 
udara di pabrik terlalu panas.

Seorang manajer memulai 
pembuatan lini produk cat baru 
yang dapat menghasilkan polutan 
udara dan air limbah, namun 
belum memperoleh pengesahan 
atau izin pemerintah yang 
diperlukan.

Untuk mempersingkat waktu 
yang dibutuhkan dalam 
menyelesaikan pesanan 
pelanggan, seorang operator 
mesin mengabaikan perlindungan 
mesin.

Seorang manajer pabrik tidak 
menyetujui pembelian peralatan 
kontrol polusi udara yang 
diperlukan untuk memenuhi 
persyaratan emisi, agar ia dapat 
meningkatkan laporan laba pabrik.

Benar
Seorang operator mesin baru 
bergabung dengan perusahaan. 
Sebagai bagian dari orientasi, ia 
menerima pelatihan tentang 
protokol keamanan mesin dan alat 
perlindungan diri yang diperlukan.

Seorang pegawai terjatuh dan 
mencederai dirinya sendiri di 
pabrik. Setelah menerima 
perawatan medis, ia memberi 
tahu supervisornya, kemudian 
mengikuti prosedur pelaporan 
yang diperlukan.

Seorang pelanggan melarang 
bahan kimia tertentu agar tidak 
digunakan pada produk maupun 
kemasan produknya. Tim produk 
bekerja dengan bagian Teknik 
Produk dan Rantai Pasokan untuk 
memastikan bahwa bahan kimia 
yang dilarang tersebut tidak 
digunakan pada produk.

Seorang manajer pabrik 
memastikan bahwa prosedur 
manajemen perubahan EHS 
diikuti saat memperkenalkan 
produk, proses, peralatan, atau 
bahan baku baru ke pabrik, untuk 
menjamin keselamatan pegawai.
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Sebagai seorang pegawai Eaton, Anda diharapkan untuk:
•	Membaca,	mengetahui,	dan	mematuhi	Peraturan	

Etika,
•	Meminta	bantuan	bila	Anda	tidak	yakin	apakah	

suatu keputusan maupun tindakan yang Anda 
pertimbangkan etis atau sah,
•	Berpartisipasi	dalam	pendidikan	serta	pelatihan	

etika dan kepatuhan;
•	Memahami	bahwa	Anda	memiliki	kewajiban	untuk	

segera melaporkan aktivitas apapun yang menurut 
penilaian Anda akan melanggar Peraturan Etika;
•	Bekerja	sama	dengan	perwakilan	Eaton	dalam	

melaksanakan penyelidikan internal; dan
•	Menegaskan	tanggung	jawab	Anda	untuk	

mematuhi Peraturan Etika bila diminta untuk 
melakukannya.
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Selain itu, jika Anda adalah seorang supervisor Eaton, Anda 
diharapkan untuk:

• Memimpin dengan memberikan teladan, dalam bentuk perkataan dan 
tindakan;

• Mendorong komunikasi dua arah yang jujur dan terbuka dengan para 
pegawai Anda, menganjurkan mereka agar mengajukan pertanyaan dan 
kekhawatiran tentang masalah etika, dan memberi tahu mereka bila 
suatu masalah telah diselesaikan;

• Menghargai dan mendukung setiap pegawai yang maju untuk 
membicarakan suatu masalah atau melaporkan kemungkinan 
pelanggaran dan memastikan bahwa tidak akan ada tindakan balasan 
terhadap pegawai tersebut.

• Memastikan bahwa rencana tindakan untuk menangani risiko kepatuhan 
segera diterapkan;

• Mendorong kebijakan dan prosedur Eaton yang dirancang untuk 
mencegah dan mendeteksi perilaku tidak etis dan ilegal;

• Memastikan bahwa pegawai telah dilatih dan diinformasikan tentang 
kebijakan, prosedur, serta risiko etika dan kepatuhan yang berlaku untuk 
posisi mereka; dan

• Menyatakan setiap tahun bahwa para bawahan langsung Anda telah 
menyelesaikan pelatihan etika.

Konsekuensi untuk pelanggaran peraturan etika
Pegawai yang melanggar Peraturan Etika dapat dikenakan hukuman, hingga dan 
termasuk pemutusan hubungan kerja. Tindakan yang dilarang oleh Peraturan 
Etika juga dapat mengakibatkan tanggung jawab perdata maupun pidana pribadi.

