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Misi Perusahaan

Perusahaan layanan kesehatan manusia yang mampu  

memberikan kontribusi yang berarti dalam sistem perawatan 

kesehatan dengan menjunjung hukum dan standar etika  

tertinggi dalam menjalankan kegiatan bisnis.



Pesan dari Chief Executive Officer

Maret 2021
Haruo Naito

Representative Corporate Officer dan CEO

Insiden kepatuhan perusahaan, juga dikenal dengan istilah kejahatan kerah putih, dapat 
menimbulkan konsekuensi serius bagi perorangan dan perusahaan. Di satu sisi, dalam kasus 
yang melibatkan tindak pidana, seperti penggelapan dana, perusahaan akan diminta untuk 
menuntut ganti rugi dari pelanggar atau melakukan proses pidana. Dalam setiap kasus, pelaku 
pelanggaran harus meninggalkan perusahaan. Di sisi lain, terdapat kasus di mana pelanggaran 
kepatuhan dilakukan karena pelaku pelanggaran meyakini hal tersebut dilakukan untuk 
kepentingan perusahaan. Salah satu contohnya adalah kartel, di mana penetapan harga atau 
penyesuaian produksi terlihat seolah-olah meningkatkan keuntungan untuk sementara. Namun, 
insiden semacam itu akan menyebabkan denda dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada 
keuntungan finansial apa pun. Pelaku pelanggaran, baik karyawan maupun direktur, dapat 
dipidana dengan hukuman penjara. Dan dibutuhkan banyak waktu dan energi untuk 
menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. Adalah salah apabila 
tindakan semacam itu dianggap membantu perusahaan. Pelanggaran kepatuhan tidak pernah 
layak untuk dilakukan.

Selain itu, kasus-kasus di tempat kerja, seperti pelecehan dan diskriminasi menyebabkan 
penderitaan yang luar biasa bagi mereka yang terkena dampak, dan dapat mengganggu 
organisasi serta budaya perusahaan secara signifikan.

Setiap manipulasi atau pemberian data, informasi, atau kualitas produk yang tidak benar, 
dapat menyebabkan risiko besar bagi perusahaan. Pelanggaran semacam itu dapat mengganggu 
fondasi dasar perusahaan, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan atau pengakhiran bisnis 
perusahaan. Bahkan dapat memicu kehancuran perusahaan atau penggabungan perusahaan 
yang tidak diinginkan.

Anda mungkin merasa bahwa Anda dapat melakukan sesuatu karena tidak ada orang lain 
yang akan mengetahuinya; Anda mungkin berpikir hal tersebut dapat dimaklumi karena Anda 
melihat orang-orang di sekitar Anda melakukan hal yang sama; atau Anda mungkin merasa hal 
tersebut diperbolehkan sampai batas tertentu karena hal tersebut berada dalam kekuasaan Anda. 
Namun pemikiran semacam ini adalah tanda-tanda adanya sesuatu yang buruk dalam diri 
seseorang dan organisasi. Tidak ada celah apa pun untuk perilaku semacam itu di Eisai atau 
klaim keadaan yang dapat meringankan. Saya ingin 
menekankan kepada Anda semua bahwa kepatuhan bukanlah 
suatu pilihan bagi Eisai. Kepatuhan adalah prasyarat mutlak atas 
kepercayaan yang diberikan kepada kita oleh pasien kita yang 
berharga dan oleh seluruh pemangku kepentingan kita.
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Gaya hidup dan gaya bisnis orang-orang di 
seluruh dunia telah berubah secara drastis. Secara 
khusus, jumlah peluang tatap muka di antara 
orang-orang telah berkurang secara signifikan, 
sehingga sulit untuk berkomunikasi baik dalam 
kehidupan maupun bisnis. Kita harus menanggapi 

perubahan dengan cepat tanpa terikat oleh metode yang konvensional.
Dengan cara ini, seiring perubahan praktik bisnis, kepatuhan akan tetap 

sama. Saya telah memberikan saran mengenai promosi kepatuhan Eisai 
selama lebih dari 20 tahun sejak dibentuknya Komite Kepatuhan di Eisai. Saat 
ini, Eisai memiliki program kepatuhan dan struktur promosi yang baik. Namun, 
hal ini tidak akan berguna jika setiap karyawan tidak sadar dan patuh.

Eisai telah membuat buku panduan kepatuhan umum secara global. Buku 
Panduan ini adalah kumpulan hal-hal penting yang harus Anda lindungi, 
terlepas dari negara atau wilayahnya. Selain itu, isi yang disajikan dalam buku 
panduan ini berdasarkan pada sejarah kepatuhan Eisai dalam lebih dari 20 
tahun, dan esensinya tidak akan berubah bahkan setelah revisi berulang kali.

Pesan dari  

Chair Person of 

Compliance 

Committee

Maret 2021
D. Stuart Meiklejohn

Chair Person of Compliance Committee
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Pada tahun 2000, saya terlibat dalam peluncuran 
program kepatuhan global pertama di Eisai 
sebagai salah satu staf. Pada waktu itu, kondisi 
terkait kepatuhan bervariasi dari satu wilayah ke 
wilayah lain, dan saya ingat terdapat banyak 
penolakan dalam menerapkan standar kepatuhan 

global. Namun, berkat kepemimpinan Bapak Meiklejohn dari Komite Kepatu-
han dan anggota lainnya, kita dapat menetapkan standar kepatuhan global 
dengan keinginan yang kuat. Hal ini telah membentuk program kepatuhan Eisai 
saat ini, dan saya sangat bangga untuk mempertahankannya hingga saat ini.

Seiring dengan perubahan waktu, saya merasa bahwa tuntutan kepatuhan 
menjadi lebih beragam, dan saya juga merasa bahwa batas tuntutan terus 
meningkat. Dalam merevisi Buku Panduan ini, saya dengan tegas menerima 
perubahan tersebut dan terus memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk 
membuat Eisai menjadi lebih baik.

Seperti yang Anda ketahui, kegiatan bisnis berbasis kepatuhan tidak dapat 
dicapai hanya dengan upaya dari Chief Compliance Officer dan Compliance 
Department saja. Hal yang terpenting adalah upaya terus-menerus dari setiap 
karyawan yang membaca buku panduan ini. Harap menggunakan buku 
panduan ini untuk memastikan bahwa segala hal yang Anda lakukan di Eisai 
‘sesuai dengan hukum dan standar etika yang berlaku’.

Hal terpenting untuk menyelesaikan masalah kepatuhan adalah mendeteksi 
dan menanggapi di tahap awal. Eisai memiliki sistem pengaduan 
(whistleblowing) untuk melindungi pelapor, jadi jika Anda mendeteksi adanya 
pelanggaran kepatuhan atau sesuatu yang mungkin dapat menyebabkan 
pelanggaran, harap segera hubungi Compliance Department.

Pesan dari  

Chief Compliance 

Officer

Maret 2021
Mitsuaki Tanaka

Chief Compliance Officer
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Piagam Perilaku Bisnis Eisai

Ditetapkan: Maret 2000
Direvisi: Maret 2021

Kita menempatkan prioritas utama pada pasien dan keluarganya. Kita 
berusaha meningkatkan manfaat yang didapatkan dari layanan kesehatan 
dan kita menjalankan bisnis untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan 
yang beragam di seluruh dunia. Sebagai perusahaan layanan kesehatan 
manusia (human health care (‘hhc’)), kita mengembangkan dan menyediakan 
produk dan layanan yang membantu kesejahteraan pasien dan pelanggan 
berdasarkan setiap sistem layanan kesehatan.

Untuk mewujudkan filosofi perusahaan kita, kita mengembangkan 
kegiatan bisnis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan dan penyelesaian masalah sosial, serta membuat keputusan 
dan bertindak dengan wajar dan tepat waktu, sesuai dengan semua undang-
undang dan standar etika yang relevan.

Dengan ini kita menetapkan Piagam Perilaku Bisnis sebagai pernyataan 
komitmen kita terhadap kepatuhan. Kepatuhan merupakan hal mendasar 
untuk keberadaan perusahaan dan merupakan prioritas utama dalam seluruh 
kegiatan bisnis kita. Pimpinan perusahaan menyadari bahwa menjadi tugas 
mereka untuk memimpin para karyawan dengan menerapkan isi dan 
semangat dari Piagam ini dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan dan 
dalam mengawasi mereka yang bekerja bersama mereka. Dengan menaati 
Piagam ini, mereka akan menginspirasi dan mendorong semua orang untuk 
menerapkan standar ini dalam seluruh kegiatan mereka.

Setiap karyawan diharapkan untuk mematuhi isi dan semangat dari 
Piagam ini.
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1. Kita menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan kepercayaan dalam 
hubungan bisnis kita dengan para pemangku kepentingan, termasuk 
pasien, pelanggan, pemegang saham, investor, karyawan, penyedia 
layanan kesehatan, mitra bisnis, dan masyarakat. 

2. Kita bersaing secara adil, dan tidak menoleransi penyuapan atau segala 
jenis perilaku bisnis yang berbau korupsi.

3. Kita mengelola informasi dengan tepat dan memastikan bahwa catatan 
kita akurat, lengkap, adil, dan aman.

4. Kita mengungkapkan informasi perusahaan dengan tepat pada waktu 
yang tepat, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan secara 
transparan.

5. Kita bertindak di tempat kerja sesuai dengan prinsip keadilan, rasa 
hormat, dan tindakan non-diskriminasi yang berkaitan dengan 
keberagaman.

6. Kita menyediakan lingkungan kerja yang mempertimbangkan kesehatan 
dan keamanan. 

7. Kita mematuhi semua hukum dan peraturan pada masing-masing 
yurisdiksi di tempat kita melakukan bisnis dan kita bertindak dengan etika 
tertinggi.

8. Kita menghormati hak asasi manusia dan tidak menoleransi perbudakan 
modern, seperti pekerja anak, kerja paksa, dan perdagangan manusia 
dalam ruang lingkup bisnis dan rantai bisnis kita.

