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Misi Perusahaan

Sebuah perusahaan yang peduli terhadap perawatan kesehatan umat manusia 

yang mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam sistem pemeliharaan 

kesehatan dengan menjunjung tinggi hukum dan norma etika di dalam aktivitas 

bisnisnya.
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Pesan dari Chief Executive Officer
Industri farmasi modern mempunyai dua misi: penemuan dan pengembangan obat 
penyembuh dan pencegah penyakit. Kita juga berusaha semaksimal mungkin 
untuk menyediakan obat-obat tersebut bagi orang-orang yang membutuhkan. 

Untuk melaksanakan misi ini, kekuatan perusahaan  yang paling mendasar yang 
kita butuhkan adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan (compliance). Compliance adalah landasan kemampuan dasar 
pertumbuhan. Tetapi compliance berubah seiring berjalannya waktu; dengan kata 
lain, compliance adalah standar yang terus berkembang. Apa yang benar pada hari 
lampau mungkin tidak lagi benar pada hari ini. Hal ini merupakan alasan kita 
terus-menerus melatih diri melalui berbagai diskusi baik secara internal mau pun 
eksternal. 

Yang terpenting, saya ingin menegaskan bahwa jika anda melakukan hal tidak 
benar yang berkaitan dengan compliance modern, konsekuensinya bagi anda 
sebagai individu dan bagi perusahaan sebagai organisasi adalah akan mengalami 
kerugian. Buku Panduan Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan (Compliance) ini memberikan dasar panduan untuk membantu anda 
dan Eisai agar tetap patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan melaksanakan misi kita.

Januari 2017

Haruo Naito

Representative Corporate Officer dan CEO

Eisai Co., Ltd.
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Pesan dari Chief Compliance Officer
Standar etika Eisai difokuskan pada filosofi 
perawatan kesehatan manusia (human health 
care/hhc), di mana pasien dan keluarga mereka 
adalah hal yang paling penting dari apa yang kita 
lakukan dan termasuk integritas, rasa hormat, dan 
keterbukaan. Hal ini merupakan dasar untuk 
membangun dan mempertahankan hubungan 
yang penuh kepercayaan, tidak hanya dengan 
rekan kerja, tetapi juga dengan para pemangku 
kepentingan kita, mitra bisnis kita, pasien, 
komunitas di mana kita bekerja dan mereka yang 
mengatur kita. Mereka membimbing kita dalam 
semua pekerjaan yang kita lakukan dan dengan 
siapa saja kita bekerja.

Keberhasilan yang berkelanjutan dari organisasi kita bergantung pada kemampuan 
kita masing-masing untuk meningkatkan standar tersebut sebagaimana kita 
mengatasi tantangan yang kita hadapi dalam kegiatan kita sehari-hari – tidak hanya 
dalam kata-kata, tetapi juga dalam tujuan tersebut. Hal ini mencakup pegawai penuh 
dan paruh waktu maupun setiap orang yang mewakili Eisai.

Setiap pegawai mempunyai tanggung jawab pribadi untuk bekerja sama sebagai tim 
untuk memenuhi standar perilaku yang diatur dalam Buku Panduan ini. Sebagai 
tambahan, pihak kita yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan diharuskan 
untuk memastikan bahwa anggota tim kita mengetahui isi dari Buku Panduan ini 
maupun segala aturan, regulasi, dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam area bisnis 
kita dan menjadi panutan bagi mereka dalam berperilaku.

Kita menyadari bahwa Buku Panduan ini tidak mencakup setiap situasi kepatuhan 
(compliance) yang mungkin kita hadapi dalam pekerjaan kita. Dalam kondisi ini, kita 
harus menggunakan keputusan pribadi untuk membuat keputusan yang tepat. Kita 
harus berkonsultasi satu sama lain bila kita merasa tidak yakin, misalnya kepada rekan, 
manajer kita, atau kepada fungsi Compliance (“Compliance”).

Compliance mengajak setiap orang untuk bangga bekerja kepada Eisai, untuk 
menjunjung standar dan bersemangat dalam setiap hal yang kita lakukan. Jika anda 
mempunyai urusan atau masalah apapun, silakan sampaikan.

Januari 2017

Junichi Asatani

Chief Compliance Officer 

Eisai Co., Ltd.
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Pengantar Buku Panduan Kepatuhan 

(Compliance)

A. Apa yang dimaksud dengan kepatuhan (compliance) di Eisai?

Kepatuhan (compliance) di Eisai berarti mematuhi standar tertulis seperti hukum, 
peraturan, kebijakan, dan prosedur Eisai, maupun standar etika integritas, rasa 
hormat, dan keterbukaan.

B. Untuk siapa Buku Panduan ini?

Buku Panduan ini berisi Asas-Asas Bisnis dan Kode Etik Bisnis Eisai untuk semua 
pihak yang bekerja dan dalam naungan Eisai, meliputi petugas, direktur, manajer, 
pegawai, kontraktor, dan agen.

C. Apa tujuan dari Buku Panduan ini?

Buku Panduan ini menekankan pada beberapa standar tertulis dan standar etika 
yang diharapkan untuk dipatuhi oleh semua pihak. Buku Panduan ini memberikan 
beberapa dasar panduan. Buku Panduan ini tidak memberikan solusi detail 
terhadap semua masalah yang kita hadapi dan aktivitas sehari-hari kita. Kita perlu 
mengacu pada kebijakan dan prosedur Eisai untuk informasi lebih lanjut.

