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 Laporan 
Kantor 
Ombuds

Program Ombuds Eaton 
merupakan jalur informal 
untuk penyelesaian konflik 
di dalam lingkungan Eaton. 
Jadi, tidak seperti meng-
hubungi jalur formal seperti 
pihak manajemen atau 
Etika, menghubungi Kantor 
Ombuds tidak dianggap 
sebagai pemberitahuan 
kepada perusahaan.
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Pesan dari Direktur, 
Kantor Ombuds

Eaton menjalani masa-masa yang sibuk 
dalam 18 bulan terakhir sejak Laporan 
Kantor Ombuds kami yang lalu. Sebagai 
hasil dari beberapa akuisisi, Eaton memiliki 
lebih dari 30.000 karyawan baru. Sejak 
akuisisi tersebut, kami telah memperkenal-
kan program Ombuds ke banyak dari 
karyawan baru itu di lebih dari 90 lokasi di 
seluruh dunia. Selamat datang di program 
Ombuds!

Laporan ini, yang mencakup periode Januari 
2013 - Juni 2014, akan merangkum data dari 
kegiatan kasus kita dari lebih dari 2.700 
karyawan yang telah menghubungi kami 
selama periode 18 bulan ini. Laporan ini 
juga akan memberikan suatu pandangan 
singkat tentang enam negara baru tempat 
program ini diperkenalkan, menyorot 
kegiatan utama kita, menggambarkan 
berbagai peran dan tanggung jawab Kantor 
Ombuds, dan memberikan contoh-contoh 
skenario tentang berbagai kasus Ombuds 
yang khas. Saya ingin mengucapkan terima 
kasih kepada para karyawan dari segala 
penjuru dunia, yang dengan sukarela 
memberikan sepatah dua patah kata yang 
kami gunakan dalam laporan ini. Ilustrasi 
pada halaman muka berasal dari salah satu 
dari beberapa poster Ombuds yang baru 
yang akan segera tersedia di berbagai lokasi 
di seluruh dunia.

Sejak 2002, Kantor Ombuds telah menye-
diakan sarana unik untuk memastikan agar 
nilai-nilai dan falsafah Eaton diterapkan dan 
beroperasi di seluruh perusahaan. Jika ada 
kekhawatiran yang berkaitan dengan 
pekerjaan, Kantor Ombuds adalah suatu 
sarana yang rahasia tempat Anda bisa 
mendapatkan Ombuds Eaton yang memiliki 
pengalaman dan pengetahuan budaya, nilai, 

dan praktik-praktik kita dalam mendengar-
kan dan membantu Anda menyelesaikan 
situasi Anda. Layanan kami melengkapi - 
tetapi tidak menggantikan atau menyaingi - 
berbagai jalur Eaton yang formal seperti 
manajer Anda, Kantor Etika Global dan 
Kepatuhan, atau Sumber Daya Manusia. 

Pada bulan Mei 2014, Evan Arrowsmith, 
Field Ombuds untuk Amerika Utara, 
pensiun. Kantor ini akan kehilangan 
sumbangsih Evan. Kami hendak mengucap-
kan selamat dan terima kasih kepadanya 
atas sumbangsih yang telah diberikan 
selama bertahun-tahun. 

Laporan ini merupakan suatu kesempatan 
bagi kami untuk tidak hanya memberikan 
informasi, tetapi juga untuk mengulurkan 
tangan kepada  komunitas karyawan kita 
dan memperbarui komitmen kami untuk 
menjadi tanggap, dan mudah dihubungi 
sebagai suatu lingkungan rahasia yang aman, 
informal dan netral tempat para karyawan 
dapat membicarakan persoalan atau 
kekhawatiran di tempat kerja. Terima kasih 
atas kepercayaan Anda.