9. Sebagai ‘warga perusahaan yang baik’, kita berkontribusi pada 
penyelesaian masalah sosial dan pengembangan masyarakat.

10. Kita menjaga hubungan yang adil dan transparan dengan badan politik 
dan pemerintahan.

11. Kita tidak akan bergabung ke dalam, atau pada saat kita menyadari, kita 
akan memutus hubungan dengan kelompok-kelompok kejahatan yang 
terorganisir.

12. Kita memberikan perlindungan lingkungan hidup yang menyeluruh 
sebagai komponen operasi bisnis yang penting dan berusaha untuk 
menjaga lingkungan hidup.
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Kepatuhan di Eisai berarti tidak hanya mematuhi standar tertulis seperti undang-
undang, peraturan, serta kebijakan dan prosedur Eisai, tetapi juga menjunjung standar 
etika yang merupakan bagian integral dari cara kita beroperasi.

Standar etika Eisai, dalam semua kegiatan bisnis, mengutamakan pasien dan 
keluarganya, dan meningkatkan manfaat yang diberikan oleh layanan kesehatan 
kepada mereka, serta berperilaku dengan integritas, rasa hormat, dan keterbukaan.

Kepatuhan Eisai

Undang-undang dan peraturan, 
kebijakan dan prosedur Eisai

Standar etika Integritas,  
rasa hormat, keterbukaan

1 Apa arti Kepatuhan di Eisai?

Kepatuhan di Eisai

INTEGRITAS

Kita bertindak dengan INTEGRITAS, berinteraksi dengan 
secara bertanggung jawab, dan bertujuan untuk 
memastikan bahwa komunikasi kita dengan pemangku 
kepentingan akurat, sah, dan seimbang.

RASA 
HORMAT

Kita berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan 
dengan RASA HORMAT. Kita berkomitmen untuk 
mendekati pemangku kepentingan kami secara terbuka.

KETERBUKAAN

Kita berkomitmen untuk memastikan bahwa 
KETERBUKAAN dihargai. Kita terbuka dengan kegiatan 
dan interaksi kita dengan para pemangku kepentingan.
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saran

Chief Compliance Officer bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur kepatuhan 
global dan mempromosikan standar kepatuhan tertinggi terhadap hukum dan peraturan, 
kebijakan dan prosedur Eisai, serta standar etika INTEGRITAS, RASA HORMAT, 
KETERBUKAAN. Selain itu, Regional Compliance Officer dan/atau Regional Compliance 
Department, bertanggung jawab dalam menerapkan inisiatif kepatuhan global serta 
menyusun Program Kepatuhan, dan menerapkan kegiatan kepatuhan khususnya di 
wilayah mereka.

Kegiatan kepatuhan mendapatkan tinjauan objektif secara berkala oleh anggota 
Compliance Committee (Komite Kepatuhan) yang merupakan pakar eksternal, seperti 
pengacara dari dalam dan luar Jepang.

Di Eisai, Program Kepatuhan meliputi kepemilikan struktur kepatuhan, kebijakan dan 
prosedur Eisai, komunikasi yang baik dan pelatihan yang efektif, pelaporan dan 
pengendalian internal, serta proses yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan 
masalah kepatuhan.

Fungsi Kepatuhan, bagaimanapun strukturnya di berbagai Wilayah di Eisai, bertanggung 
jawab atas pelaksanaan Program Kepatuhan global dan regional.

Fungsi Kepatuhan bertindak sebagai penasihat bisnis yang berharga untuk mencapai 
tujuan mereka, baik melalui konsultasi, bimbingan, atau ketika seseorang menyampaikan 
kekhawatiran tentang ketidakpatuhan.

Fungsi Kepatuhan, dalam banyak kasus, juga ditugaskan untuk melakukan 
penyelidikan atas dugaan kemungkinan ketidakpatuhan. 

Tujuan fungsi Kepatuhan adalah untuk mendukung individu yang bekerja untuk atau 
atas nama Eisai agar memenuhi tingkat kepatuhan tertinggi terhadap hukum dan 
peraturan, kebijakan dan prosedur, serta standar etika Eisai.

Struktur fungsi Kepatuhan di Eisai

2

3

Struktur fungsi Kepatuhan di Eisai

Fungsi Kepatuhan Regional

Chief Compliance Officer Komite Kepatuhan

Corporate Compliance & 
Risk Management Department

Regional Compliance Officers dan/atau 
Regional Compliance Departments
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A: Apa yang dimaksud Kode Etik Eisai?

Kode Etik Eisai menjelaskan standar etika untuk semua eksekutif 
dan karyawan perusahaan sesuai dengan Piagam Perilaku 
Bisnis Eisai.

B: Ditujukan kepada siapa Kode Etik ini?

Kode Etik ini berlaku untuk semua eksekutif dan karyawan 
perusahaan.

Kode Etik

Halaman-halaman berikut ini menguraikan Kode Etik,  

dan memberikan contoh spesifik tentang  

bagaimana pedoman harus diterapkan. CHECK!
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Apa arti Kode 

Etik Eisai bagi 

masing-masing 

dari kita

1
1.1 Tanggung jawab kita

1.2 Tanggung jawab tambahan 
eksekutif dan manajer 
perusahaan

1.3 Mengajukan pertanyaan dan 
melaporkan masalah kepatuhan

Bagian
Kode Etik
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Eksekutif dan karyawan perusahaan bertanggung jawab 
untuk dilatih, memahami, dan menerapkan undang-undang 
dan peraturan yang relevan, standar etika, kebijakan dan 
prosedur, serta aturan Eisai yang berlaku untuk pekerjaan 
kita.

Meskipun sulit agar siap akan segala situasi yang 
mungkin terjadi dalam pekerjaan kita sehari-hari, Buku 
Panduan ini dapat membantu kita mengenali beberapa 
potensi masalah dan memberikan kita panduan dasar 
tentang cara untuk menanggapi situasi yang berbeda-beda.

Kita harus bertanya kepada atasan kita jika kita memiliki 
pertanyaan atau tidak yakin tentang bagaimana 
menghadapi situasi yang menurut kita sulit dinilai hanya 
dengan Buku Panduan, kebijakan, atau prosedur, atau kita 
tidak yakin bagaimana menerapkan standar etika Eisai 
dalam situasi tertentu.

Sumber daya Eisai, seperti Kontak Kepatuhan atau 
Helpdesk lokal atau regional, Departemen Kepatuhan 
(‘Kepatuhan’), Departemen Sumber Daya Manusia atau 
Departemen Hukum, juga dapat membantu kita jika atasan 
Anda tidak dapat memberikan panduan yang jelas atau 
Anda merasa lebih nyaman mendiskusikan suatu masalah 
dengan orang lain selain atasan Anda.

Kita berkewajiban untuk melaporkan kekhawatiran 
terhadap ketidakpatuhan dengan standar tertulis dan 
standar etika Eisai.

Kita juga berkewajiban untuk bekerja sama dengan 
penyelidikan yang dilakukan oleh fungsi Kepatuhan.

1.1
Tanggung jawab 
kita
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Selain tanggung jawab yang dijelaskan dalam ‘Tanggung 
jawab kita’ di bagian sebelumnya, eksekutif dan manajer 
perusahaan tidak hanya diharapkan untuk memimpin 
dengan memberi contoh, tetapi juga harus membimbing 
dan melatih karyawan saat menerapkan hukum dan 
peraturan yang relevan, standar etika, kebijakan dan 
prosedur Eisai dalam kegiatan kita sehari-hari.

Eksekutif dan manajer perusahaan bertanggung jawab 
untuk memastikan bahwa masalah kepatuhan di area 
mereka ditangani dan diselesaikan dengan benar. 
Pelaporan internal yang cepat dan akurat dari masalah 
kepatuhan, penting untuk keberhasilan program kepatuhan. 
Kinerja kepatuhan eksekutif dan manajer perusahaan 
adalah bagian penting dari kinerja manajemen mereka dan 
mereka dievaluasi berdasarkan hal tersebut.

Eisai memberikan tanggung jawab kepada eksekutif 
dan manajer perusahaannya dalam program kepatuhan, 
tetapi Direksi mengawasi pelaksanaannya secara 
keseluruhan dan bertanggung jawab untuk memastikan 
bahwa struktur dan sistem yang tepat untuk melaksanakan 
kepatuhan diterapkan dan beroperasi secara efektif.

1.2
Tanggung jawab 
tambahan 
eksekutif dan 
manajer 
perusahaan

Apa arti Kode Etik Eisai bagi masing-masing dari kita Bagian 1
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Memastikan undang-undang dan peraturan, serta 
kebijakan, prosedur, dan standar etika Eisai merupakan 
tanggung jawab semua karyawan. Ketika hal yang tepat 
untuk dilakukan tidak jelas bagi kita atau sesuatu tampak 
tidak benar, kita harus bertanya atau melaporkan masalah 
kita. Kegagalan dalam melakukan hal yang tepat juga dapat 
merugikan bisnis, reputasi, dan pasien Eisai.

Jika kita tidak yakin bahwa apa yang kita atau rekan kita 
lakukan sudah sesuai dengan standar tertulis dan etika, 
atau ketika kita menyadari adanya ketidakpatuhan, kita 
harus berbicara dengan atasan kita atau berkonsultasi 
dengan Kepatuhan, Sumber Daya Manusia, Hukum, atau 
Departemen Terkait yang sesuai. Semakin cepat 
perusahaan tahu, semakin cepat perusahaan dapat 
menyelidiki dan mengambil tindakan yang tepat.

1.3
Mengajukan 
pertanyaan dan 
melaporkan 
masalah 
kepatuhan

Kita harus selalu melaporkan sesuatu yang kita yakini tidak 
mematuhi undang-undang dan peraturan, kebijakan dan 
prosedur Eisai, serta standar etika yang sesuai. Jika kita 
tidak yakin, kita harus menghubungi Kepatuhan.