Buku Panduan ini menjabarkan sumberdaya yang tersedia yang dapat digunakan 
setiap orang untuk mendukung pelaksanaan standar-standar ini. Kita harus 
mendiskusikan segala urusan dengan rekan dan dalam situasi tertentu kita 
berkonsultasi kepada manajer kita. Sebagai tambahan, kita dapat berkonsultasi 
dengan Kontak Compliance atau Helpdesk lokal atau regional kita, Departemen 
kepatuhan (“Compliance”), Departemen Sumber Daya Manusia atau Hukum 
sebagaimana mestinya. 

Kita harus mengingat bahwa kegiatan kita belum tentu berakhir ketika kita 
meninggalkan tempat kerja kita. Jika kita berinteraksi dengan pelanggan, 
menghadiri kegiatan profesional, atau dalam perjalanan bisnis, kita tetap mewakili 
Eisai. Standar yang dijabarkan dalam Aturan ini berlaku pada kegiatan-kegiatan 
tersebut juga, dan harus tunduk pada ketetapan yang sama yang kita buat 
mengenai kegiatan kita sebagaimana kegiatan di tempat kerja kita.

D. Bagaimana cara menggunakan Buku Panduan ini

Setiap orang diharapkan untuk membaca dan memahami dasar-dasar panduan 
yang ada di dalam Buku Panduan ini dan menerapkannya pada kegiatan sehari-hari 
mereka. 



6

Asas-Asas Bisnis 

Dibentuk: Maret 2000

Revisi: Januari 2017

Kita menempatkan prioritas utama pada pasien dan keluarganya. Kita berusaha 

meningkatkan manfaat yang didapatkan dari perawatan kesehatan dan kita 

menjalankan bisnis untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan yang 

beragam di seluruh dunia. Sebagai perusahaan Layanan Kesehatan Manusia 

(Human Health Care/ “hhc”), kita mengembangkan dan menyediakan produk dan 

layanan yang membantu demi kebaikan pasien dan keluarga mereka di bawah 

segala sistem perawatan kesehatan. 

Merupakan bagian integral dari misi perusahaan kita bahwa kita menggunakan 

penilaian bisnis yang baik dan bertindak secara tepat, selalu berdasarkan norma-

norma hukum dan etika yang berlaku. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar 

eksistensi perusahaan dan merupakan prioritas utama dalam kegiatan bisnis kita.

Kita disini membuat Asas-Asas Bisnis sebagai pernyataan komitmen kita terhadap 

compliance. Petugas, direktur, dan manajer Eisai menyadari bahwa itu adalah tugas 

mereka untuk menjadi teladan dengan menerapkan isi dan tujuan dari Asas ini 

dalam segala pekerjaan yang mereka kerjakan dan dalam mengawasi mereka yang 

bekerja bersama mereka. Dengan berpegang pada Asas ini, mereka akan 

menginspirasi dan mendorong semua orang untuk menerapkan standar tersebut 

pada semua kegiatan mereka.

Setiap orang diharapkan untuk mematuhi isi dan tujuan dari Asas ini.
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Eisai dan pemangku kepentingannya

 • Kita menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan kepercayaan dalam 

hubungan bisnis kita termasuk penyedia layanan kesehatan, pemangku 

kepentingan, investor, karyawan, mitra bisnis, pasien, dan masyarakat

 • Kita tidak menoleransi penyuapan atau apa pun bentuk lain dari perilaku bisnis 

yang berbau korupsi

 • Kita bersaing secara sehat

 • Kita secara tepat mengelola informasi dan memastikan bahwa catatan kita adalah 

akurat, lengkap, adil, dan aman

 • Kita berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, dan mengungkapkan 

informasi perusahaan dengan benar pada waktu yang tepat 

 • Kita bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, rasa hormat, dan tanpa 

diskriminasi di dalam tempat kerja serta menyediakan lingkungan kerja yang 

aman bagi karyawan kita.

Eisai dan masyarakat

 • Kita mematuhi semua hukum dan peraturan masing-masing negara di mana kita 

melakukan bisnis dan kita bertindak dengan tingkat integritas tertinggi

 • Kita menghormati hak asasi manusia dan mencegah, perbudakan modern seperti 

pekerja di bawah umur, kerja paksa, dan perdagangan manusia dalam lingkup 

bisnis kita, pada waktu yang sama kita juga, mempertimbangkan budaya dan 

adat istiadat di negara-negara di mana kita beroperasi

 • Kita adalah “ warga perusahaan yang baik” dan mendukung serta mendorong 

kegiatan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat

 • Kita memelihara hubungan baik dan transparan dengan dengan instansi 

pemerintahan

 • Kita tidak akan diperkenankan untuk bergabung ke dalam, atau pada saat kita 

menyadari, berhubungan dengan kelompok-kelompok kriminal terorganisir

 • Kita menjunjung tinggi tindakan terbaik untuk perlindungan lingkungan hidup 

dalam kegiatan bisnis kita
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Kode Etik
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Bagian 1 
    

Apa arti Kode Etik Eisai bagi setiap dari kita

1.1 Tanggung jawab kita

1.2 Tanggung jawab tambahan untuk petugas, direktur, 

dan manajer

1.3 Menanyakan pertanyaan dan melaporkan masalah 

compliance
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1.1  Tanggung jawab kita

Compliance adalah tanggung jawab setiap orang. Setiap orang bertanggung jawab 

untuk diajar, memahami, dan menerapkan hukum dan peraturan yang terkait, 

standar etika, kebijakan, dan prosedur Eisai. 

Meskipun sulit untuk tetap siap atas segala situasi yang mungkin terjadi dalam 

pekerjaan kita sehari-hari, Buku Panduan ini dapat membantu kita mengenali 

beberapa masalah potensial dan memberikan bimbingan dasar tentang cara untuk 

menanggapi situasi yang berbeda-beda. 