Kami membentuk Kantor Ombuds lebih dari 12 tahun lalu 
dengan maksud memberikan suatu sarana bagi karyawan 
kami yang bisa mereka jadikan tempat untuk mengemuka-
kan dengan aman dan rahasia persoalan atau masalah di 
tempat kerja. Sebagian besar karyawan, ketika mereka 
mempunyai dilema atau masalah di pekerjaan terutama 
menggunakan berbagai jalur formal seperti manajer mereka 
atau Sumber Daya Manusia. Namun demikian, kami 
mengakui bahwa ada kalanya memiliki akses terhadap suatu 
sarana yang rahasia, tidak memihak dan tidak menyebarlu-
askan seperti Ombuds memungkinkan para karyawan 
untuk berkonsultasi atau meminta bimbingan mengenai 
suatu persoalan yang mungkin tidak akan mengemuka 
seandainya sarana ini tidak ada. 

Sejak awal mulanya pada tahun 2002, lebih dari 16.000 
orang telah mendatangi Kantor Ombuds dengan berbagai 
persoalan mereka - yang membuktikan kepercayaan yang 
mereka berikan pada alternatif ini sebagai cara penyelesaian 
masalah. Saya mengajak Anda untuk mempertimbangkan 
layanan penting ini bilamana dibutuhkan.

Dalam memberikan peluang kepada para karyawan untuk 
mengemukakan masalah secara rahasia, Kantor Ombuds 
memainkan peran penting dalam mempertunjukkan 
komitmen Eaton untuk berbisnis dengan benar.

Ilene Butensky 
DIREKTUR, KANTOR OMBUDS

Praktisi Ombudsman 
Organisasional yang Bersertifikasi

Sandy Cutler, 
CHAIRMAN AND CEO

Kantor Ombuds:   
Sarana Independen,  
Rahasia
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Laporan Kegiatan
Selama delapan belas bulan terakhir, tim Ombuds telah 
memperkenalkan program ini kepada para karyawan 
Eaton di negara-negara Korea Selatan, Malaysia, Afrika 
Selatan, Turki, Arab Saudi dan Jepang. Tim juga meluncur-
kan program ini kepada lebih dari 19.000 mantan karya-
wan Cooper di 14 negara, dan karyawan yang berasal 
dari akuisisi Jeil di Korea Selatan, Rolec di Cile dan 
Polimer Kaucuk di Turki. Seluruhnya, Ombuds memberi-
kan pelatihan di 172 lokasi fasilitas kepada lebih dari 
40.000 karyawan Eaton di seluruh dunia.

Bekas Lokasi Cooper

Siapa yang Menggunakan Kantor ini

Sejak akuisisi Cooper pada 
tahun 2012, Kantor Ombuds 
telah memberikan pengantar 
pelatihan Ombuds kepada 
lebih dari 19.000 mantan 
karyawan Cooper di  
14 negara di 93 lokasi.

Hampir seperempat dari semua 
kasus sejak Januari 2013 
berasal dari bekas lokasi 
Cooper. 

172
Lokasi menerima 
kunjungan dan 
pelatihan

6
Negara Baru

Untuk memastikan 
kerahasiaan, Ombuds hanya 
menyimpan catatan data 
tingkat tinggi. Catatan 
terperinci yang akan 
mengidentifikasikan 
karyawan tidak akan 
disimpan.

Teknis/
Profesional

20%
30%

Manajer/
Penyelia

16%
11%

Kantor

5%
5%

Hubungan Luar 
atau Tidak 
Diketahui

8%

Pensiunan/
Mantan 
Karyawan

2%
Kontrak/
Temporer

1%

46%
53%
Pabrik2.710

Kasus Total

30%
Asia-Pasifik

4%*
Eropa, Timur 
Tengah dan 
Afrika

Amerika Utara
43%

Amerika Latin dan 
Karibia

23%

Distribusi Kasus berdasarkan Wilayah

*  Program Ombuds masih harus diperke-
nalkan ke sebagian besar negara Eropa di 
wilayah EMEA (Eropa, Timur Tengah dan 
Afrika).

Sejauh ini Ombuds telah 
diluncurkan ke 30 negara 
mencakup 80 persen 
dari semua karyawan 
Eaton.

Penelepon ke 
Ombuds

Demografi Eaton

Pimpinan 
Senior

2%
0,5%
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Jepang
Pada bulan Juni 2014, program 
Ombuds diluncurkan kepada 
hampir 300 karyawan di empat 
lokasi di Osaka, Kyoto dan 
Tokyo, Jepang termasuk 
beberapa bekas lokasi Cooper.