1.3.1
Melaporkan 
masalah kepatuhan

Kepatuhan dapat membantu:

• ketika kita tidak yakin bahwa apa yang kita atau rekan 
kita lakukan sesuai aturan atau etika;

• jika kita ingin berbicara dengan seseorang selain atasan 
kita, atau kita tidak yakin bahwa saran atasan kita 
memenuhi standar Eisai; dan

• ketika kita melaporkan suatu kegiatan yang mungkin 
tidak sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan standar 
etika.
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Eisai mendorong semua karyawan untuk melaporkan 
masalah kepatuhan dan tidak menoleransi upaya-upaya 
untuk menghentikan seseorang membuat laporan. Tidak 
ada yang akan dihukum atau didisiplinkan karena membuat 
laporan dengan itikad baik. Selain itu kita tidak akan 
mengizinkan siapa pun mengganggu penyelidikan terhadap 
masalah kepatuhan atau membalas dendam kepada orang 
yang telah melaporkan hal tersebut. Setiap upaya untuk 
mengganggu penyelidikan atau untuk membalas dendam 
dapat berakhir pada tindakan pendisiplinan.

Kebijakan anti pembalasan dendam berlaku untuk 
setiap karyawan Eisai, termasuk penyelidik laporan, dan 
orang yang bekerja sama dalam penyelidikan.

1.3.2
Kebijakan anti 
pembalasan 
dendam

Kepatuhan tidak dapat membantu:

• terkait saran untuk masalah hukum pribadi atau masalah 
lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan di Eisai; 
atau

• jika kita sengaja membuat laporan kepatuhan palsu.

Apa arti Kode Etik Eisai bagi masing-masing dari kita Bagian 1
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Yakinlah bahwa laporan masalah kepatuhan akan 
diperlakukan secara rahasia dan informasi hanya akan 
dibagikan dalam rangka melaksanakan penyelidikan yang 
diperlukan.

Eksekutif dan karyawan perusahaan yang telah diminta 
oleh Kepatuhan untuk menyelidiki, dilarang untuk 
mengungkapkan informasi tentang masalah tersebut 
kepada orang lain kecuali diizinkan oleh Kepatuhan.

1.3.3
Kerahasiaan

Skenario & Saran

Sepertinya, seorang rekan telah melanggar 
kebijakan Eisai. Apa yang harus saya 
lakukan?

Anda harus melaporkannya 
ke  atasan anda atau 
Kepatuhan.
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Lingkungan 

Kerja kita
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2.1 Diskriminasi

2.2 Pelecehan

2.3 Kesehatan dan keamanan

2.4 Penyalahgunaan obat-obatan 
dan alkohol
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Eisai menghargai hak asasi manusia semua karyawan yang 
bekerja untuk Eisai. Eisai menyambut baik dan menghargai 
perbedaan serta percaya pada perlakuan yang adil 
terhadap semua orang. Kebijakan perusahaan Eisai 
dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan 
perkembangan profesional dari setiap karyawan di 
lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi.

Semua kegiatan kita, termasuk perekrutan, pelatihan, 
pertukaran, evaluasi, dan promosi tahunan, mencerminkan 
kebijakan tersebut.

Eisai tidak menoleransi diskriminasi apa pun dalam 
organisasi kita.

2.1
Diskriminasi

Kita harus • memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat.

Kita tidak boleh
• membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan karyawan 

atau pelamar berdasarkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan 
kinerja pekerjaan, perilaku, atau kecakapan kerja orang tersebut.

Contoh tindakan diskriminasi termasuk,  
namun tidak terbatas pada:

ras, karakteristik fisik, seperti warna kulit, usia, kehamilan, 
jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, disabilitas, agama, 
afiliasi politik, keanggotaan serikat, atau status 
perkawinan, dll.
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Eisai tidak menoleransi siapa pun yang melakukan tindakan 
seksual terhadap eksekutif dan karyawan perusahaan di 
tempat kerja atau di lingkungan yang terkait dengan 
pekerjaan, atau tindakan mengintimidasi atau menyinggung 
yang mengakibatkan perseteruan di lingkungan kerja.

Pelecehan mengurangi produktivitas bisnis kita secara 
signifikan. Semua orang mempunyai hak untuk bekerja di 
suatu tempat yang bebas dari pelecehan dan tidak seorang 
pun boleh terlibat dalam tindakan pelecehan.

2.2
Pelecehan

Kita harus
• memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat dan bertindak 

sebagai profesional.

Kita tidak boleh
• membuat atau menggunakan komentar, gambar, atau teks yang 

bersifat seksual atau menyinggung atau tidak pantas.

Lingkungan Kerja kita
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Skenario & Saran

Seorang rekan kerja 
menceritakan tentang 
masalah seksual dan 

lelucon seksual saat istirahat 
makan siang. Apa yang harus 
saya lakukan?

Perlakuan atau tindakan yang membuat Anda tidak 
nyaman dan secara tidak wajar mengganggu 
kinerja dapat dianggap sebagai pelecehan. Sampai 

batas tertentu, ini adalah masalah harga diri, tetapi dalam 
kasus yang sesuai, Anda harus memberi tahu rekan Anda 
bahwa perilaku ini menyinggung Anda atau rekan Anda 
dan memintanya untuk berhenti. Anda juga dapat 
berkonsultasi dengan atasan Anda, Kepatuhan, atau 
bagian Sumber Daya Manusia untuk panduan lebih lanjut.

Skenario & Saran

Rekan saya selalu 
meneriaki saya. Apa yang 
harus saya lakukan?

Perilaku semacam itu dapat dianggap 
pelecehan oleh rekan Anda. Silakan 
konsultasikan dengan atasan Anda, Kepatuhan, 

atau Sumber Daya Manusia.

20



Eisai menyediakan lingkungan kerja yang sesuai dengan 
hukum dan peraturan kesehatan dan keselamatan. Kita 
semua harus mengetahui prosedur keamanan yang berlaku 
pada kegiatan kita dan mengikutinya. Kita harus segera 
melaporkan kecelakaan, praktik, atau kondisi yang tidak 
aman, atau praktik tidak aman yang berpotensi 
menimbulkan bahaya, termasuk risiko keamanan aktual 
atau potensial, kepada atasan kita atau departemen terkait.

Eisai percaya bahwa memastikan keamanan karyawan, 
yang memainkan peran penting dalam mewujudkan hhc, 
selalu menjadi prioritas utama. Jika terjadi pandemi, 
bencana, dll., kita harus berusaha untuk memastikan 
kesehatan dan keamanan diri dan keluarga kita sesuai 
dengan tata cara petunjuk administrasi mengenai 
manajemen krisis yang ditetapkan oleh masing-masing 
negara atau wilayah.

Bidang tertentu dari bisnis kita, seperti Penelitian dan 
Pengembangan, serta produksi, melibatkan penanganan 
material dan peralatan yang dapat membahayakan 
kesehatan dan keamanan karyawan, dan dapat berdampak 
pada lingkungan yang diatur oleh hukum.

Jika kita terlibat dalam jenis kegiatan ini, kita harus 
mematuhi hukum dan peraturan terkait, kebijakan, 
prosedur, dan aturan Eisai tentang cara menggunakan 
material atau peralatan ini.

2.3
Kesehatan dan 
keamanan

Kita harus

• mengetahui bahwa tidak mematuhi undang-undang kesehatan dan 
keamanan, peraturan, kebijakan, dan prosedur Eisai dapat 
menyebabkan masalah kesehatan dan keamanan yang serius;

• memperoleh persetujuan tertulis dari atasan terkait jika tidak ada 
undang-undang dan peraturan, atau kebijakan, atau prosedur Eisai 
yang terkait dengan kesehatan dan keamanan; dan

• segera melaporkan kecelakaan atau praktik tidak aman atau yang 
berpotensi menimbulkan bahaya kepada atasan atau departemen 
yang terkait.

Lingkungan Kerja kita
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Penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol tidak hanya 
dapat menyebabkan masalah kesehatan yang signifikan, 
tetapi siapa pun yang berada dalam pengaruh obat-obatan 
atau alkohol selama berada di tempat kerja, dapat 
membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain. Eisai 
tidak mengizinkan penggunaan atau kepemilikan obat-
obatan terlarang di tempat kerja. Konsumsi alkohol di 
tempat kerja tanpa izin juga dilarang.

2.4
Penyalahgunaan 
obat-obatan dan 
alkohol

Kita harus
• menyadari bahwa penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol bisa 

berbahaya di tempat kerja.

Kita tidak boleh • meminum alkohol di tempat kerja tanpa izin yang semestinya.

Skenario & Saran

Kami ingin mengadakan perayaan 
peluncuran produk baru di 
departemen kami. Kami ingin 

menyajikan makanan dan minuman 
beralkohol. Karena ini adalah acara 
perayaan, bolehkah minum minuman 
beralkohol di tempat kerja?

Mungkin saja, tetapi bagaimanapun 
juga, Anda harus mendapatkan 
persetujuan atau persetujuan 

manajerial yang sesuai sebagaimana 
ditetapkan dalam kebijakan lokal Anda 
sebelum Anda minum minuman beralkohol 
di tempat kerja.
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Kegiatan Penelitian dan Pengembangan merupakan dasar 
dari bisnis Eisai dan sangat penting untuk mencapai misi 
hhc kita. Kita terlibat dalam kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan yang sesuai dengan semua peraturan dan 
standar yang diakui secara internasional (mis., Good 

Laboratory Practice/GLP dan Good Clinical Practice/GCP) 
serta kita mematuhi standar etika yang tinggi.

3.1
Penelitian dan 
pengembangan

Eisai menghargai prinsip-prinsip GCP dalam uji klinis 
termasuk hak asasi manusia, keamanan, dan pertimbangan 
etis peserta uji coba. Sebelum berpartisipasi dalam uji klinis, 
penjelasan yang memadai harus diberikan dan persetujuan 
tertulis dari peserta uji klinis harus diperoleh. Memastikan 
keamanan dalam uji klinis adalah prioritas utama. Perhatian 
khusus harus diberikan pada studi First in Human (FIH), 
yang dilakukan pada manusia untuk pertama kalinya.