Manajer kita dapat membantu kita menerapkan standar yang ditetapkan dalam 

Buku Panduan ini. Kita harus bertanya kepada manajer kita jika kita memiliki 

pertanyaan atau tidak yakin tentang bagaimana menghadapi situasi yang menurut 

kita tidak tercakup di dalam Buku Panduan, kebijakan, atau prosedur, atau kita tidak 

yakin bagaimana menerapkan standar etika Eisai dalam situasi tertentu. 

Sumber Eisai, seperti Kontak Compliance lokal atau regional atau Helpdesk, 

Departemen Compliance (“Compliance”), Departemen Sumber Daya Manusia atau 

Hukum, juga dapat membantu kita jika manajer kita tidak dapat memberikan 

panduan yang jelas atau kita merasa lebih nyaman mendiskusikan suatu masalah 

dengan orang lain selain manajer kita. 

Setiap orang berkewajiban untuk menyampaikan hal-hal terkait ketidakpatuhan 

(non-compliance) dengan peraturan tertulis dan standar etika Eisai. 
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1.2  Tanggung jawab tambahan untuk 

petugas, direktur, dan manajer

Selain tanggung jawab yang dijelaskan di bagian sebelumnya (halaman 10), 

petugas, direktur, dan manajer diharapkan untuk memberi contoh ketika 

menerapkan hukum dan peraturan terkait, standar etika, kebijakan, dan prosedur 

Eisai dalam kegiatan mereka sehari-hari.

Petugas, direktur, dan manajer harus membimbing dan melatih karyawan di bawah 

pengawasan mereka dan memastikan bahwa karyawan mereka mengikuti semua 

hukum dan peraturan serta standar etika, kebijakan, dan tata cara Eisai. Mereka 

bertanggung jawab untuk membantu melaksanakan program compliance di 

lingkungan mereka. 

Eisai memberikan tanggung jawab kepada petugas, direktur, dan manajernya 

dalam program compliance, tetapi Dewan/Pimpinan Eisai mengawasi 

pelaksanaannya secara keseluruhan dan bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa struktur dan sistem Compliance dilaksanakan dan beroperasi secara efektif. 

Petugas, direktur, dan manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

masalah compliance di lingkungan mereka ditangani dan diselesaikan dengan 

benar. Pelaporan internal yang cepat dan akurat tentang masalah compliance 

penting untuk keberhasilan program compliance. Kesuksesan/pencapaian 

compliance dari petugas, direktur, dan manajer adalah bagian penting dari kinerja 

manajemen mereka dan mereka dievaluasi atas dasar tersebut.

Di Eisai, program compliance memuat struktur, kebijakan, dan prosedur compliance 

yang jelas dan ringkas (mohon lihat bagian 5 (halaman 53), komunikasi yang baik 

dan pelatihan yang efektif, pelaporan, dan pengendalian internal, dan proses yang 

memungkinkan karyawan untuk melaporkan masalah compliance.
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1.3  Menanyakan pertanyaan dan melaporkan 

masalah compliance

Hal ini merupakan tanggung jawab setiap orang untuk memastikan Eisai sesuai 

dengan hukum dan peraturan, standar etika, kebijakan, dan prosedur Eisai. Ketika 

hal yang benar untuk dilakukan tidak jelas bagi kita atau sesuatu tampak tidak 

benar, kita harus bertanya atau melaporkan masalah kita tersebut. Kegagalan 

dalam melakukan hal yang benar juga dapat merugikan bisnis Eisai, reputasi, dan 

pasien.

Jika kita tidak yakin bahwa apa yang kita atau rekan kita lakukan sudah sesuai 

dengan aturan, atau kita menyadari kita tidak mengikuti standar tertulis dan etika 

compliance, kita harus berbicara dengan manajer kita atau mencari informasi di 

Compliance, berbicara dengan Departemen Sumber Daya Manusia, Hukum atau 

dengan departemen lain yang terkait sebagaimana mestinya.

Masalah compliance harus dilaporkan segera karena semakin cepat perusahaan 

tahu, semakin cepat perusahaan dapat menyelidiki dan mengambil tindakan yang 

tepat.

1.3.1 Kebijakan Tanpa Pembalasan (non-retalation)

Eisai mendorong setiap orang untuk melaporkan masalah compliance dan tidak 

mentolerir upaya menghentikan seseorang untuk membuat laporan. Tidak ada 

yang akan dihukum atau diberi sanksi disiplin karena membuat laporan dengan 

itikad baik. Selain itu kita tidak akan mengizinkan siapa pun untuk menghambat 

penyelidikan terhadap masalah compliance atau membalas orang yang telah 

melaporkan hal tersebut. Setiap upaya untuk menghambat penyelidikan atau 

untuk pembalasan dapat berakhir pada tindakan pendisiplinan. 
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Compliance dapat membantu kita:

 • memahami kewajiban kita untuk melaporkan masalah compliance dan metode 

untuk membuat laporan compliance

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

atau etika

 • jika kita ingin berbicara dengan orang lain selain manajer kita, atau kita 

beranggapan bahwa saran manajer kita tidak memenuhi standar Eisai

 • ketika kita melaporkan suatu kegiatan yang mungkin tidak mematuhi standar 

tertulis atau etika

Compliance tidak dapat membantu kita:

 • terkait saran untuk masalah hukum pribadi atau masalah lain yang tidak 

berhubungan dengan pekerjaan kita di Eisai

 • jika kita membuat laporan compliance yang sengaja dipalsukan

1.3.2 Melaporkan masalah compliance

Anda harus selalu melaporkan sesuatu yang anda yakini tidak mematuhi hukum 

dan peraturan, standar etika, kebijakan, atau prosedur Eisai. Jika Anda tidak yakin, 

anda harus menghubungi bagian Compliance. 