Turki
Pada bulan Maret 2014, tim 
Ombuds melatih lebih dari 
2.000 karyawan mengenai 
program Ombuds di kantor-
kantor Kelistrikan dan 
Hidraulis di Istanbul dan di 
pabrik hidraulis dan selang yang 
berukuran satu juta kaki 
persegi di Cerkezkoy, Turki.

Korea Selatan
Pada bulan Mei 2013, Ilene 
Butensky dan Sophia Qiao 
mengunjungi Korea Selatan dan 
memimpin 20 sesi pelatihan 
Ombuds untuk lebih dari 500 
karyawan dari bisnis Kelistrikan, 
Kendaraan bermotor, dan 
Hidraulis, bersama dengan 
mantan karyawan Cooper. 
Pelatihan diselenggarakan di 
Busan, Seoul, Pyungtek dan 
Hwasung.

Afrika Selatan
Pada bulan Juni 2013, tim 
Ombuds mengunjungi 
Wadeville, Kempton Park, 
Witbank, Vanderbijl Park,  
Cape Town, Durban dan 
Richardsbay, Afrika Selatan, 
melatih hampir 500 karyawan 
dari Bisnis Kelistrikan, Hidraulis 
dan Kendaraan bermotor 
dalam 23 sesi.

Arab Saudi 
Pada bulan April 2014, lebih 
dari 80 karyawan di fasilitas 
Eaton di Damamm, Arab Saudi 
menerima pelatihan dari tim 
Ombuds.

Enam Negara Baru
Malaysia 
Pada bulan Mei 2013, program 
Ombuds telah diperkenalkan 
kepada para karyawan dari 
bisnis Kelistrikan dan Hidraulis 
di Kuala Lumpur dan Penang, 
Malaysia. 
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Partisipasi dalam IOA dan  
Kegiatan Profesional
Tim Ombudsman Eaton membantu profesi melalui  
berbagai kegiatan yang menjangkau komunitas kita dan 
partisipasi dalam Asosiasi Ombudsman Internasional (IOA).

April 2013
Ilene Butensky ditunjuk sebagai 
Dewan Direksi Asosiasi 
Ombudsman Internasional dan 
bertugas sebagai Bendahara 
Dewan. 

April 2014
Ilene Butensky berbicara di 
Konferensi Musim Semi 
American Bar Association 
(Asosiasi Ahli Hukum Amerika) 
di Miami, Florida mengenai 
topik “Introduction to Ombuds 
Practices (Pengantar Praktik-
praktik Ombuds).” Ceramah ini 
berfokus pada masa depan 
praktik-praktik Ombuds di 
lingkungan perusahaan. 

June 2014
Sophia Qiao dan Ilene Butensky 
berbicara di hadapan Kamar 
Dagang Amerika di Jepang di Tokyo 
American Club. “Program-program 
Ombuds Organisasional – Peran, 
Nilai dan Dampaknya” merupakan 
topik yang disampaikan. 

Desember 2013
Gennette Tripari, field ombuds di 
wilayah Amerika Latin dan 
Karibia, adalah pembicara utama 
pada Kongres ke enam belas 
Ombudsman Brasil dari Asosiasi 
Ombudsman Brasil di Recife, 
Brasil. Gennette menyampaikan 
informasi mengenai pengelolaan 
Kantor Ombuds di Eaton, 
termasuk implementasi kantor 
Ombuds, tren, statistik, dan 
strategi komunikasi. Lebih dari 
360 profesional Ombudsman dari 
seluruh Brasil berpartisipasi 
dalam Kongres ini.

Kategori Kasus

Lainnya
2%

Hubungan dengan 
Sejawat dan Kolega

4%
Pekerjaan dan Karir
16%

6%
Keselamatan dan Kesehatan

4%
Pengawasan  
dan Kepatuhan

8%
Bimbingan Kepemimpinan

11%
Gaji

11%
Tunjangan

10%
Pengelolaan 
Kinerja

23%
Persoalan Atasan/
Karyawan

Hubungan Eksternal
5%

Bimbingan
49%

Fasilitasi
49%

Penolakan
2%

Jenis-jenis Dukungan

Bimbingan 
Terjadi ketika Ombuds membantu karyawan 
mendapatkan kejelasan seputar suatu persoalan 
atau membantu mereka memahami pilihan 
mereka dan cara terbaik untuk menindaklanjuti 
pilihan-pilihan tersebut. Lebih dari sepertiga dari 
semua bimbingan menghasilkan rujukan ke jalur 
formal seperti Sumber Daya Manusia atau Etika.  