Integritas data, yang berarti keandalan dan data yang dapat 
dipercaya selamanya, adalah hal terpenting bagi Eisai. Kita 
menyadari bahwa untuk membangun kepercayaan publik 
dan untuk mendukung penemuan ilmiah, kita harus 
memastikan bahwa data yang mendukung penemuan 
tersebut benar dan aman. Eisai mempertahankan kebijakan 
dan melakukan pelatihan untuk memastikan bahwa kita 
berpegang pada prinsip yang menjaga integritas data, 
terutama dalam pekerjaan uji klinis kita.

3.1.1
Rasa hormat 
kepada peserta uji 
klinis

3.1.2
Integritas data
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Kita harus mengungkapkan, secara tepat waktu dan akurat, 
hasil uji klinis, terlepas apa pun hasilnya.3.1.3

Pengungkapan 
hasil klinis

Dalam proses Penelitian dan Pengembangan, kita membuat 
dan menangani berbagai bahan kimia dan material seperti 
narkotika, antihipnotik (dan bahan bakunya), psiko-farmasi, 
dan bahan kimia berbahaya lainnya.

Penting untuk mengikuti prosedur yang tepat untuk 
membuat dan menangani bahan kimia dan material 
tersebut.

Bahan kimia dan material dapat membahayakan jika 
tidak ditangani dengan tepat (termasuk organisme hidup 
dan bahan radioaktif) dan dapat berdampak pada 
lingkungan (termasuk organisme hasil rekayasa genetik). 
Eisai mematuhi semua hukum dan peraturan terkait 
penanganan yang tepat untuk zat tersebut.

3.1.4
Penanganan bahan 
kimia dan material 
yang diatur

Kegiatan bisnis
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Kita harus

• memprioritaskan keamanan pasien sebelum melakukan pengujian 
pada manusia;

• melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan kita secara 
ketat sesuai dengan kebijakan dan prosedur Eisai;

• mengambil langkah-langkah untuk mengamankan perlindungan 
kekayaan intelektual yang sesuai untuk segala tindakan Penelitian 
dan Pengembangan yang dilakukan Eisai; dan

• mengikuti panduan Eisai dalam menjaga integritas data dan 
mengungkapkan hasil uji klinis dengan jujur dan akurat.

Eisai mengakui bahwa penelitian hewan adalah hal penting 
dan wajib untuk memastikan keamanan dan keefektifan 
pengembangan obat baru. Kita berdedikasi untuk memberi 
perawatan dan perlakuan secara manusiawi di laboratorium 
hewan yang kita gunakan. Penelitian hewan kita diawasi 
dan dibimbing oleh Komite Kelembagaan Perawatan dan 
Penggunaan Hewan (Institutional Animal Care and Use 

Committee/IACUC), yang melibatkan para ahli dari luar.

3.1.5
Penelitian hewan

• Replacement
• Reduction
• Refinement

: Mengevaluasi teknik alternatif untuk penelitian hewan
: Mengurangi jumlah hewan yang digunakan seminimal mungkin
:  Meminimalkan rasa sakit dan penderitaan hewan yang digunakan dalam 

penelitian

Penelitian kita dilakukan dengan ketelitian ilmiah dan pertimbangan yang tepat diberikan 
untuk keselamatan hewan serta Prinsip 3R dalam penelitian hewan:
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Kegiatan produksi dan distribusi Eisai mematuhi seluruh 
undang-undang, peraturan, dan standar yang diakui secara 
internasional (mis., Good Manufacturing Practice/GMP dan 
Good Distribution Practice (GDP)). Eisai memproduksi 
produk-produk farmasi berkualitas tinggi untuk menjamin 
kesehatan dan keamanan pasien. Kita melaksanakan 
kegiatan produksi dengan memerhatikan kesehatan, 
keamanan, dan lingkungan. Selain itu, kegiatan produksi 
dan kualitas harus dilaksanakan sesuai dengan metode 
atau ketentuan atas produk telah disetujui oleh pihak 
berwenang.

Kita mempunyai misi dan tanggung jawab untuk 
menjaga kestabilan pasokan obat-obatan berkualitas tinggi. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus berusaha untuk 
memastikan kualitas, dengan sistem yang menyeluruh di 
semua proses, mulai dari produksi hingga distribusi.

Untuk memastikan kualitas produk-produk farmasi, kita 
melakukan pengadaan bahan baku, pengendalian produksi, 
dan pengendalian kualitas yang tepat, tidak hanya di pabrik 
kita sendiri, tetapi juga di perusahaan produsen kontrak, 
dan perlu untuk membangun dan menerapkan mekanisme 
untuk memastikan kualitas di tahap distribusi.

Kita harus memiliki sistem manajemen yang tepat untuk 
mencegah tindakan yang melanggar undang-undang terkait 
GMP dan GDP, kebijakan, dan prosedur Eisai.

3.2
Kegiatan 
produksi dan 
distribusi

Kita harus

• memastikan bahwa terdapat sistem untuk memproduksi dan 
mendistribusikan produk farmasi berkualitas tinggi; dan

• menyadari dan melaporkan setiap kejadian dan tindakan yang 
menimbulkan keraguan terhadap kualitas produk farmasi kepada 
atasan kita atau Quality Assurance Department.

Kita tidak boleh

• melanggar GMP, GDP, serta undang-undang dan peraturan lain, 
atau kebijakan dan aturan Eisai; atau

• menggunakan metode produksi dan pengendalian kualitas yang 
menyimpang dari ketentuan untuk mendapatkan persetujuan pihak 
yang berwenang.

Kegiatan bisnis
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Eisai memasarkan dan mempromosikan produk farmasinya 
di seluruh dunia. Kita memberikan informasi ilmiah 
ssdsyang akurat dan seimbang yang akurat dan seimbang, 
serta mempromosikan produk-produk kita hanya untuk 
penggunaan yang telah disetujui oleh pihak yang 
berwenang.

‘Promosi’ berarti semua kegiatan yang dilakukan, diatur, 
atau disponsori oleh perusahaan farmasi yang diarahkan 
kepada Penyedia Layanan Kesehatan (Health Care 

Provider/HCP) untuk mempromosikan resep, rekomendasi, 
pasokan, administrasi, atau konsumsi produk farmasi 
melalui semua metode komunikasi, termasuk Internet. Saat 
terlibat dalam kegiatan promosi dengan HCP, kita 
diharapkan memahami undang-undang dan peraturan di 
negara asal kita. Dilarang untuk melakukan promosi yang 
tidak sesuai dengan approved label dan promosi obat-
obatan yang belum mendapat persetujuan. Semua material 
promosi harus ditinjau dan disetujui sesuai dengan proses 
lokal dan hanya dapat digunakan untuk tujuan yang telah 
disetujui.

3.3
Komunikasi 
promosi

Kita harus

• memberikan informasi ilmiah yang akurat dan berimbang tentang 
cara menggunakan produk dan informasi keamanan yang tepat; 
dan

• melakukan kegiatan promosi hanya dengan menggunakan material 
yang telah disetujui oleh departemen yang berwenang di 
perusahaan kita.

Kita tidak boleh
• melakukan kegiatan promosi yang tidak sesuai dengan approved 

label atau mempromosikan obat-obatan yang belum mendapat 
persetujuan.
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Skenario & Saran

Saya menemukan artikel di 
jurnal medis terkemuka 
tentang salah satu produk 

kita. Bolehkah saya menyebarkannya 
ke sales representatives kita untuk 
digunakan sebagai referensi?

Tidak, kecuali telah disetujui oleh 
departemen terkait. Sales representatives 
berisikan menggunakan dokumen dan 

materi yang telah ditinjau dan disetujui oleh 
departemen terkait di perusahaan kita untuk 
promosi dan periklanan.

Kegiatan bisnis
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Keamanan produk kita, baik yang sedang dikembangkan 
maupun yang sudah dipasarkan, merupakan hal yang 
mendasar dari misi hhc kita. Kita diwajibkan oleh hukum 
untuk mengumpulkan dan melaporkan semua informasi 
terkait keamanan produk kita.

Eisai bertanggung jawab untuk melaporkan kejadian 
yang merugikan kepada badan pemerintah atau otoritas 
yang berwenang. Jika salah satu dari kita mengetahui 
adanya kejadian yang merugikan berkaitan dengan produk 
Eisai, kita harus segera melaporkannya kepada 
Pharmacovigilance Department sesuai dengan standar 
setempat.

Jika kita tidak tahu cara untuk melakukannya, kita harus 
bertanya kepada atasan kita atau menghubungi 
Pharmacovigilance Department setempat.

3.4
Kejadian yang 
merugikan dan 
keamanan

Kita harus

• segera melaporkan semua kejadian yang merugikan dan informasi 
tentang keamanan produk-produk yang dipasarkan, maupun 
tentang produk-produk yang sedang digunakan dalam uji klinis 
kepada Local Safety Officer/LSO atau Pharmacovigilance 
Department.

Kita tidak boleh
• mengabaikan atau berusaha menyembunyikan informasi yang 

merugikan tentang produk kita.
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Skenario & Saran

Salah satu teman saya telah 
memposting di media sosial bahwa 
mereka merasa sakit setelah 

mengonsumsi produk Eisai. Apakah saya 
perlu melaporkannya kepada seseorang?

Ya. Anda harus melaporkan pesan 
yang telah Anda lihat kepada LSO 
atau Pharmacovigilance 

Department dengan prosedur setempat.

Kegiatan bisnis
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Kita terlibat dalam berbagai kerja sama dengan HCP dan 
Healthcare Organizations/HCO melalui kegiatan promosi, 
termasuk riset klinis, berbagai perawatan terbaik, dan 
bertukar informasi tentang bagaimana obat-obatan baru 
beradaptasi dengan penyakit pasien, dll. Misi kita, keinginan 
untuk berkontribusi pada kesejahteraan pasien, adalah 
filosofi perusahaan dan pokok bisnis kita. Untuk memenuhi 
misi hhc kita, Eisai menghabiskan waktu dengan pasien 
atau perawat untuk memahami kebutuhan mereka yang 
sebenarnya, yang pada akhirnya membantu untuk 
menggerakkan inovasi.