Yakinlah bahwa laporan atas masalah compliance akan diproses secara rahasia dan 

informasi hanya akan diberikan dalam rangka melaksanakan penyelidikan yang 

diperlukan.

Skenario

Saya berpikir bahwa seorang rekan terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai 

dengan hukum serta kebijakan Eisai tapi saya tidak ingin dia mendapatkan 

masalah. Apa yang harus saya lakukan?

Saran

Anda harus berbicara dengan manajer Anda atau Compliance anda daripada 

mengabaikan masalah yang berpotensi merugikan bisnis, reputasi, atau pasien 

Eisai.
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2.1  Diskriminasi

EISAI menyambut baik dan menghargai perbedaan serta percaya pada perlakuan 

yang adil terhadap semua karyawan/pekerja. Semua kegiatan kita, termasuk 

penerimaan dan pengangkatan, pelatihan, dan promosi, mencerminkan filosofi 

tersebut. Kebijakan perusahaan EISAI dimaksudkan untuk mendorong 

pertumbuhan dan perkembangan profesional dari setiap karyawan di lingkungan 

kerja yang bebas dari diskriminasi.

Contoh diskriminasi termasuk namun tidak terbatas pada:ras, jenis kelamin, usia, 

ketidakmampuan secara fisik (cacat), kebangsaan, agama, orientasi seksual, status 

pernikahan dll.

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • memperlakukan setiap karyawan/pekerja dengan rasa hormat

 • mendasarkan evaluasi kinerja pekerjaan seorang karyawan benar-benar atas 

dasar kualitasnya 

Kita tidak boleh:

 • membuat keputusan tentang setiap pekerja atau pelamar berdasarkan hal-hal 

yang tidak ada hubungannya dengan kinerja atau kecakapan kerja orang 

tersebut
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2.2  Pelecehan
Semua orang mempunyai hak untuk bekerja di suatu tempat yang bebas dari 
pelecehan dan tidak seorang pun boleh terlibat dalam situasi kegiatan yang 
membenarkan tindakan pelecehan. Kita sepenuhnya diharapkan untuk 
mendukung tempat kerja yang bebas dari pelecehan. Kita harus melapor jika kita 
atau rekan kita menjadi korban pelecehan. Eisai tidak mentolerir siapa pun yang 
melakukan tindakan (pelecehan) seksual terhadap seorang rekan di tempat kerja 
atau di lingkungan yang terkait dengan pekerjaan, atau melakukan tindakan yang 
mengintimidasi atau menyinggung yang mengakibatkan lingkungan kerja menjadi 
rusak/tidak nyaman.

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat dan secara profesional 

serta memperlakukan setiap orang sebagai mitra bisnis, bukan sebagai 

“teman bergaul” atau teman kelas. Tempat kerja adalah lingkungan yang 

profesional, bukan rumah, sekolah, atau tempat hiburan pribadi. 

Kita tidak boleh:

 • membuat atau menggunakan komentar, gambar, atau teks tertulis yang 

menyinggung atau tidak pantas 

Skenario

Seorang mitra menceritakan lelucon yang berbau seksual saat istirahat makan 
siang. Apa yang harus saya lakukan?

Saran

Perilaku atau tindakan yang membuat anda merasa tidak nyaman dan tanpa alasan 
mengganggu kinerja anda secara tidak masuk akal dapat dianggap sebagau suatu 
bentuk pelecehan. Sampai batas tertentu, ini adalah permasalahan harga diri, tetapi 
pada saat yang tepat, anda harus memberitahu rekan anda bahwa perilaku ini 
menyinggung anda atau rekan anda dan minta orang tersebut untuk berhenti 
melakukannya. Anda juga dapat berkonsultasi dengan manajer anda, bagian 
Compliance, atau bagian Sumber Daya Manusia untuk arahan lebih lanjut.
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2.3  Kesehatan dan keselamatan

Eisai menyediakan lingkungan kerja yang sesuai dengan hukum dan peraturan 

kesehatan dan keselamatan. Kita semua harus tahu tentang prosedur keselamatan 

yang berlaku pada kegiatan kita dan mengikutinya. Kita harus dengan segera 

melaporkan kecelakaan, praktik, atau kondisi yang berpotensi membahayakan, 

termasuk risiko keamanan aktual atau potensial, kepada manajer kita atau 

departemen terkait. 

Area tertentu dari bisnis kita, seperti Research and Development (Penelitian dan 

Pengembangan/R&D) dan produksi, melibatkan penanganan bahan dan peralatan 

yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan, atau mungkin 

berdampak pada lingkungan, telah diatur secara ketat. Jika kita terlibat dalam jenis 

kegiatan ini, kita harus memeriksa peraturan tertulis lokal kita untuk memahami 

bagaimana cara bekerja dengan bahan-bahan atau peralatan tersebut.

Penggunaan obat-obat tertentu dapat mengganggu fungsi tubuh kita. Kita harus 

tahu bagaimana hal ini dapat memengaruhi kegiatan sehari-hari kita dan jika ini 

menimbulkan masalah bagi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, kita harus 

berkonsultasi dengan manajer kita, Departemen Sumber Daya Manusia atau 

departemen terkait lainnya.