Pelanggaran dapat mencakup:
• Tindakan yang melanggar Peraturan Etika;
• Meminta orang lain untuk melanggar Peraturan Etika;
• Tidak bekerja sama dalam penyelidikan yang dilaksanakan oleh 

perwakilan Eaton;
• Melakukan tindakan balasan terhadap seorang pegawai yang dengan 

itikad baik melaporkan suatu pelanggaran maupun kemungkinan 
pelanggaran, dan 

• Menyembunyikan atau tidak melaporkan aktivitas apapun yang menurut 
penilaian Anda melanggar Peraturan Etika.

Tekanan dari supervisor maupun tuntutan karena kondisi bisnis tidak dapat 
dijadikan alasan oleh siapapun untuk tidak mematuhi Peraturan Etika.



Contoh

Salah
Seorang supervisor menemukan 
bahwa seorang pegawai 
memalsukan akun biaya 
pengeluarannya, namun tidak 
berbuat apapun.

Benar 
Seorang manajer bertemu dengan 
pegawai untuk secara pribadi 
berterima kasih karena telah 
melaporkan masalah kualitas yang 
serius, sehingga menyelamatkan 
perusahaan dari potensi tanggung 
jawab hukum dan hilangnya 
reputasi.

 Pertanyaan

P. Saya pikir mungkin ada potensi masalah kualitas di pabrik saya, 
namun saya tidak yakin tentang faktanya atau apakah hal tersebut 
berkaitan dengan etika. Apakah saya tetap harus melaporkan hal ini? 

J. Kita mengharapkan Anda untuk melaporkan hal-hal seperti ini kepada 
supervisor Anda, sehingga ia dapat memperbaiki situasinya sebelum menjadi 
serius. Anda tidak perlu menyelidiki atau mengetahui semua faktanya. Kita 
hanya meminta Anda agar memiliki maksud yang baik dan jujur. Dalam 
beberapa kasus, supervisor Anda dapat membantu Anda memahami semua 
fakta atau akan bekerja dengan Anda untuk mengatasi persoalan ini.
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Di pasar global saat ini, sering kali sulit untuk 
mengimbangi tantangan-tantangan baru yang dihadapi 
organisasi kita atau untuk mengetahui cara menangani 
semua situasi yang rumit. Tidak ada seorangpun yang 
mengetahui semua jawabannya. Namun kita 
mengetahui bahwa jawaban yang terbaik akan muncul 
seiring berkembangnya suatu organisasi yang 
berkomitmen untuk menegakkan etika dan nilai-
nilainya serta untuk menciptakan suatu lingkungan 
yang mendukung perilaku yang logis dan etis. Jangan 
ragu untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan 
kekhawatiran, atau melaporkan tindakan maupun 
praktik bisnis yang patut dipertanyakan.
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Keputusan baik yang etis tidak selalu jelas. Jawabannya tidak selalu nyata atau 
mudah. Bagaimana jika Anda menghadapi pilihan yang sulit? Untuk membantu 
Anda membuat keputusan, kami menyarankan agar Anda membaca kembali 
Peraturan Etika dan Panduan Etika ini, kemudian tanyakan kepada diri sendiri tiga 
pertanyaan berikut ini:

Jika Anda masih ragu, bicarakan masalah ini dengan supervisor Anda. Seringkali, 
supervisor Anda adalah sumber informasi terbaik dan sangat mengenal tanggung 
jawab Anda sehari-hari. Jika Anda merasa tidak nyaman untuk membicarakan 
masalah tersebut dengan supervisor Anda, atau jika Anda melaporkan 
kekhawatiran namun masalahnya tidak terselesaikan, berikut adalah sumber 
informasi lain yang tersedia bagi Anda: 

• Manajer lain di organisasi, wilayah, atau sektor Anda; 
• Bagian Sumber Daya Manusia atau Ombudsman (terutama untuk 

masalah tempat kerja seperti kompensasi, tunjangan, disiplin, atau 
promosi);

• Manajer lokasi atau fungsi (misalnya bidang Kualitas atau Rantai 
Pasokan);

• Departemen Hukum; dan
• Kantor Etika dan Kepatuhan.

• Apakah saya akan merasa nyaman menceritakan tindakan saya kepada 
supervisor saya?