Dari semua ini dan interaksi lainnya, penting bagi kita 
untuk memastikan bahwa setiap interaksi dengan pasien 
atau HCP sesuai dengan undang-undang, peraturan, serta 
kebijakan dan prosedur Eisai yang berlaku.

3.5
Kerja sama 
dengan penyedia 
Layanan 
Kesehatan, 
organisasi 
Layanan 
Kesehatan, dan 
Kelompok 
Pasien, dll.

Kita harus mengingat hal-hal berikut saat berinteraksi 
dengan HCP, HCO, dan Kelompok Pasien:

• Berinteraksi dengan HCP dan HCO hanya untuk tujuan 
bisnis yang sah.

• Mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur 
setempat yang berlaku dalam melakukan interaksi 
dengan HCP, HCO, atau Kelompok Pasien.

• Memastikan bahwa kompensasi apa pun yang diberikan 
kepada HCP, HCO, atau pasien, sudah sesuai dengan fair 
market value yang berlaku.

Kerjasama Eisai dengan HCP, HCO, dan Kelompok Pasien 
merupakan hal penting bagi kita. Pada berbagai area bisnis 
Eisai, sebagai perusahaan farmasi kita diminta untuk 
melaporkan interaksi dengan HCP, HCO, dan Kelompok 
Pasien. Kita harus mematuhi aturan pengungkapan lokal 
atau pun nasional, menyediakan informasi yang diperlukan, 
dan jika perlu mengungkapkan pembayaran kepada HCP, 
HCO, dan Kelompok Pasien.

Pengungkapan 
pembayaran 
kepada HCP, HCO, 
dan Kelompok 
Pasien
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3.6
Praktik 
perdagangan 
dan persaingan 
yang sehat

Kebijakan Eisai dibuat untuk mengatur persaingan yang 
sehat dan sah, serta mematuhi undang-undang persaingan 
usaha dan anti monopoli di semua negara tempat Eisai 
beroperasi. Tindakan atau praktik pembatasan 
perdagangan yang tidak sehat, seperti, kartel, penentuan 
harga, atau tindakan lain dilarang. Selain itu, semua diskusi 
tentang penentuan harga atau diskon harus dilakukan 
sesuai dengan standar setempat.

Perjanjian atau kesepakatan formal atau informal dengan 
pesaing, distributor, pelanggan, dan pemasok (‘Pihak 
Ketiga’) mungkin dilarang berdasarkan undang-undang 
persaingan usaha. Dalam beberapa kasus, bahkan diskusi 
terkait topik-topik sensitif yang dirinci di bawah ini dapat 
melanggar undang-undang tersebut. Oleh karena itu, kita 
harus mencari panduan dari Legal Department setempat 
sebelum melakukan interaksi apa pun yang melibatkan 
topik sensitif ini (tercantum di bawah).

Topik-topik sensitif jika didiskusikan dengan Pihak Ketiga

• Penentuan harga, biaya, atau keuntungan
• Syarat atau ketentuan penjualan (termasuk perpanjangan 

kredit atau informasi)
• Mengadakan atau meninggalkan, atau membagikan 

dengan satu atau lebih dari satu perusahaan, produk, 
layanan, atau geografis pasar

• Pangsa pasar atau produksi atau volume penjualan
• Keputusan untuk menawarkan atau mengumpulkan atau 

sebaliknya membagi-bagikan kepada pelanggan, 
pemasok, atau jalur distribusi

• Apakah atau bagaimana cara menjalankan proyek R&D
• Syarat-syarat dimana pembeli produk kita menjual 

kembali produk tersebut (termasuk harga atau ketentuan 
penjualan kembali)

• Pembatasan pesaing yang tidak sehat, dll, produksi, 
pembelian, penjualan, atau penyediaan produk atau 
layanan kepada pihak lain

Berhubungan 
dengan pesaing, 
distributor, 
pelanggan, dan 
pemasok

Kegiatan bisnis
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Kita harus

• mengambil tindakan untuk menghindari diskusi seputar topik-topik 
sensitif dengan Pihak Ketiga dan, jika diperlukan, tidak melibatkan 
diri kita pada kontrak tersebut sejak awal;

• mendapatkan persetujuan tertulis dari Legal Department agar dapat 
mengadakan perjanjian atau kesepakatan dengan Pihak Ketiga 
mengenai topik-topik sensitif; dan

• melaporkan kontak dengan Pihak Ketiga sesuai dengan kebijakan 
perusahaan.

Kita tidak boleh
• membicarakan atau sepakat dengan Pihak Ketiga mengenai 

topik-topik sensitif tanpa berkonsultasi dengan Legal Department.

Skenario & Saran

Saya hanya ingin 
berbicara dengan 
pelaku pasar lain 

tentang beberapa masalah 
yang berkaitan dengan 
praktik standar, yang menurut 
saya akan menjadi 
kepentingan semua pihak. 
Apakah ada alasan saya tidak 
bisa melakukan hal tersebut?

Ya, mungkin ada. Undang-undang persaingan 
usaha menegaskan bahwa pasar tidak seharusnya 
dilakukan tanpa persaingan. Pesaing diharapkan 

untuk membuat keputusan bisnis yang independen. Jika 
mereka memiliki perjanjian atau kesepakatan dengan 
pesaing mereka tentang topik-topik sensitif, dalam 
prosesnya mereka bisa saja melanggar undang-undang 
persaingan usaha. Eisai tidak akan menoleransi tindakan 
tersebut, yang dapat membuat pihak-pihak yang terlibat, 
begitupula dengan Eisai, bertanggung jawab secara 
hukum.
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4.1
Risiko dan 
tindakan 
pencegahan 
penipuan

Eisai memberikan panduan untuk mendeteksi dan 
mencegah penipuan, penyalahgunaan, serta penyimpangan 
lainnya. Penipuan didefinisikan sebagai pernyataan palsu 
yang disengaja atau penyembunyian fakta penting yang 
menyebabkan kerugian sangat besar. Kita harus memahami 
dengan baik jenis-jenis penyimpangan yang dapat terjadi 
dalam lingkup kerja kita.

Risiko penipuan berikut ada di sekitar kita. Kita harus 
bertindak untuk mencegah terjadinya penipuan, salah 
satunya dengan memperkuat pengendalian internal.

Contoh risiko Penipuan

• Konflik kepentingan (situasi dimana kepentingan 
seseorang atau kepentingan mitra bisnis lebih 
diprioritaskan daripada kepentingan Eisai dalam transaksi 
dengan mitra bisnis)

• Suap (memberikan uang atau barang kepada pegawai 
negeri, dll.), hadiah ilegal, dll.

• Penggantian biaya palsu, penggelembungan biaya, 
pembelian pribadi, pencurian aset/penggunaan tidak sah, 
dll.

• Keuangan (mencatatkan penjualan/aset lebih dari 
seharusnya, menutupi kewajiban, penilaian aset yang 
tidak sesuai, dll.)

• Non-keuangan (pemalsuan material dan/atau sertifikasi 
internal, penipuan data, dll.)
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Kita harus mematuhi undang-undang, peraturan, dan 
kebijakan serta prosedur Eisai yang berkaitan dengan 
tanggung jawab kita. Berikut adalah panduan Eisai untuk 
mencegah penipuan.

Panduan untuk mencegah penipuan

• Kebijakan Internal Control Eisai
• Panduan Internal Control Eisai
• Kode Etik Global Eisai bagi Mitra Bisnis
• Panduan Eisai atas Pemisahan Tugas
• Kebijakan Anti suap dan Anti korupsi Eisai

Eisai dapat bertanggung jawab atas tindakan penipuan 
yang dilakukan oleh mitra bisnis kita. Kita harus memastikan 
bahwa mitra bisnis kita, dalam menjalankan bisnis untuk 
kita, sudah mematuhi standar yang sama seperti yang kita 
tetapkan untuk diri kita sendiri. Kita harus melakukan uji 
tuntas dengan benar pada mitra bisnis kita sesuai dengan 
kebijakan global dan hukum, kebijakan, panduan, serta 
prosedur setempat sebelum kita memulai bisnis.

Uji tuntas terhadap 
mitra bisnis yang 
bersangkutan

• Kode Etik Global Eisai untuk Mitra Bisnis
• Kebijakan Anti suap dan Anti korupsi Eisai
• Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan Eisai
• Kebijakan Hak Asasi Manusia

Tindakan pencegahan penipuan
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4.2
Konflik 
kepentingan

Ketika kita membuat keputusan profesional atau bertindak 
atas nama Eisai, kita bertanggung jawab untuk 
melakukannya dengan tidak memihak dan untuk 
kepentingan terbaik perusahaan. Konflik kepentingan terjadi 
ketika kepentingan pribadi kita bertentangan dengan 
kepentingan Eisai dan menimbulkan pertentangan loyalitas. 
Pertentangan ini dapat menyebabkan kita untuk membuat 
keputusan bisnis yang berat sebelah yang mungkin tidak 
cocok dengan kepentingan terbaik Eisai.

Jika ada kemungkinan konflik aktual yang terjadi, kita 
harus melaporkannya kepada atasan kita, sehingga dapat 
ditemukan solusi yang tepat, seperti tidak diikutsertakan 
dalam proses pengambilan keputusan.

Contoh potensi konflik

• Menerima posisi tertentu dari mitra bisnis atau pesaing 
yang sudah ada atau calon mitra bisnis atau pesaing, 
saat bekerja di Eisai

• Menerima apa pun yang berharga termasuk uang tunai, 
hadiah, atau hiburan, atau bantuan dari mitra bisnis

• Memiliki saham di mitra bisnis atau pesaing yang sudah 
ada atau calon mitra bisnis atau pesaing 

• Melakukan bisnis dengan perusahaan yang dimiliki oleh 
anggota keluarga atau teman

Skenario & Saran

Saya memiliki 
beberapa saham di 
perusahaan yang 

berbisnis dengan Eisai. 
Apakah saya harus 
mengungkapkan informasi 
ini kepada Eisai?