19

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • mengetahui bahwa tidak mematuhi hukum peraturan, kebijakan, dan 

prosedur keselamatan, dapat menyebabkan masalah kesehatan atau 

keselamatan yang serius 

 • memperoleh persetujuan tertulis dari manajer terkait jika tidak ada hukum, 

peraturan, kebijakan, atau prosedur yang relevan

 • dengan segera melaporkan kecelakaan atau kegiatan yang tidak aman atau 

yang berpotensi menimbulkan bahaya 

Kita tidak boleh:

 • mengabaikan hukum, peraturan, kebijakan, atau prosedur keselamatan, 

 • membiarkan kecelakaan dan kegiatan yang tidak aman atau berpotensi 

menimbulkan bahaya tanpa pelaporan.
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2.4  Obat-obatan terlarang dan alkohol
Penggunaan obat-obatan dan alkohol dapat menjadi masalah serius di tempat 
kerja. Penggunaan obat-obat terlarang dan alkohol tidak hanya dapat 
menyebabkan masalah kesehatan yang serius, tetapi siapa pun yang berada dalam 
pengaruh obat-obatan atau alkohol bisa membahayakan diri mereka sendiri dan 
orang lain. Eisai meyakini bahwa alkohol dan obat-obatan tidak sepantasnya ada di 
tempat kerja, kecuali diperlukan untuk kondisi medis (dan dalam kasus-kasus 
tersebut, penggunaannya harus diberitahukan sehingga setiap penjelasan yang 
dibutuhkan dapat dianggap sebagai tindakan pengobatan). Eisai tidak 
mengizinkan penggunaan obat-obatan terlarang di tempat kerja. Konsumsi alkohol 
di tempat kerja tanpa izin juga dilarang.

Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol dapat menimbulkan risiko kesehatan 
dan keselamatan yang serius bagi pelaku dan bagi karyawan lainnya. Kita harus 
menghubungi Departemen Sumber Daya Manusia lokal kita jika kita khawatir 
dengan diri kita atau rekan.

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • menyadari bahwa konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang bisa 

berbahaya di tempat kerja

Kita tidak boleh:

 • mengkonsumsi alkohol di tempat kerja tanpa izin yang semestinya

Skenario

Departemen saya ingin mengadakan perayaan untuk peluncuran produk baru kita. 
Kita ingin menyajikan makanan dan minuman beralkohol. Karena itu merupakan 
suatu perayaan, apakah kita boleh membawa  minuman beralkohol? 

Saran

Ada kemungkinan diperbolehkan, tetapi dalam acara apa pun, anda harus 
mendapat persetujuan dari manajemen atau persetujuan yang dinyatakan dalam 
kebijakan setempat sebelum anda membawa minuman beralkohol ke suatu acara 
kantor.
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2.5  Penggunaan media sosial

Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga reputasi Eisai baik selama jam 

kantor atau pun tidak. Tindakan kita dapat memengaruhi reputasi Eisai, yang dapat 

merugikan bisnis Eisai dan pada akhirnya kepada pasien.  Untuk menjaga reputasi 

Eisai, kita harus memperhatikan apa yang kita sampaikan secara pribadi di media 

sosial dan menghindar untuk terlihat bertindak atas nama Eisai, atau 

menyampaikan pandangan atau opini resmi Eisai.

Setiap akun media sosial yang dibuat untuk tujuan bisnis Eisai harus disetujui 

dengan benar sesuai dengan kebijakan dan prosedur Eisai.

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • menghindar untuk tampak bahwa kita bertindak atas nama Eisai ketika kita 

bertindak atas nama pribadi

 • menyebutkan dengan jelas bahwa apa yang kita sampaikan adalah bersifat 

pribadi, menulis dalam kata ganti orang pertama dan menggunakan alamat 

email pribadi

Kita tidak boleh:

 • membuka akun media sosial atas nama pribadi yang dapat dianggap oleh 

orang lain sebagai tindakan yang mengatasnamakan Eisai (misalnya 

menggunakan nama perusahaan Eisai, nama-nama produk atau jasa/layanan 

yang terkait dengan Eisai)

 • menulis tentang produk Eisai atau produk atau jasa pesaing 

 • Menyampaikan informasi yang mungkin dapat dianggap sebagai hal yang 

merusak reputasi Eisai, meskipun secara tidak langsung. Kita tidak boleh 

mengirim pernyataan yang meremehkan, menyinggung, tidak senonoh, 

diskriminasi, atau memfitnah Eisai, klien, staf, atau mitra bisnis

 • membuat akun media sosial untuk tujuan bisnis tanpa persetujuan yang 

semestinya
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Skenario

Ibu saya baru-baru ini memakai obat Eisai dan tampaknya obat itu bekerja, dan saya 

ingin berbagi berita tentang barang ini ke teman-teman melalui media sosial. 

Dapatkah saya melakukannya? 

Saran

Tidak. Hal itu bertentangan dengan kebijakan Eisai bagi Anda untuk menulis 

tentang produk Eisai pada media sosial pribadi Anda. Hanya orang-orang yang 

berwenang yang diperbolehkan mengirim pesan tentang Eisai dan produk-

produknya melalui Media resmi Eisai.

Skenario

Saya telah membuat akun media sosial untuk digunakan antara rekan-rekan di 

tempat kerja. Apakah ini diperbolehkan?

Saran

Tidak. Hanya media sosial resmi untuk keperluan bisnislah yang diizinkan. 