Fasilitasi 
Terjadi ketika karyawan memberi wewenang 
kepada Ombuds untuk membawa kasus mereka 
ke suatu jalur formal. 

Penolakan 
Terjadi bila suatu persoalan telah ditangani oleh 
suatu jalur formal misalnya penasihat hukum atau 
suatu prosedur pengaduan formal. Penolakan 
juga terjadi ketika Ombuds tidak dapat 
menghubungi kembali karyawan tersebut.  
*  Dalam semua interaksi Ombuds netral dan tetap 

tidak memihak serta tidak berat sebelah selama 
memberikan dukungan bagi suatu proses yang adil.
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Skenario yang khas
Kantor Ombuds Eaton telah berhubungan melalui telepon 
atau secara pribadi dengan lebih dari 16.000 orang sejak 
awal mulanya dan telah mendengarkan beraneka ragam 
situasi dari berbagai lokasi di seluruh dunia. Setiap panggilan 

Skenario APEX
Frank adalah seorang insinyur desain di Eaton. 
Tahun lalu, Carl menjadi penyelia dia yang baru. 
Menurut Frank, Carl mempunyai harapan yang 
berbeda dari penyelia dia yang sebelumnya dan 
bahwa hubungan mereka tegang sejak hari per-
tama.  Tahun ini, Frank menerima penilaian 
APEX P2, yang sangat membuatnya marah kare-
na penilaian APEX Frank sebelum itu selalu P3 
atau lebih baik. Menurut anggapannya penilaian 
tersebut tidak berdasar dan tidak adil dan de-
ngan tegas dia menyatakan keberatannya terha-
dap Carl. Ini hanya memperbesar ketegangan di 
antara mereka. Dia menghubungi Ombuds 
untuk mendapatkan sudut pandang pihak yang 
netral dan mengetahui persoalannya serta 
menanyakan apabila memungkinkan untuk 
meninjau kembali penilaian APEXnya. Ombuds 
dan Frank membicarakan makna penilaian P2 
dan Ombuds bertanya kepada Frank jika dia 
mengetahui dengan pasti mengapa manajernya 
memberi penilaian “2” untuk kompetensi Frank. 
Dia tidak tahu dengan pasti. 
Mengenai peninjauan kembali penilaiannya, 
Ombuds menjelaskan bahwa tidak ada proses 
peninjauan kembali karena penilaian APEX yang 
final memerlukan ukuran standar yang dicocok-
kan dengan para manajer lainnya dan disetujui 
oleh manajer tingkat kedua.  Dengan bimbingan 
Ombuds Frank memusatkan perhatiannya pada 
masa depan dan bersama-sama mereka mem-
bahas berbagai cara yang proaktif dan positif 
untuk mengelola hubungannya dengan Carl di 
masa mendatang. Ombuds menanyakan pada 
Frank apakah dia merasa senang untuk menjad-
walkan suatu pertemuan dengan Carl untuk 
mengecek dan mengetahui bagaimana kinerja-
nya menurut Carl.  Frank sepakat untuk mencoba 
pendekatan ini. Ketika Ombuds mengecek kem-
bali dengan Frank beberapa minggu kemudian, 
dia mengatakan bahwa hubungan kerjanya de-
ngan Carl jelas telah meningkat, meskipun tidak 
ideal. Frank menyatakan bahwa dia lebih 
mengerti mengapa Carl memberi nilai 2 untuk 
kompetensinya dan apa yang perlu dia lakukan 
untuk memperbaiki penilaiannya. 