Mungkin terdapat isu dengan kepemilikan saham 
Anda di perusahaan yang berbisnis dengan Eisai, dan 
Anda harus mengungkapkan informasi ini kepada 

Eisai. Kepemilikan saham Anda berarti Anda memiliki 
kepentingan pribadi yang mungkin berbeda dari Eisai dan 
potensi mendapatkan keuntungan finansial atas biaya yang 
dikeluarkan Eisai. Anda harus menyerahkan kepada Eisai 
pengambilan keputusan yang akan dilakukan.
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Kebijakan Eisai melarang suap termasuk pembayaran 
fasilitas* atau tindakan korupsi lain yang terjadi dalam 
kesepakatan bisnis Eisai, baik secara langsung atau melalui 
pihak ketiga yang bertindak atas nama kita.

Banyak negara memiliki undang-undang, peraturan, 
aturan, kode etik, dan pedoman (‘hukum’) yang melarang 
penyuapan terhadap pejabat publik atau orang pribadi atau 
organisasi swasta lainnya. Undang-undang ini melarang 
untuk membuat, menawarkan, atau menjanjikan 
pembayaran apa pun atau memberikan apa pun yang 
berharga kepada pejabat publik atau orang pribadi atau 
organisasi swasta lainnya dengan tujuan memengaruhi 
keputusan secara tidak wajar oleh pejabat publik, orang 
pribadi, atau organisasi, untuk mendapatkan tindakan yang 
tidak wajar terkait dengan pasokan barang atau jasa ke 
atau dari Eisai. Kita harus menyadari bahwa pelanggaran 
terhadap undang-undang ini akan menyebabkan tuntutan 
pidana, bukan hanya bagi Eisai, tetapi juga bagi 
perorangan.

Selain itu, karena bisnis farmasi kita diatur oleh banyak 
pihak yang berwenang di seluruh dunia, kita harus 
memastikan bahwa Eisai memiliki kerja sama yang wajar 
dengan pihak berwenang tersebut, dan bahwa komunikasi 
dengan pihak berwenang tersebut harus akurat, lengkap, 
tepat waktu, dan transparan.

*  Pembayaran fasilitas berarti pembayaran uang dengan jumlah kecil 
untuk tujuan memfasilitasi prosedur yang berkaitan dengan layanan 
administrasi.

4.3
Praktik korupsi 
dan suap

Tindakan pencegahan penipuan
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Kita harus

• mengikuti standar tertulis untuk berhubungan dengan pihak ketiga, 

baik  pejabat publik, orang pribadi, maupun organisasi;

• mendapatkan persetujuan atas semua hadiah, keramahtamahan, 

serta biaya yang sesuai dengan standar setempat; dan

• melaporkan kepada atasan, Compliance, atau Departemen Terkait 

jika menyaksikan atau mengenali transaksi yang mencurigakan oleh 

pihak ketiga yang bertindak atas nama Eisai.

Kita tidak boleh

• memberikan, menjanjikan, atau menawarkan apa pun yang 

dianggap bernilai atau dapat dikatakan sebagai bujukan untuk 

melakukan perbuatan yang tidak wajar; atau

• melakukan kontrak dengan pihak ketiga tanpa melakukan uji 

tuntas.
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Kita harus mengelola tingkat pengendalian internal yang 
sesuai, memisahkan tanggung jawab, menetapkan dan 
mengoperasikan persetujuan pihak yang berwenang, dan 
mencegah pengalihan aset. Penyalahgunaan aset adalah 
tindakan pembayaran palsu atas pengeluaran, 
penggelembungan biaya, pembelian pribadi, pencurian, 
atau penyalahgunaan aset, dll. Dapat dikatakan bahwa 
penipuan ini sering kali memungkinkan karyawan untuk 
mendapatkan keuntungan dari tanggung jawab mereka 
tanpa diketahui orang lain. Kita harus melindungi aset dan 
menggunakan, serta menggunakan dan melunasi 
pengeluaran dengan wajar.

4.4
Penyalahgunaan 
aset

Kita bertanggung jawab untuk menjaga aset, sehingga 
dapat diperoleh, digunakan, dan dilepaskan sesuai dengan 
persetujuan dan proses yang wajar. Akuisisi, penggunaan, 
atau pelepasan aset secara tidak sah atau tanpa hati-hati 
dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan atau 
berdampak pada properti dan kredibilitas sosial Eisai, serta 
kerugian finansial. Aset Eisai mencakup aset berwujud 
seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, inventaris, 
komputer, dan uang tunai; serta aset tidak berwujud seperti 
kekayaan intelektual (paten, merek dagang, hak cipta, dll.) 
serta informasi rahasia. Kita harus menjaga aset ini dengan 
baik.

4.4.1
Pemeliharaan aset

Penggunaan dan pelunasan biaya dengan tepat adalah 
dasar dari kegiatan bisnis. Eisai tidak mengizinkan tindakan 
pelunasan biaya palsu, penggelembungan biaya, pembelian 
pribadi, atau penggunaan biaya lain yang tidak sah. 
Eksekutif dan karyawan perusahaan harus menggunakan 
dan melunasi pengeluaran mereka dengan tepat sesuai 
dengan aturan terkait penggunaan dan pelunasan biaya.

4.4.2
Penggunaan biaya

Tindakan pencegahan penipuan
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Karena kita adalah perusahaan publik, kita wajib 
menetapkan, mengembangkan, dan menerapkan 
pengendalian internal, dan  mengungkapkan informasi 
secara akurat mengenai jenis-jenis kegiatan perusahaan 
tertentu dalam laporan tahunan kita. Kita tidak menoleransi 
tindakan penipuan, seperti mencatatkan penjualan atau 
aset yang lebih besar dari seharusnya, menutupi kewajiban, 
atau penilaian aset yang tidak tepat.

Agar Eisai memenuhi tanggung jawabnya untuk 
mengungkapkan informasi perusahaan yang sesuai, dan 
untuk membuat keputusan bisnis yang tepat, penting untuk 
membuat dan menyimpan catatan transaksi secara wajar 
dan tepat. Hal yang sama berlaku untuk transaksi yang 
dilakukan tidak hanya dengan biaya perusahaan kita sendiri, 
tetapi juga untuk transaksi yang dilakukan dengan biaya 
dari luar Eisai, seperti subsidi.

Kita harus menjabarkan catatan akuntansi dan 
membuat catatan transaksi dengan tepat sesuai dengan 
aturan Eisai, sehingga fakta pembelian yang sebenarnya, 
kontrol inventaris, catatan penjualan, dll., dapat tercatat 
dengan benar.

4.5
Pelaporan 
finansial yang 
tepat

Kita wajib melaporkan setiap catatan pembukuan 
perusahaan yang salah atau palsu dalam hal kita menduga 
ada dana atau aset yang tidak dicatat dalam pembukuan 
akuntansi kita. Jika kita menduga atau mencurigai adanya 
pembukuan yang menipu, kita harus segera menghubungi 
Compliance.

Laporan 
pembukuan yang 
curang
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Kita memiliki kesempatan untuk memperoleh data penting 
dalam semua operasi, termasuk keuangan, Penelitian & 
Pengembangan, pengembangan klinis, produksi, dan 
jaminan kualitas.

Kita harus memastikan keandalan data kita sesuai 
dengan kebijakan, aturan, dan hukum yang ditetapkan oleh 
setiap negara dan wilayah, atau oleh setiap departemen. 
Pemalsuan atau perusakan data tidak pernah ditoleransi, 
dan data harus diperoleh, diverifikasi, disimpan, dan 
digunakan dengan cara yang tepat. Selain itu, perlu 
dibentuk mekanisme yang tepat untuk menangani tindakan 
penipuan (pemalsuan dan hasil data palsu, pemalsuan 
perolehan data, penyembunyian data dan hasil yang tidak 
sesuai, penjiplakan hasil penelitian orang lain, dll.).

Jika kita mendeteksi atau mencurigai adanya tindakan 
penipuan, kita harus menghubungi Compliance.

4.6
Tindakan 
pencegahan 
penipuan data

Kita harus

• memperoleh, memverifikasi, menyimpan, dan menggunakan data 

yang terkait dengan keuangan, R&D, produksi, atau kualitas 

dengan cara yang tepat, serta menetapkan mekanisme yang sesuai 

untuk mencegah tindak penipuan; dan

• segera melaporkan kepada atasan, Compliance, atau Departemen 

Terkait jika kita mendeteksi atau mencurigai penipuan, kelalaian, 

atau operasi yang tidak wajar terkait data, seperti keuangan, R&D, 

produksi, atau jaminan kualitas.

Kita tidak boleh

• menirukan, memalsukan, menyembunyikan, atau mencuri data atau 

catatan, seperti keuangan, R&D, produksi, atau jaminan kualitas, 

dll. 

Tindakan pencegahan penipuan
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Dokumen adalah catatan sebuah perusahaan. Orang-orang 
mungkin dapat mengingat suatu kejadian, tetapi ingatan 
tersebut dapat berubah. Orang di dalam dan di luar 
perusahaan menganggap dokumentasi jauh lebih penting 
dari pada merekonstruksi ulang hal-hal yang terjadi di masa 
lampau.

Tidak semua hal yang terjadi harus didokumentasikan. 
Tetapi kita harus mengetahui bahwa saat kita menulis email 
atau pesan lain, saat kita meninggalkan surat suara, bahkan 
saat kita sedang bercakap-cakap di telepon, jika kegiatan-
kegiatan tersebut direkam, kita berarti telah membuat suatu 
dokumentasi.

Merupakan hal yang penting bahwa dokumen dibuat 
untuk kegiatan yang perlu didokumentasikan. Ada banyak 
undang-undang, aturan, regulasi, serta kebijakan dan 
prosedur Eisai yang mengulas topik ini. Kita harus 
menyadari sepenuhnya mana yang berlaku untuk pekerjaan 
kita. Juga merupakan hal yang penting bahwa pada saat 
membuat dokumen, haruslah tepat waktu, akurat, dan 
disiapkan dengan baik, sehingga dokumen tersebut tidak 
akan disalahartikan di kemudian hari atau dibawa keluar 
dari konteks yang semestinya. Catatan yang direkam harus 
memiliki periode penyimpanan yang sesuai dengan 
tujuannya.