• Apakah saya akan merasa bangga menceritakan tindakan saya kepada 
keluarga dan teman saya?

• Apakah saya akan merasa nyaman bila tindakan saya diberitakan di media 
masa?
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Cara menghubungi Kantor Etika dan Kepatuhan
Berdasarkan undang-undang setempat yang berlaku, setiap orang dapat secara 
terbuka maupun tanpa nama mengajukan pertanyaan atau melaporkan 
kekhawatiran apapun terkait masalah etika atau kemungkinan pelanggaran hukum 
maupun yang benar-benar terjadi, termasuk akuntansi, keuangan, pajak, atau 
masalah antisuap, ke Kantor Etika dan Kepatuhan melalui cara-cara di bawah ini:

• Surat pos — Kirimkan surat ke:
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mail — Kirim e-mail ke Ethics@eaton.com atau gunakan formulir web 
di situs web Etika Global yang dapat diakses melalui JOE (intranet Eaton) 
atau di situs web eksternal Eaton.

• Telepon — Hubungi Saluran Bantuan Etika dan Integritas Keuangan 
melalui nomor 800.433.2774 untuk AS dan Kanada. Untuk negara 
lainnya, gunakan nomor yang tertera di poster Etika setempat Anda atau 
di situs web Etika Global di JOE. Saluran Bantuan adalah bebas pulsa, 
dan staf perwakilan multibahasa tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. 

• Dukungan multibahasa — Jika ingin, Anda dapat menggunakan bahasa 
ibu untuk menulis kekhawatiran Anda ke salah satu alamat di atas, dan 
kami akan menerjemahkan surat atau e-mail tersebut.

Langkah selanjutnya setelah Anda menghubungi Kantor Etika 
dan Kepatuhan
Apapun metode yang Anda pilih untuk mengirimkan laporan, kekhawatiran, atau 
pertanyaan, berikut ini adalah langkah selanjutnya yang akan dilakukan:

• Laporan, kekhawatiran, atau pertanyaan Anda akan ditanggapi secara 
serius dan akan ditangani dengan segera, rahasia, dan profesional.

• Layanan penerjemahan akan disediakan bila diperlukan.
• Setiap laporan maupun kekhawatiran yang Anda laporkan akan diselidiki 

atau, jika perlu, dirujuk ke bagian Sumber Daya Manusia atau saluran 
sumber internal lain untuk ditanggapi atau ditindaklanjuti. Penyelidikan 
akan dilakukan segera. 

• Kerahasiaan identitas Anda akan dijaga semaksimal mungkin sekaligus 
memungkinkan pelaksanaan pemeriksaan yang tepat.  

• Informasi terkait laporan dan penyelidikan akan disimpan sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku dan hanya diungkapkan kepada pihak yang 
berwenang untuk mengetahui informasi tersebut. 

• Sesuai pilihan Anda dan berdasarkan undang-undang setempat, identitas 
Anda tidak akan diungkapkan. Jika identitas Anda tidak diungkapkan, maka 
lokasi dan nomor telepon Anda tidak dapat diidentifikasi maupun ditelu-
suri. Namun, hal tersebut akan lebih menyulitkan kami dalam menyelidiki 
dugaan yang terkait dan menangani semua kekhawatiran Anda.

• Kemungkinan pelanggaran maupun kesalahan, jika dibuktikan, akan 
diselesaikan dengan tindakan yang cepat dan tepat. Jika memang tepat 
dan kami memiliki informasi kontak Anda, kami akan memberitahukan 
Anda tentang penyelesaian akhirnya.
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Eaton melarang tindakan balasan terhadap maupun 
hukuman bagi pegawai manapun yang dengan itikad 
baik mengajukan kekhawatiran, membuat laporan, 
atau membantu penyelidikan terhadap suatu 
laporan. Pegawai yang melakukan tindakan balasan 
terhadap pegawai lain yang membuat laporan atau 
membantu penyelidikan dapat dikenakan hukuman, 
hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja. 
Jika Anda merasa menerima tindakan balasan karena 
Anda telah membuat laporan atau membantu 
penyelidikan terkait masalah etika, hubungi 
supervisor Anda, bagian Sumber Daya Manusia, atau 
wakil presiden, bidang Etika dan Kepatuhan, dengan 
segera. Pegawai yang dengan itikad buruk 
menggunakan	Saluran	Bantuan	untuk	melaporkan	
informasi palsu dapat dikenakan hukuman, hingga 
dan termasuk pemutusan hubungan kerja.