Hubungan Antar Karyawan
Kantor Ombuds menerima telepon dari 
Carmen, seorang karyawati pabrik yang telah 
mengabdi selama 12 tahun. Dia menuduh ketua 
timnya tidak menghargai dia dan rekan kerjanya 
- memberikan ancaman lisan bahwa mereka 
bisa kehilangan pekerjaan dan menggunakan 
bahasa yang tidak professional. Carmen sudah 
berbicara dengan penyelianya tentang situasi ini 
dan untuk sementara situasi membaik tetapi 
sekarang dia menduga bahwa perilaku buruk ini 
kembali lagi. Carmen merasa tidak enak menge-
mukakan masalah ini kepada penyelianya lagi 
sehingga dia memutuskan untuk menelepon 
Ombuds.
Ombuds mendengarkan masalah Carmen dan 
membahas beberapa pilihan, serta pro dan kon-
tra dari setiap pilihan. Karena dia mengkhawatir-
kan pembalasan dendam, Carmen meminta 
Ombuds untuk menyampaikan kekhawatirannya 
kepada bagian sumber daya manusia tanpa 
memberikan namanya. Setelah mengingatkan 
Carmen bahwa pembalasan dendam adalah 
bertentangan dengan Kode Etik Eaton, Ombuds 
sepakat untuk menghubungi manajer sumber 
daya manusia atas namanya. Sebagai hasilnya, 
manajer sumber daya manusia melakukan penye- 
lidikan dan bisa membuktikan dugaan Carmen. 
Sebagai tindak lanjut, bagian sumber daya manu-
sia berbicara dengan ketua tim dan penyelia 
departemen secara bersamaan - untuk mem-
perjelas peran ketua tim, batas wewenangnya, 
dan perilaku yang diharapkan. Penyelia diminta 
untuk membimbing ketua tim, memberikan 
umpan balik bulanan kepada bagian sumber 
daya manusia tentang kemajuannya, mengharus-
kannya mengikuti pelatihan kompetensi yang 
sesuai di Universitas Eaton. Selama proses ini 
tidak ada yang diberi tahu bahwa Carmen 
adalah orang yang mengemukakan masalah ini.

telepon itu unik dalam caranya sendiri, namun demikian ada 
beberapa topik yang lebih umum daripada lainnya. Berikut 
ini adalah empat skenario fiksi yang mencerminkan 
berbagai kasus khas Eaton. 

•  Tidak yakin ke mana atau 
bagaimana membawakan 
suatu masalah 

•  Berusaha berbicara dengan 
seseorang yang mengetahui 
tentang berbagai kebijakan 
dan praktik-praktik di 
perusahaan secara rahasia 
dan tidak disebarluaskan 

•  Memerlukan pihak netral 
yang dapat bertukar pikiran 
untuk membantu mengiden-
tifikasikan dan mengevaluasi 
berbagai pilihan 

•  Memerlukan informasi atau 
kejelasan tentang sesuatu

•  Sudah mencoba saluran 
formal

“Ombuds adalah sarana yang 
membantu - suatu jaring 
penyelamat yang bermakna 
dalam budaya kita.”  
–Karyawan Eaton

“Ombuds telah menjadi 
fasilitator yang efektif 
dalam menyelesaikan  
berbagai isu yang berkaitan 
dengan pekerjaan tepat 
pada waktunya.” 
– Karyawan Eaton

“Kantor Ombuds adalah 
sarana yang bagus dan 
netral untuk para karyawan. 
Kantor ini turut membantu 
kesejahteraan kita dan telah 
mempertinggi tingkat 
kepercayaan kita.”  
– Karyawan Eaton

Ombuds akan mendengarkan 
situasi Anda dan menyelidiki agar 
lebih memahami situasi sepenuh-
nya. Kemudian Anda dan Ombuds 
akan membuat daftar pilihan yang 
masuk akal. Bersama-sama, Anda 
kemudian mendiskusikan pro dan 
kontra dari setiap pilihan. 
Jenis-jenis pilihannya termasuk: 
mendapatkan bimbingan dari 
Ombuds tentang bagaimana 
menghubungi sarana lainnya, 
mendapatkan informasi yang 
membantu Anda menyelesaikan 
masalahnya, meminta Ombuds 
untuk berbicara dengan sese-
orang dari jalur formal, atau 
mengambil tindakan-tindakan lain. 
Andalah yang menentukan pilihan 
yang Anda yakini terbaik bagi 
Anda, bukan bagi Ombuds.

Apa yang dapat saya 
harapkan jika saya 
menghubungi Ombuds?

