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Jika para pekerja Eaton Corporation harus mengambil suatu keputusan etis dalam 

pekerjaan mereka dan tidak yakin akan apa yang harus dilakukan, pertama-tama 

mereka harus pergi ke manajemen di fasilitas mereka untuk membahas 

permasalahan itu. Jika tahap itu tidak dapat memberikan pemecahan, orang-orang 

di kantor pusat Eaton di Cleverland akan bersedia membantu. Dalam kasus yang 

ditangani Ethics Line berikut  ini, seorang mandor pada salah satu pabrik Eaton 

situasi sehabis membaca booklet Eaton Standards og Ethical Business Conduct. 

Si mandor mempekerjakan seorang mekanik yang terbukti sangat cakap dan 

merupakan asset berharga bagi pabrik tersebut. Ketika mekanik tersebut 

diwawancarai, ia menyebutkan bahwa ia kadang-kadang bekerja lembur pada 

waktu malam diperusahaan ABC untuk mengerjakan proyek mesin-mesin tertentu, 

ternyata perusahaan ABC itu adalah pemasok utama pabrik Eaton tersebut. Si 

Mandor menjadi kawatir akan kemungkinan adanya konflik kepentingan. Ketika ia 

menghubungi Ethisc Line dan membahas situasi itu dengan salah satu dari empat 

eksekutifnya, mereka memutuskan bahwa kemungkinan terjadinya konflik 

kepentingan itu sangat kecil. Si mandor menghubungi perusahaan ABC, dan 

mereka setuju bahwa si mekanik ABC , dan mereka setuju bahwa si mekanik tidak 

akan mengerjakan pesanan Eaton pada waku ia kerja lembur malam hari di 

perusahaan ABC. 

Para pekerja Eaton diminta untuk menghubungi manajer sumber daya setempat 

atau manajer prabrik apabila mereka merasa tidak cocok untuk membahas 



persoalan etika tertentu dengan supervisor mereka. Persoalan-persoalan etika 

seringkali sulit untuk diselesaikan. Itu sebabnya mengapa langkah-langkah yang 

seharusnya diambil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan etika dituliskan 

secara jelas dan mencolok di bagian belakang booklet Eaton Standards. Secara 

singkat, langkah-langkah tersebut meliputi: 

 Kumpulkan semua fakta 

 Tenyalah pada diri sendiri, “Apa yang sebenarnya harus saya lakukan?” 

 Perjelas tanggung jawab Anda 

 Tanyalah pada diri Anda, “apakah ini benar?” 

 Bahas persoalan itu dengan supervisor Anda 

Dalam kasus-kasus luar biasa yang tidak memungkinkan mencari bantuan sumber-

sumber local, para pekerja di A.S mempunyai kesempatan untuk menelepon Ethics 

Line yang bebas pulsa. Semua kasus Ethics Line diberi nomor dank ode sehingga 

si penelepon akan tetap anonym. Penelepon dapat berbicara kepada seseorang di 

Ethics Line pada hari-hari kerja dari jam 8.00 pagi sampai jam 5.00 sore waktu 

bagian timur, atau meninggalkan pesan pada mesin penjawab d luar waktu-waktu 

tersebut. Schuler, Randall S and Jackson, Susan E. 1997. Manajemen Sumber 

Daya Manusia: menghadapi abad ke 21 edisi keenam jilid 2. Jakarta: Penerbit 

Erlangga) 

 

Dapatkan eBook dan e-article lainya di blog: 

www.thedarmogandul.wordpress.com 
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