 Pertanyaan

P. Peraturan Etika kita menyatakan bahwa pegawai tidak akan menerima 
tindakan balasan karena telah membuat laporan dengan itikad baik. 
Apakah yang dimaksud dengan itikad baik?

J. Pegawai bertindak dengan itikad baik bila mereka yakin bahwa informasi 
yang diberikan saat membuat suatu laporan adalah benar. Dengan kata lain, 
mereka memiliki maksud yang baik dan jujur. Namun, bukan berarti bahwa 
dugaan mereka harus benar. Jika Anda tidak yakin apakah harus membuat 
laporan, bicara dengan supervisor Anda atau Kantor Etika dan Kepatuhan 
untuk meminta bantuan.

P. Saya khawatir bahwa seseorang akan menggunakan Saluran Bantuan 
untuk membuat tuduhan palsu tentang saya. Mengapa kita 
menanggapi laporan tanpa identitas secara serius?

J. Semua laporan yang dilakukan melalui Saluran Bantuan akan ditanggapi 
secara serius. Pegawai membutuhkan sumber terpercaya saat mereka tidak 
nyaman menyebutkan identitas diri mereka, misalnya bila masalah tersebut 
melibatkan supervisor mereka. Namun, pegawai manapun yang dengan 
itikad buruk menggunakan Saluran Bantuan untuk melaporkan informasi 
palsu dapat dikenakan hukuman, hingga dan termasuk pemutusan 
hubungan kerja.

P. Saya melaporkan masalah serius ke Kantor Etika dan Kepatuhan, 
namun tidak ada yang menghubungi saya tentang hal yang terjadi. 
Mengapa demikian?

J. Jika Anda membuat laporan tanpa menyebutkan identitas, kami mungkin 
tidak mengetahui cara menghubungi Anda. Jika kami menghubungi Anda, 
informasi terkait hasilnya hanya dapat kami informasikan secara terbatas 
karena privasi atau pertimbangan kerahasiaan lainnya. Jika perlu, hubungi 
Saluran Bantuan untuk menanyakan apakah masalah Anda telah diatasi. 

P. Jika ada kekhawatiran, apakah saya harus membicarakannya dengan 
supervisor saya atau manajer setempat lainnya sebelum menelepon 
Saluran Bantuan atau menghubungi Kantor Etika dan Kepatuhan?

J. Idealnya, supervisor atau manajer setempat lainnya memiliki posisi terbaik 
untuk membantu menyelesaikan kekhawatiran Anda. Namun, Anda tidak 
diharuskan untuk berbicara dengan supervisor Anda terlebih dulu atau 
mengikuti jalur perintah sebelum Anda menggunakan Saluran Bantuan atau 
menghubungi Kantor Etika dan Kepatuhan.
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Informasi sesuai negara

Dalam	panduan	ini,	kita	telah	menyebutkan	Saluran	Bantuan	
sebagai salah satu sarana yang dapat Anda gunakan untuk 
mendapatkan saran atau melaporkan kesalahan maupun 
situasi lainnya yang dapat melanggar undang-undang 
maupun Peraturan Etika kita atau yang dapat bertentangan 
dengan nilai-nilai kita. Anda tidak diharuskan untuk 
menggunakan	Saluran	Bantuan	guna	melaporkan	
kekhawatiran. 