Mengapa karyawan 
menghubungi Kantor 
Ombuds?
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Dilema Etika
Sarah menerima pekerjaan sebagai asisten 
administrasi di suatu departemen yang dipimpin 
oleh Michelle, seorang manajer pabrik baru di 
Eaton. Dalam masa jabatannya yang belum lama, 
Michelle telah mewujudkan hasil yang luar biasa 
bagus dan sangat dihormati oleh rekan sejawat 
dan manajemen senior.
Michelle memberi beberapa kwitansi kepada 
Sarah untuk menyusun laporan pengeluaran 
bulanan. Sarah belum pernah meyiapkan laporan 
pengeluaran untuk orang lain sebelumnya, tapi 
dia pikir salah satu kwitansi tersebut adalah 
untuk hal yang tidak diperbolehkan dimasukkan 
sebagai pengeluaran perusahaan. Sarah merasa 
khawatir dan tidak ingin menemui Michelle kare-
na dia berpikir bahwa jika dia melakukan ini bisa 
membahayakan hubungan kerja mereka, teruta-
ma apabila pengeluaran tersebut adalah sah. 
Sarah memutuskan untuk berbicara secara raha-
sia dengan Ombuds. Bersama-sama, mereka 
mempelajari situasinya, kebijakan pengeluaran, 
pro dan kontra berbagai pilihan termasuk meng-
hubungi Etika Global dan Kepatuhan. Ombuds 
menjamin Sarah bahwa kantor Etika tidak meng-
haruskan dia untuk mengidentifikasikan dirinya 
sendiri jika dia tidak mau melakukannya. Setelah 
pembicaraan dengan Ombuds, Sarah merasa 
bahwa pengeluaran yang dipertanyakan adalah 
sesuatu yang meragukan dan, demi ketenangan 
pikirannya, dia akan menelepon Ethics Help Line 
untuk meminta interpretasi mereka. Sebagai 
hasil telepon Sarah, Kantor Etika menghubungi 
divisi pengawas yang menyelidiki pengeluaran di 
laporannya dan kesimpulannya adalah bahwa hal 
itu sungguh-sungguh sah dan sesuai dengan 
kebijakan Eaton. Hal ini dikomunikasikan kepada 
Sarah ketika dia menelepon kembali untuk suatu 
tindak lanjut. Dia mengucapkan terima kasih 
kepada petugas Etika atas bantuannya dalam 
memecahkan dilema ini dan mengembalikan 
ketenangan pikirannya.

Stres karena Lembur
Tanya menelepon kantor Ombuds tentang ba-
nyaknya lembur yang diperlukan di pabriknya. 
Dia memberi tahu Ombuds bahwa banyak 
karyawan yang telah bekerja tujuh hari seminggu 
selama beberapa bulan berturut-turut. Banyak 
rekan sekerjanya juga berkomentar tentang rasa 
lelah dan tidak adanya waktu untuk keluarga 
mereka.  Tanya menceritakan bahwa seringkali 
mereka tidak memiliki cukup banyak pekerjaan 
pada hari Senin karena pengadaan bahan-bahan 
tidak tepat waktu atau telah habis selama akhir 
pekan. Tanya berbicara dengan penyelianya 
beberapa kali tentang persoalan ini, tetapi diberi 
tahu bahwa meskipun masalah ini telah diperik-
sa, mereka berurusan dengan pesanan tertung-
gak dan kendala jumlah karyawan. Tanya memu-
tuskan untuk menelepon Ombuds untuk meli-
hat jika ada lagi yang bisa dilakukan.
Setelah membicarakan berbagai pilihan yang 
ada, Tanya meminta Ombuds untuk berbicara 
dengan manajer SDM fasilitas tersebut tetapi 
tidak mengungkapkan namanya. Ombuds 
mendiskusikan persoalan-persoalannya dengan 
manajer SDM, yang menjelaskan tentang pesan-
an tertunggak pabrik dan kebutuhan lembur 
tetapi mengakui bahwa dia memprihatinkan 
perlunya karyawan mendapat waktu istirahat 
dan akan meminta pihak pimpinan untuk menin-
jaunya kembali. Sumber Daya Manusia juga 
menyebutkan bahwa banyak karyawan yang 
menginginkan lembur sebanyak mungkin. Staf 
pabrik memutuskan untuk membentuk suatu 
tim untuk meninjau situasi arus bahan untuk 
menjamin kegiatan produksi dapat berlanjut 
tanpa penundaan pada setiap hari Senin. Tim 
juga bertukar pikiran tentang berbagai cara agar 
para karyawan dapat memperoleh waktu istira-
hat yang diperlukan