Komunikasi antara rekan-rekan untuk tujuan bisnis harus dilakukan melalui media 

yang resmi dan aman seperti e-mail atau telepon perusahaan.
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2.6  Konflik kepentingan

Ketika kita membuat keputusan profesional atau bertindak atas nama Eisai, kita 

bertanggung jawab untuk melakukannya secara terpisah dan untuk kepentingan/

keuntunganperusahaan. Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi 

kita bertentangan dengan kepentingan Eisai. Hal ini menyebabkan kita untuk 

membuat suatu keputusan bisnis yang berat sebelah yang mungkin bertentangan 

dengan kepentingan/keuntungan Eisai.

Dalam melaksanakan pekerjaan kita, konflik kepentingan dapat terjadi jika kita 

memiliki kepentingan pribadi dalam suatu transaksi yang mungkin terjadi atau 

dengan pihak ketiga yang memiliki hubungan bisnis dengan Eisai, atau jika kita 

menerima hadiah atau undangan untuk sebuah acara dari seorang mitra bisnis.

Jika kita memiliki konflik kepentingan atau ada potensi untuk munculnya konflik 

kepentingan, kita harus menyampaikannya kepada manajer kita sehingga solusi 

yang tepat dapat ditemukan, misalnya dengan menarik diri dari setiap keputusan 

mengenai pihak ketiga. 

Contoh potensi konflik meliputi:

 • keterlibatan profesi, termasuk keanggotaan dewan pihak ketiga

 • menyiapkan atau menjadi wali dari kegiatan amal yang Eisai dukung atau 

diminta untuk mendukung

 • menerima uang tunai, hadiah, atau undangan dari mitra bisnis

 • memiliki saham di mitra bisnis atau kompetitor, baik yang sudah ada maupun 

yang memiliki potensi

 • melakukan bisnis dengan perusahaan yang dimiliki oleh anggota keluarga atau 

teman

 • menerima jabatan dari mitra bisnis yang sudah ada maupun yang memiliki 

potensi
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Kesimpulannya:

Kita harus:

 • menyampaikan setiap potensi konflik kepentingan kepada manajer kita

Kita tidak boleh:

 • Terlalu dipengaruhi hubungan dekat dengan teman dan anggota keluarga 

didalam kegiatan bisnis kita. 

Skenario

Saya memiliki saham di perusahaan yang melakukan bisnis dengan Eisai, Apakah 

saya harus menyampaikan informasi ini? 

Saran

Mungkin akan ada masalah dengan kepemilikan saham anda di perusahaan yang 

melakukan bisnis dengan Eisai dan anda harus menyampaikan informasi ini kepada 

manajer anda. Kepemilikan saham anda itu berarti anda memiliki kepentingan 

pribadi yang mungkin berbeda dari kepentingan Eisai dan berpotensi 

mendapatkan suatu keuntungan secara finansial yang merugikan Eisai. Anda perlu 

memberitahukan hal ini kepada EISAI untuk menentukan bagaimana menghadapi 

keadaan ini.
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2.7  Perbuatan Curang

Eisai memberikan pedoman untuk mendeteksi dan mencegah perbuatan curang, 

penyelewengan, dan penyimpangan lainnya. Perbuatan curang didefinisikan 

sebagai representasi yang disengaja, palsu, atau penyembunyian fakta penting 

yang membuat seseorang untuk bertindak sesuatu yang merugikan. Setiap 

petugas, direktur, dan manajer harus tahu tentang jenis penyimpangan yang 

mungkin terjadi dalam wilayah tanggung jawab mereka, dan kita semua harus 

waspada akan setiap indikasi penyimpangan.

2.7.1 Penggunaan biaya dan dana yang tepat

Pembayaran dan penggantian biaya yang tepat adalah hal mendasar dalam semua 

kegiatan bisnis yang sah. Semua pembayaran biaya harus dilakukan dalam proses 

yang transparan (pembayaran tidak tunai, dll.) berdasarkan fakta, dan tepat waktu. 

Kita semua harus menyerahkan, menggunakan, dan mengganti biaya sesuai 

dengan prosedur Eisai (termasuk persyaratan seperti batas jumlah, penggunaan 

vendor pilihan, dll.). 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) didanai tidak 

hanya oleh sumber daya internal tetapi juga oleh sumber daya eksternal. Kita harus 

mengelola dan menggunakan dana Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development) dengan tepat sesuai tujuan.

2.7.2 Menjamin realibilitas data penelitian

Dalam rangka untuk menjamin realibilitas data penelitian, kita harus memiliki 

mekanisme yang memadai untuk mendeteksi tindak penipuan dalam kegiatan 

tersebut seperti (pemalsuan, plagiarisme, dll). Kita harus mengikuti kebijakan dan 

prosedur di divisi penelitian di setiap negara di mana Eisai beroperasi. Jika kita 

mengetahui tindak penipuan, kita harus menghubungi bagian Kepatuhan 

(Compliance). 
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Kesimpulannya:

Kita harus:

 • mengetahui jenis penyimpangan atau kecurangan yang mungkin terjadi di 

sekitar kita

 • melaporkan segala hal terkait perbuatan curang, kelalaian, atau manipulasi 

yang tidak benar hasil uji klinis

Kita tidak boleh:

 • meminta penggantian biaya yang tidak sesuai
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3.1  Penelitian dan pengembangan (Research 
and Development)

Kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan dasar bisnis Eisai dan penting 
untuk mencapai misi hhc kita. Kita melaksanakan kegiatan penelitian dan 
pengembangan yang menghargai hak kekayaan intelektual (halaman 51), keutuhan 
data (halaman 25), kesehatan dan keselamatan (halaman 18), Penyedia Layanan 
Kesehatan (halaman 34), peserta uji klinis, dan komunitas ilmiah. Kita terlibat dalam 
kegiatan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan semua peraturan, standar 
yang diakui secara internasional misalnya Praktik Laboratorium yang Baik (Good 
Laboratory Practice/GLP) dan Praktik Klinis yang Baik (Good Clinical Practice/GCP) serta 
kita mematuhi standar etika yang tinggi.