Pembuatan dokumentasi palsu yang disengaja, 
perubahan dokumen yang tidak tepat, dan pemusnahan 
dokumen secara sengaja saat masa penyimpanan yang 
disetujui — semua hal ini menjadikan ingatan perusahaan 
tidak mungkin dapat diandalkan. Pelanggaran tersebut 
adalah pelanggaran terhadap kepatuhan dan akan 
dikenakan sanksi, hingga dan termasuk pada pemutusan 
hubungan kerja.

5.1
Menyimpan 
catatan
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5.2
Kekayaan 
intelektual

Kita menghabiskan banyak waktu, upaya, dan biaya dalam 
mengembangkan produk-produk baru yang bernilai untuk 
meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pasien. Selama 
proses pengembangan produk ini, dapat terjadi 
peningkatan aset berharga berupa hak kekayaan 
intelektual, seperti hak paten, hak desain, hak merek 
dagang, hak cipta, keahlian, atau rahasia dagang, dan hal 
ini harus dilindungi serta diamankan. Penting untuk diingat 
bahwa aset apa pun yang diciptakan karyawan saat bekerja 
di Eisai adalah milik Eisai, bukan milik karyawan tersebut.

Tidak hanya untuk Eisai, tetapi kita harus menghargai 
hak kekayaan intelektual yang menjadi milik orang lain atau 
perusahaan lain dengan cara yang sama, dan kita tidak 
boleh menggunakan kekayaan intelektual milik pihak ketiga 
tanpa izin pihak ketiga.

Skenario & Saran

Saya menemukan 
produk pihak 
ketiga dengan 

nama dan kemasan yang 
sangat mirip dengan salah 
satu produk kita. Apakah 
ada yang bisa saya 
lakukan?

Nama dan desain kemasan produk kita dilindungi 
oleh undang-undang merek dagang atau undang- 
undang terkait di sebagian besar negara. 

Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut 
dapat menjadi sangat lemah apabila Eisai tidak segera 
mengambil tindakan yang tepat untuk mencegahnya. Oleh 
karena itu, jika Anda menemukan produk seperti itu, 
hubungilah bagian Compliance sesegera mungkin agar Eisai 
dapat mengambil tindakan yang tepat.
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5.3
Pengelolaan 
aset informasi 
yang tepat

Dalam menjalankan bisnisnya, Eisai memperoleh informasi 
pribadi mengenai karyawan, pasien, penyedia layanan 
kesehatan, pelanggan, dan kontraktornya. Informasi pribadi 
yang ditujukan untuk perlindungan ditetapkan sesuai 
dengan undang-undang setempat dan nasional. Secara 
umum, informasi tersebut merupakan informasi yang dapat 
mengidentifikasi seseorang. Misalnya seperti daftar 
karyawan, dan catatan yang menunjukkan tanggal lahir, 
nomor identifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau 
informasi identifikasi diri lain maupun informasi medis. 
Khususnya, informasi pribadi yang memerlukan 
penanganan cermat harus ditangani dengan tepat.  
Eisai berkomitmen untuk mematuhi undang-undang 
perlindungan data di dalam negaranya sendiri dan seluruh 
dunia. Penggunaan informasi pribadi yang tidak tepat dapat 
menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki 
terhadap hak dan kepentingan individu, dan juga dapat 
mengakibatkan pengenaan sanksi kepada perusahaan. 
Selain itu, kepercayaan orang lain terhadap perusahaan 
dapat rusak. Kita bertanggung jawab untuk memperoleh, 
menggunakan, mengelola, dan menyimpan data dengan 
benar.

5.3.1
Perlindungan data 
pribadi

Eisai telah menetapkan sistem manajemen untuk 
perlindungan data dan kepatuhan hukum. Selain itu, Eisai 
mengelola risiko keamanan TI, termasuk informasi pribadi 
dan informasi rahasia.

Jika informasi pribadi atau rahasia bocor secara curang 
atau tidak sengaja, hal itu tidak hanya dapat menyebabkan 
kerugian finansial tetapi juga kerusakan serius atau 
berdampak pada properti dan kredibilitas sosial Eisai. 
Seandainya terjadi kebocoran, penting untuk segera 
mengambil tindakan untuk meminimalkan kerugian. Jika 
kita mencurigai adanya kebocoran informasi, hubungi 
atasan dan bagian Compliance.
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Ingatlah hal-hal berikut saat  
menangani informasi pribadi

• Pada saat memperoleh data, tentukan tujuan penggunaan 
dan dapatkan persetujuan dari orang tersebut.

• Jangan menggunakan informasi untuk tujuan lain selain 
yang telah disepakati.

• Ketahuil semua undang-undang dan peraturan setempat 
terkait perlindungan data pribadi saat menangani, 
menyimpan, mengirim, atau menerima data pribadi antar 
negara dan antar wilayah.

• Ketika kita mengidentifikasi adanya kehilangan atau 
kebocoran informasi pribadi, atau menyadari adanya 
kemungkinan hal itu terjadi, kita harus menghubungi 
atasan atau departemen yang bertanggung jawab atas 
perlindungan informasi pribadi.

Informasi yang bersifat rahasia adalah aset penting bagi 
Eisai. Informasi yang bersifat rahasia mencakup penemuan, 
pengetahuan, dan hasil penelitian, data keuangan, serta 
daftar pelanggan, dll. Informasi rahasia didefinisikan sebagai 
‘informasi yang digunakan dalam bisnis perusahaan, seperti 
informasi yang berguna secara teknis atau komersial yang 
dimiliki oleh perusahaan, yang dikelola oleh perusahaan 
sebagai data rahasia’.

Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia dengan 
sengaja atau tidak sengaja dapat menghancurkan bisnis 
kita. Oleh karena itu, kita harus melakukan segala upaya 
dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk melindungi 
informasi rahasia tersebut.

Perlu diketahui apabila beberapa informasi, meskipun 
merupakan informasi yang bersifat rahasia, tidak dikelola 
dengan benar, maka kita dapat kehilangan perlindungan 
hukum yang berlaku pada informasi tersebut.

Informasi rahasia yang diterima dari orang atau 
perusahaan lain sama pentingnya bagi mereka.  Apabila kita 
menemukan informasi dari mereka saat di kantor atau 
dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin diminta untuk 
mendapatkan izin yang diperlukan untuk menggunakannya.

5.3.2
Informasi rahasia
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Kita harus

• mendapatkan persetujuan dari atasan dan manajer yang 
bertanggung jawab atas Keamanan Informasi terlebih dahulu jika 
kita perlu untuk berbagi informasi rahasia dengan pihak ketiga; dan

• saat mengirim email, faksimili, media sosial, dan pesan lainnya, 
pastikan hanya dikirim ke penerima yang tepat.

Kita tidak boleh

• mendiskusikan informasi rahasia di lift, lorong, restoran, pesawat 
terbang, kereta api, atau tempat umum lainnya di mana orang yang 
tidak dikenal lalu lalang;

• membawa informasi rahasia milik perusahaan lain dimana rekan 
kerja baru mungkin pernah bekerja di sana;

• mengambil informasi rahasia saat meninggalkan Eisai atau 
memberikan informasi rahasia Eisai kepada pihak ketiga mana pun 
tanpa izin yang semestinya; atau

• membuka lampiran pada email yang mungkin berisi virus komputer, 
atau mengakses URL yang mungkin terinfeksi virus komputer.

Eisai mengelola keamanan Teknologi dan Informasi (‘TI’) 
dengan sungguh-sungguh dan memiliki kebijakan, prosedur 
dan sistem untuk membantu mencegah akses yang tidak 
sah, kebocoran, dan gangguan informasi yang ada dalam 
sistem TI-nya.

Di sisi lain, risiko serangan siber, seperti serangan email 
yang sudah ditargetkan semakin meningkat.

Jika perangkat, laptop, atau komputer perusahaan 
terinfeksi virus oleh serangan email yang sudah ditargetkan, 
sistem jaringan dapat terputus, menghalangi bisnis Eisai, 
atau terjadi kebocoran informasi rahasia atau pribadi, jadi 
kita harus menggunakan sistem TI dengan benar sesuai 
dengan kebijakan dan prosedur Eisai.

5.3.3
Keamanan 
informasi dan 
teknologi
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Kita harus memahami karakteristik media sosial, menyadari 
tanggung jawab kita sebagai karyawan Eisai, dan 
menggunakan media sosial dengan bijak, bahkan saat 
menggunakan media sosial pribadi. Selain itu, perlu 
diketahui bahwa hal tersebut dapat memengaruhi penilaian 
ENW dan bagaimana persepsi pihak ketiga.

Berikut adalah prinsip-prinsip penggunaan media sosial 
pribadi. Jika panduan penggunaan media sosial tersebut 
ditetapkan di setiap negara atau wilayah, maka wajib 
bertindak sesuai dengan pedoman terkait.

5.4
Penggunaan 
media sosial

1. Jangan mempublikasikan, mengunggah, atau merilis informasi apa pun milik Eisai yang 
dianggap sebagai informasi internal atau rahasia.

2. Jangan mempublikasikan, memposting, atau merilis informasi atau komentar yang 
dapat dilihat atau dianggap sebagai pandangan atau opini resmi Eisai di akun media 
sosial pribadi.

3. Dalam keadaan apa pun, jangan terlibat dalam diskusi atau kegiatan apa pun yang 
dapat ditafsirkan oleh orang lain sebagai tindakan atas nama Eisai. Contoh dari kegiatan 
tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, membuat atau mengoperasikan akun 
yang menyertakan nama Eisai atau nama produk dan layanan yang berkaitan dengan 
Eisai, atau menggunakan kata-kata yang menyiratkan hubungan dengan Eisai; 
mempromosikan atau memberikan informasi tentang produk atau layanan yang 
berkaitan dengan Eisai; mengunggah konten yang memuatn hak cipta dan kekayaan 
intelektual yang dimiliki oleh Eisai, misalnya, logo, logo di latar belakang foto, merek 
dagang iklan, dll.