Pada pengalaman 
pertama saya dengan 
Kantor Ombuds, mereka 
mendengarkan kekha-
watiran saya dan menun-
jukkan orang yang tepat 
untuk menyelesaikan 
masalah saya.” 
– Karyawan Eaton

“Melalui panduan, kesabaran dan 
teknik pelatihan yang dijalankan 
dalam hubungan pribadi saya 
dengan Ombuds saya mendapat-
kan adanya suatu rasa keadilan 
dan melihat sistem tersebut 
berjalan untuk menegakkan 
integritas.” 
– Karyawan Eaton

“Melalui Kantor Ombuds, saya 
dapat membicarakan berbagai 
masalah saya tanpa takut pem-
balasan. Mereka mudah dihubungi 
dan membantu saya untuk terus 
bekerja.”   
–Karyawan Eaton

Jika ombuds adalah 
karyawan yang digaji oleh 
perusahaan, bagaimana kita 
tahu bahwa mereka netral 
dan rahasia?

Ketika Eaton memperkenal-
kan Kantor Ombuds lebih 
dari 12 tahun lalu, kantor ini 
dibentuk khusus untuk 
memberikan suatu tempat 
rahasia yang aman kepada 
para karyawan untuk 
mengemukakan dan 
mengatasi berbagai persoalan 
mereka. Jika Kantor Ombuds 
tidak dapat memenuhi 
komitmen dalam menjaga 
kerahasiaan, maka Eaton dan 
para karyawannya tidak akan 
memerlukan keberadaannya. 
Kami netral dalam arti kami 
bukanlah pihak manajemen, 
bukan bagian dari fungsi bisnis 
dan oleh karena itu tidak ada 
pamrih lain selain keadilan.

Siapa yang dapat  
menggunakan Kantor ini

Semua karyawan dan mantan 
karyawan, pensiunan, kontrak-
tor, karyawan temporer, 
karyawan tidak tetap dan paruh 
waktu serta magang dapat 
menggunakan Kantor ini untuk 
mendiskusikan persoalan atau 
pertanyaan terkait pekerjaan.
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Rahasia
Ombudsman berkomunikasi dengan 
mereka yang mencari bantuan dalam 
kerahasiaan yang ketat, dan tidak 
mengungkapkan komunikasi rahasia 
kecuali diberi izin untuk mengungkapkan-
nya. Satu-satunya pengecualian terhadap 
keistimewaan rahasia ini adalah bilamana 
tampak adanya risiko bahaya serius yang 
sudah diambang pintu.
Independen  
Ombudsman independen dalam struktur, 
fungsi dan penampilan sampai tingkat 
yang setinggi mungkin dalam organisasi 
tersebut.
Netral
Ombudsman, tetap tidak memihak dan 
tidak berat sebelah. Ombudsman tidak 
terlibat dalam situasi apa pun yang dapat 
menimbulkan benturan kepentingan.
Informal
Ombudsman, sebagai suatu sarana 
informal, tidak berpartisipasi dalam 
prosedur ajudikatif atau administratif 
formal terkait dengan persoalan yang 
dibawa untuk perhatiannya. Hubungan 
dengan Ombuds tidak dianggap sebagai 
pemberitahuan kepada perusahaan. 
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang 
Kode Etik dan Praktik Standar IOA  
kunjungi www.ombudsassociation.org.

Tim Ombuds
Dari kiri, Sophia Qiao, field ombuds, Asia Pasifik; Terry Boudreau, 
field ombuds, Amerika Utara; Gennette Tripari, field ombuds, 
Amerika Latin dan Karibia; Ilene Butensky, direktur ; Crystal Bahr, 
associate ombuds; dan Devyani Singh, field ombuds, India,  
Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika dan Turki.