3.1.1 Rasa hormat kepada peserta uji klinis

Eisai menghormati prinsip-prinsip GCP dalam uji klinis termasuk hak kekayaan 
intelektual, keamanan, dan keselamatan peserta uji klinis. Persetujuan yang tanpa 
pakasaan harus didapat dari setiap peserta sebelum berpartisipasi dalam uji klinis.

3.1.2 Pemberitahuan hasil klinis

Kita harus mengungkapkan, ,hasil uji klinis apa pun itu hasilnya secara akurat dan 
tepat waktu. 

3.1.3 Penanganan bahan kimia dan material yang diatur

Dalam proses penelitian dan pengembangan (research and development), kita 
membuat dan menangani berbagai bahan kimia dan material, yang diatur oleh 
undang-undang dan peraturan, kebijakan, dan prosedur Eisai, seperti narkotika, 
anti-hipnotik (dan bahan mentahnya), psiko-farmasi, dan bahan kimia berbahaya 
lainnya.

Bahan kimia dan material mungkin berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat 
(termasuk organisme hidup dan bahan radioaktif ) dan dapat berdampak pada 
lingkungan (termasuk organisme hasil rekayasa genetika).

3.1.4 Penelitian hewan

Eisai mengakui bahwa penelitian hewan adalah bagian penting dan diperlukan 
dalam memastikan keamanan dan keefektifan pengembangan obat baru. Kita 
berdedikasi pada perlakuan dan perawatan yang manusiawi di dalam 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. 
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Penelitian kita dilakukan dengan ketelitian ilmiah dan pertimbangan yang tepat 

diberikan untuk keselamatan hewan serta Prinsip 3P pengujian hewan:

 • Pengganti: Mengevaluasi teknik alternatif untuk penelitian hewan 

 • Pengurangan: Mengurangi jumlah hewan yang digunakan seminimal mungkin

 • Perbaikan:  Meminimalisir rasa sakit dan penderitaan hewan yang 

digunakan dalam penelitian 

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan kita secara ketat sesuai 

dengan kebijakan dan prosedur Eisai

 • mengambil langkah-langkah, di dampingi oleh Departemen Kekayaan 

Intelektual, untuk mengamankan perlindungan kekayaan intelektual yang 

sesuai untuk segala tindakan penelitian dan pengembangan yang dilakukan 

Eisai

 • memastikan bahwa semua data klinis dicatat dan dilaporkan sesuai dengan 

rencana studi klinis

 • mengikuti panduan Eisai dalam penyampaian hasil dari studi klinis

Kita tidak boleh:

 • menekan data negatif tentang produk yang dikembangkan atau berupaya 

memutarbalikkan catatan pengembangan

 • terlibat dalam penipuan, kelalaian, atau manipulasi yang tidak tepat dari hasil 

uji klinis
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3.2  Kegiatan Produksi dan distribusi

Kegiatan produksi dan distribusi Eisai mematuhi semua hukum, peraturan, dan 

standar yang diakui secara internasional seperti Praktik Kegiatan Produksi yang Baik 

(Good Manufacturing Practice/GMP). Eisai memproduksi produk-produk berkualitas 

tinggi untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pasien. Kita melaksanakan 

kegiatan produksi dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan (halaman 

18), dan lingkungan (halaman 46).

Jaminan kualitas meliputi tingkat produksi (seperti penggunaan dan penanganan 

bahan-bahan mentah dan produk-produk jadi, termasuk kontrak kegiatan produksi) 

dan penyimpanan serta penanganan produk selama distribusi.

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • waspada dan melaporkan setiap adanya penyimpangan atau penggelapan 

ilegal produk kita 

Kita tidak boleh:

 • melakukan kegiatan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan 

kontaminasi lokasi produksi, bahan mentah, atau produk jadi
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3.3  Komunikasi promosi dan non promosi
Sebagai perusahaan hhc, Eisai berupaya untuk menciptakan, memproduksi, dan 
memasarkan produk-produk inovatif yang memberikan manfaat kepada pasien dan 
keluarga mereka. Para pemangku kepentingan kita memiliki kepentingan yang sah 
dalam produk kita dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kita. 

Eisai memasarkan dan mempromosikan produk farmasi di seluruh dunia. Kita 
menyediakan informasi ilmiah yang akurat dan seimbang, dan mempromosikan 
produk-produk kita hanya untuk penggunaan yang telah disetujui oleh otoritas 
peraturan yang berlaku. 

Promosi tanpa label (off-label) dan palsu atau menyesatkan serta promosi obat-obat 
yang belum disetujui umumnya dilarang karena dapat menimbulkan masalah hukum, 
peraturan, dan masalah pertanggungjawaban. Departemen terkait harus menyetujui 
isi dari segala materi promosi, dan kita wajib menghindari kegiatan promosi yang 
tidak sesuai. 

Jika kita terlibat dalam kegiatan pemasaran, kita diharapkan sudah mengetahui aturan 
yang mengatur kegiatan pemasaran.

Dalam kegiatan pemasaran dan nonpemasaran kita, kita menjalin kerja sama dengan 
Penyedia Layanan Kesehatan; aturan yang mengatur kerja sama seperti ini ada 
banyak, rumit, dan mungkin berbeda di satu negara dengan negara lain (halaman 34). 