4. Jangan mengunggah atau mempublikasikan iklan, atau material apa pun yang mungkin 
dapat dianggap sebagai iklan atau promosi produk Eisai.

5. Hargai orang lain dan ingat bahwa mengunggah informasi atau material apa pun yang 
merupakan informasi pribadi orang lain dapat mengakibatkan fitnah, pencemaran nama 
baik, atau diskriminasi atau pun tuntutan lain, yang berpotensi menimbulkan tanggung 
jawab perdata atau pidana bagi Anda.

6. Ingat bahwa mengunggah informasi atau material apa pun yang dianggap ilegal, tidak 
pantas, atau berbahaya bagi Eisai, karyawan Eisai, klien, mitra bisnis, atau individu atau 
bisnis pihak ketiga mana pun, dapat mengakibatkan tuntutan, yang dapat 
mengakibatkan tanggung jawab perdata atau pidana bagi Anda.

7. Jangan mengunggah informasi atau material yang merupakan, atau mungkin, berkaitan 
dengan produk atau layanan pesaing; dan

8. Hargai undang-undang kekayaan intelektual, seperti merek dagang, hak cipta, hak 
publisitas, dll., dan jangan melanggar hak cipta pihak ketiga dalam bentuk foto, film, 
video, musik, gambar, lukisan, teks, dll. (‘Material Hak Cipta’), dengan mengunduh, 
menyalin, atau mengunggah Material Hak Cipta di media sosial tanpa mendapatkan izin 
yang sesuai dari pemilik Material hak Cipta tersebut.
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5.5
Informasi orang 
dalam dan 
perdagangan

Perdagangan dari informasi orang dalam adalah pembelian 
dan penjualan efek atau produk investasi lainnya sebelum 
hal tersebut diumumkan, dilarang oleh hukum.

Penggunaan fakta penting dalam membuat keputusan 
pribadi seputar pembelian dan penjualan efek atau investasi 
lainnya merupakan tindakan ilegal. Fakta penting harus 
disimpan dengan sangat rahasia dan kita tidak boleh 
memberikan rekomendasi perdagangan kepada orang yang 
tidak memiliki informasinya.

Fakta penting adalah informasi yang dapat sangat 
memengaruhi keputusan investor untuk membeli atau 
menjual efek (misalnya, hasil dan prediksi keuangan; 
penggabungan, akuisisi, atau usaha patungan; serta 
perkembangan perusahaan dan strategi yang penting, 
seperti hasil uji klinis atau kasus litigasi besar).

Kita tidak boleh

• membagikan fakta penting Eisai dengan keluarga, teman, atau 
pihak ketiga mana pun; atau

• membuat keputusan investasi yang melibatkan Eisai atau 
perusahaan-perusahaan yang terdaftar atas nama sendiri atau 
orang lain berdasarkan fakta penting.

Skenario & Saran

Seorang sanak keluarga bertanya kepada 
saya apakah ia harus menjual saham Eisai 
miliknya, sedangkan saat itu saya tahu 

bahwa dalam waktu dekat akan ada pengumuman 
yang kemungkinan memengaruhi harga saham. 
Dapatkan saya menyarankan apa yang seharusnya 
dia lakukan?

Tidak. Anda harus 
memberitahunya bahwa 
Anda tidak dapat memberi 

saran kepadanya dan tidak dapat 
memberitahu informasi perusahaan.
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6.1
Hak asasi 
manusia

Eisai telah menyatakan dukungannya terhadap United 

Nations Global Compact, sebuah upaya global untuk 
melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan di komunitas 
internasional. Eisai berkomitmen untuk menegakkan hak 
asasi manusia yang diakui secara internasional di mana pun 
lokasi bisnis Eisai, dan menentang perbudakan modern, 
seperti pekerja anak, kerja paksa, perdagangan manusia, 
atau perilaku lain yang tidak menjaga martabat dan rasa 
hormat manusia. Ide ini juga dibutuhkan oleh mitra bisnis, 
termasuk pemasok. Kita perlu mengidentifikasi dampak 
negatif terhadap hak asasi manusia terkait dengan kegiatan 
bisnis kita. Kita harus mengambil tindakan yang tepat untuk 
mencegah atau mengurangi pelanggaran hak asasi 
manusia atau terlibat dalam uji tuntas hak asasi manusia.

Kita harus • menghormati hak semua orang saat kita menjalankan bisnis kita.

Skenario & Saran

Saya mengetahui bahwa 
salah satu pemasok kita 
sering menggunakan 

anak-anak untuk dipekerjakan di 
pabrik. Apa yang harus saya 
lakukan?

Anda harus memberitahu atasan, Legal 
Department, dan/atau Compliance Anda agar 
dapat diselidiki, mengingatkan pemasok 

tersebut tentang tanggung jawab mereka berdasarkan 
Kode Etik Global Eisai terhadap Mitra Bisnis dan kontrak 
mereka, dan, jika perlu, membuat keputusan lainnya.
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6.2
Perlindungan 
lingkungan

Eisai menganggap perlindungan lingkungan hidup global 
merupakan komponen operasi bisnis yang penting dan 
berusaha untuk memelihara dan menjaga lingkungan hidup 
sesuai dengan standar tertulis, kebijakan dan prosedur 
Eisai.

Perubahan iklim bukan hanya mengancam kehidupan 
dan mata pencaharian manusia, tetapi juga dapat 
menghambat kestabilan pasokan produk farmasi, yang 
merupakan misi Eisai, serta menyebabkan terjadinya cuaca 
ekstrem dan penutupan pabrik.

Untuk mencapai masyarakat yang berkelanjutan, Eisai 
bertujuan untuk mengurangi perubahan iklim dengan 
mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong daur ulang 
sumber daya melalui penggunaan sumber daya yang 
efektif, termasuk air dan pembuangan limbah yang tepat, 
serta melestarikan keanekaragaman hayati. Kita berupaya 
keras untuk mengembangkan kegiatan bisnis yang 
mempertimbangkan penggunaan sumber daya hayati 
secara wajar.
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6.3
Pembayaran 
pajak dan 
laporan 
keuangan

Eisai harus melakukan pembayaran dengan tepat kepada 
pemerintah sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang 
pajak yang berlaku. Untuk pembayaran pajak dengan tepat, 
penting untuk menyimpan dokumen yang memadai dengan 
baik untuk membuktikan dan mendukung keakuratan 
catatan dan untuk menetapkan kriteria yang tepat untuk 
keputusan kita. Eisai melarang informasi palsu dan tagihan 
biaya yang dipalsukan dalam penggantian biaya dan 
pembayaran tagihan, serta pernyataan yang menyesatkan 
atau penyembunyian fakta yang terkait dengan penyelidikan 
pajak; yang semuanya dapat mengganggu pembayaran 
pajak dengan tepat.

Karena kita adalah perusahaan publik, kita wajib 
menetapkan, mengembangkan, dan menerapkan 
pengendalian internal, dan mengungkapkan informasi 
mengenai jenis-jenis kegiatan perusahaan dalam laporan 
tahunan kita secara akurat. Oleh karena itu, kita harus 
memastikan bahwa semua pemangku kepentingan 
menerima informasi yang benar dan lengkap pada waktu 
yang tepat.

Kita harus

• mendokumentasikan keputusan untuk mendukung informasi yang 
kita ungkapkan kepada instansi pajak dengan benar;

• membuat tagihan biaya dengan segera dan akurat, melampirkan 
semua dokumen yang terkait (yaitu, faktur, tagihan biaya), dan 
menjelaskan jumlah dan tujuan bisnis biaya tersebut; dan

• menyimpan dengan baik dokumentasi pengeluaran perusahaan 
yang disetujui dan memberikan dokumentasi yang lengkap dan 
akurat setelah ada permintaan dari Eisai, auditor, atau pemerintah.

Kita tidak boleh
• memalsukan catatan perusahaan apa pun atau melakukan cara 

apa pun untuk mengurangi keakuratan pelaporan bisnis atau kinerja 
keuangan Eisai.
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6.4
Donasi

Eisai dapat memberikan donasi yang berkontribusi bagi 
masyarakat. Donasi dapat diberikan kepada asosiasi medis 
dan perkumpulan akademis yang melibatkan tenaga medis, 
kelompok pasien, kelompok masyarakat, dan organisasi 
nirlaba. Donasi tersebut harus ditinjau dan disetujui sesuai 
dengan peraturan lokal dan prosedur internal.

Untuk memastikan pengambilan keputusan yang 
transparan dan akuntabilitas untuk semua donasi, kita 
menetapkan aturan donasi.
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6.5
Kejahatan 
terorganisir

Eisai tidak menjalin hubungan dengan kelompok kejahatan 
yang terorganisir, dan jika kita mengidentifikasi hal tersebut, 
kita memutus hubungan tersebut.

Jika ternyata seseorang atau pihak ketiga yang kita ajak 
bekerja sama, terlibat, atau diduga terlibat dalam kejahatan 
terorganisir, kita harus segera melaporkan kekhawatiran kita 
kepada bagian Kepatuhan.
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Kita semua bertujuan untuk mewujudkan misi hhc. Sebelum Anda 
mengambil tindakan atau membuat keputusan bisnis, 
pertimbangkan beberapa pertanyaan berikut untuk memastikan 
Anda sudah memenuhi standar kepatuhan. Jika Anda ragu, Anda 
harus berkonsultasi dengan atasan Anda. Jika, karena alasan apa 
pun, Anda tidak dapat berkonsultasi dengan atasan Anda, harap 
menghubungi bagian Compliance.

Uji kepatuhan

1.  Dapatkah Anda secara terbuka memberi tahu 
keluarga Anda apa yang Anda perbuat?

2.  Apakah menurut Anda tepat jika Anda tidak patuh 
selama tindakan tersebut tidak diketahui?

3.  Bagaimana perasaan Anda saat membaca laporan 
tentang kegiatan Anda di berita atau media sosial?
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