Bahkan,	beberapa	undang-undang	setempat	membatasi	
masalah	yang	dapat	Anda	laporkan	melalui	Saluran	Bantuan	
pada bidang keuangan, akuntansi, perbankan, antisuap dan 
urusan serius lainnya, serta Anda juga mungkin diharuskan 
untuk menyebutkan identitas diri kepada staf perwakilan 
Saluran	Bantuan.	Jika	undang-undang	semacam	ini	berlaku	
bagi Anda, pemberitahuan sesuai negara disertakan dalam 
panduan ini. Semua referensi untuk penggunaan Saluran 
Bantuan	dalam	panduan	ini	dan	informasi	yang	terkait	
dikenakan pembatasan yang diuraikan dalam 
pemberitahuan tersebut. Jika Anda memiliki pertanyaan, 
hubungi manajer Sumber Daya Manusia setempat atau 
Kantor Etika dan Kepatuhan untuk meminta kejelasan.
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Untuk menunjukkan bahwa standar etika Eaton 
adalah yang terkini dan memiliki tingkat tertinggi, 
Eaton mendirikan kantor yang bertugas mengawasi 
serta mengelola program etika dan kepatuhan. 
Kantor tersebut berada di bawah arahan wakil 
presiden, bidang Etika dan Kepatuhan, dengan 
pengawasan utama oleh Komite Tata Kelola Dewan 
Direktur. Kantor ini bergantung pada komitmen serta 
dukungan semua pegawai, manajer, dan pemimpin 
senior untuk memastikan bahwa etika dan nilai-nilai 
Eaton diintegrasikan ke dalam praktik bisnisnya 
secara konsisten di seluruh dunia.

Kantor Etika dan  
Kepatuhan Global
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Berikut ini adalah aktivitas dan tanggung jawab kantor ini:

• Mendukung manajer dalam 
penyampaian pelatihan dan 
informasi etika yang efektif, 
relevan, dan penuh 
pertimbangan kepada para 
pegawai;

• Memberikan dan mengawasi 
pelatihan serta informasi 
kepatuhan;

• Secara rutin, menilai dan 
mengutamakan risiko 
pelanggaran terhadap 
undang-undang kebijakan 
Eaton serta memantau 
aktivitas-aktivitas yang ada 
untuk mengendalikan risiko 
tersebut;

• Memantau dan mengaudit 
program etika dan kepatuhan, 
serta secara berkala 
mengevaluasi keefektifan 
program;

• Mengelola dan menelusuri 
masalah etika dan kepatuhan 
serta memberikan laporan 
metrik utama;

• Menawarkan saran seputar 
masalah dan prioritas yang 
muncul;

• Menyediakan saluran 
pelaporan tanpa identitas dan 
rahasia bagi para pegawai dan 
pihak ketiga untuk 
mengajukan kekhawatiran 
serta melaporkan kesalahan 
dan pelanggaran terhadap 
undang-undang, kebijakan, 
atau Peraturan Etika;

• Mengelola laporan melalui 
Saluran Bantuan;

• Mengawasi penyelidikan etika 
serta mengubah program 
etika dan kepatuhan 
sebagaimana diperlukan; dan

• Mengadakan pertemuan rutin 
dengan Komite Audit dan Tata 
Kelola Dewan Direktur untuk 
melaporkan tentang masalah 
etika dan kepatuhan serta 
status program.
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Catatan



Berdasarkan	undang-undang	setempat	yang	berlaku,	setiap	orang	dapat	secara	
terbuka maupun tanpa nama mengajukan pertanyaan atau melaporkan 
kekhawatiran apapun terkait masalah etika atau kemungkinan pelanggaran hukum 
maupun yang benar-benar terjadi, termasuk akuntansi, keuangan, pajak, atau 
masalah antisuap, ke Kantor Etika dan Kepatuhan melalui cara-cara di bawah ini:

• Surat pos:    • E-mail: Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Telepon: Saluran Bantuan adalah bebas pulsa, dan staf perwakilan multibahasa 
tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jika negara Anda tidak tercantum di 
sini (atau jika mengalami masalah dengan nomor di bawah ini), lihat poster etika 
setempat Anda atau situs web Etika Global yang dapat diakses melalui JOE.

Austria* 0800.295.342
Brazil 0800.891.4212
Kanada 800.433.2774
Cina (Unicom) 10.800.711.1122 
Cina (Cina Telecom) 10.800.110.1046
Republik Ceko* 800.143.861
Republik Dominika* 800.320.0821
Jerman* 0800.181.9146
India 000.800.100.1499
Italia  800.789343
Meksiko 001.888.667.6799
Belanda * 0800.022.2042
Polandia* 0.0.800.111.1664
Taiwan* 00801.10.4366
Inggris 0808.234.9987
Amerika Serikat 800.433.2774

• Online: www.eaton.com/ethics

Cara menghubungi Kantor  
Etika dan Kepatuhan

*Telepon selular mungkin tidak akan tersambung. Jika Anda mengalami masalah, gunakan telepon kabel.
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