Standar Praktik IOA
Eaton adalah anggota aktif Asosiasi Ombudsman 
Internasional (IOA). Sebagai sarana independen bagi 
karyawan Eaton, kami menaati Praktik Standar IOA 
bagi Ombuds Organisasional.



Dapatkan bantuan untuk berbagai 
persoalan di tempat kerja.
Empat cara untuk mendapatkan nasihat, melaporkan persoalan, dan menanggapi 
berbagai masalah yang terkait pekerjaan.

Nomor-nomor Rahasia dan Bebas Biaya
Aman dan terpisah dari saluran telepon Eaton. Untuk menghubungi kami,  
putarlah nomor bebas biaya, atau kode akses AT&T + nomor bebas biaya.
ARGENTINA  
0-800-288-5288 + 866-296-6283
AUSTRALIA  
1800-755-056
KANADA  
1-866-296-6283
BRASIL
0800-8888-288 + 866-296-6283
CILE  
800-360-312 + 866-296-6283
KOLOMBIA  
01-800-911+0010 + 866-296-
6283
KOSTA RIKA 
0-800-011-4114 + 866-296-6283
CHINA - DARATAN 
8008-2008-91 (SAMBUNGAN TETAP)   
4008-2008-91 (PONSEL)
REPUBLIK DOMINIKA 
1-866-296-6283
HONG KONG  
800-968-331

INDIA 
1800-200-3866
IRLANDIA  
1800-946-348 
INDONESIA  
007-803-321-8017
JEPANG  
0034-800-10-0485  
MALAYSIA  
1800-81-6205
MEKSIKO  
01-800-112-2020 + 866-296-6283
SELANDIA BARU
0800-990-074
FILIPINA   
1800-1110-1846 
PUERTO RIKO  
1-866-296-6283
ARAB SAUDI  
800-814-2820 
(STC TETAP DAN JARINGAN BERGERAK/
MOBILE )
800-850-0205 
(MOBILITY MOBILE, ZAIN MOBILE DAN  
JARINGAN ATHEEB)

SINGAPURA  
800-321-1121
AFRIKA SELATAN  
0800-99-9983 
KOREA SELATAN  
080-520-0786 
SWISS  
0800-835575
TAIWAN   
0800-088-658
THAILAND  
001- 800-32-029
TURKI   
00-800-1420-78374 (PENGGUNA 
TELEPON SAMBUNGAN TETAP) 
+90 212 331 4650 (PANGGILAN LOKAL)
UAE 
8000-3570-2896
INGGRIS
0808-234-5918
AMERIKA SERIKAT
866-296-6283
VENEZUELA  
0-800-552-6288 + 866-296-6283

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi 
kami di www.eaton.com/ombuds 
atau kirim email kepada kami ke 
ombuds@eaton.com
www.eaton.com/ombuds
Hubungan dengan Ombuds tidak 
dianggap sebagai pemberitahuan 
kepada Eaton.

Berbicara  
dengan  
Manajer Anda

Bertanya pada 
Sumber Daya 
Manusia

Hubungi  
bagian  
Etika

Bertanya 
pada  
Ombuds

Dialah yang paling 
mengenal Anda, 
tanggung jawab 
pekerjaan Anda, dan 
persoalan Anda sehari-
hari seperti 
keselamatan, penilaian 
kinerja, kompensasi, 
atau pelecehan.

Hubungi Sumber Daya 
Manusia jika manajer 
Anda tidak dapat 
membantu Anda atau 
jika ada pertanyaan 
tentang hal-hal seperti 
kesempatan kerja, 
promosi, dan tunjangan.

Untuk melaporkan atau 
mendiskusikan persoalan 
legal atau etika seperti 
suap, pencurian atau 
benturan kepentingan.  

Petunjuk menelepon 
untuk negara Anda dapat 
diperoleh di situs web 
Etika Global dan 
Kepatuhan di JOE.

Berbicara secara rahasia 
dengan seorang Om-
buds yang netral me-
ngenai bagaimana mulai 
mengatasi masalah yang 
terkait pekerjaan atau 
menyelesaikan suatu 
persoalan. 

Aman dan terpisah dari 
saluran telepon Eaton