3.3.1 Rapat dewan penasihat

Rapat dewan penasihat hanya dapat diselenggarakan agar Eisai dapat menjawab 
pertanyaan-pertanyaan bisnis bersifat resmi yang belum diketahui jawabannya dan 
harus mematuhi peraturan tertulis setempat atau regional. Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut tidak berhubungan dengan pemasaran. 

Dianggap sebagai dewan penasihat yang sah:

 • pilihan dan jumlah partisipan harus diawasi secara terpisah 

 • setiap anggota harus dipilih sesuai dengan keahlian mereka, agar mereka dapat 
memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk tujuan dan hasil yang diharapkan 
dalam rapat

 • agenda harus memiliki waktu yang cukup untuk diskusi



32

Data klinis tentang obat-obatan harus didiskusikan tetapi hanya jika informasi 

tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan rapat dewan penasihat yang 

ditetapkan. Jika melakukan yang sebaliknya, akan dianggap sebagai promosi 

terselubung atau promosi atas indikasi maupun obat-obatan yang tidak terdaftar. 

Hubungi Kepatuhan (Compliance) atau departemen yang terkait jika anda ingin 

memastikan apakah rapat yang diselenggarakan adalah rapat Dewan Penasihat.

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • menyediakan informasi ilmiah tentang cara menggunakan produk kita dan 

informasi keselamatan yang akurat dan berimbang

 • melakukan kegiatan pemasaran hanya dengan menggunakan materi yang 

telah disetujui oleh departemen yang berhak melakukannya di perusahaan 

kita 

Kita tidak boleh:

 • memasarkan produk kita untuk penggunaan apa pun yang belum disetujui 

 • memberikan berbagai contoh di luar lingkup hukum dan peraturan yang 

berlaku

Skenario

Saya menemukan sebuah artikel tentang salah satu produk kita di jurnal medis 

yang terkenal. Bolehkan saya menunjukkannya kepada anggota bagian penjualan 

kita agar mereka dapat menggunakannya sebagai referensi?

Saran

Tidak boleh, kecuali tindakan tersebut telah disetujui oleh departemen yang terkait 

di Eisai. Anggota bagian penjualan hanya boleh menggunakan dokumen-dokumen 

dan materi-materi yang telah diperiksa dan disetujui oleh departemen yang terkait 

di perusahaan Anda untuk digunakan dalam promosi dan pengiklanan. Dokumen-

dokumen yang disediakan hanya untuk keperluan pelatihan tidak boleh dibagikan 

di luar Eisai.
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3.4  Kejadian yang merugikan (adverse 
events) dan keselamatan

Keselamatan produk-produk kita, baik produk-produk yang sedang dalam 
pengembangan atau yang sudah dipasarkan, adalah hal yang mendasar dalam misi 
hhc kita. Menurut hukum, Eisai juga wajib mengumpulkan dan melaporkan semua 
informasi tentang keselamatan produk-produk kita.

Jika salah satu dari kita mengetahui sebuah kejadian yang merugikan (adverse 
events) yang berhubungan dengan produk Eisai, kita harus segera melaporkannya 
kepada Departemen Pharmacovigilance setempat sesuai dengan standar setempat. 

Eisai bertanggung jawab untuk melaporkan kejadian yang merugikan kepada 
badan pengawas atau pemerintah. Jika kita tidak tahu cara memprosesnya, kita 
harus bertanya kepada manajer kita atau menghubungi Departemen 
Pharmacovigilance setempat. 

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • melaporkan semua kejadian yang merugikan dan informasi tentang 
keselamatan produk-produk yang telah dipasarkan, maupun produk-produk 
yang sedang digunakan dalam uji klinis, kepada Departemen 
Pharmacovigilance yang tepat

 • memahami persyaratan dan prosedur pelaporan tentang laporan adanya efek 
samping obat yang merugikan 

Kita tidak boleh:

 • mengabaikan atau mencoba untuk menyembunyikan informasi yang 
merugikan tentang produk-produk kita

Skenario

Seorang teman dari teman saya menyampaikan pesan di media sosial yang 
menyatakan bahwa mereka merasa sangat tidak enak badan setelah meminum 
obat Eisai. Haruskah saya beri tahu orang lain?  

Saran

Ya. Anda harus melaporkan pesan yang Anda lihat tersebut kepada Departemen 
Pharmacovigilance sesuai dengan prosedur setempat Anda.
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3.5  Kerja Sama dengan Penyedia Layanan 
Kesehatan

Kerja sama yang dijalin antara industri dan Penyedia Layanan Kesehatan membawa 
keuntungan bagi konsumen. Kerja sama inilah yang telah membuahkan berbagai 
jenis obat-obatan yang inovatif dan mengurangi dampak penyakit dalam hidup 
kita. Industri dan Penyedia Layanan Kesehatan menjalin kerja sama dalam berbagai 
kegiatan mulai dari riset klinis, berbagi praktik klinis terbaik, hingga bertukar 
informasi tentang cara obat-obatan baru cocok dengan pasien. Eisai juga menjalin 
kerja sama dengan Grup Pasien dan  Badan/Organisasi Layanan Kesehatan untuk 
menerapkan misi hhc kita.

Dalam seluruh kerja sama ini dan kerja sama lainnya, kita harus memastikan bahwa 
kerja sama tersebut sudah sesuai dengan undang-undang, peraturan, serta 
kebijakan dan prosedur Eisai yang berlaku. Selain itu, setiap kompensasi yang 
diberikan kepada Penyedia Layanan Kesehatan atau Badan/Organisasi sesuai 
dengan nilai pasar yang wajar.

Setiap diskusi tentang penentuan harga atau potongan harga (diskon) harus 
dilakukan sesuai dengan standar setempat.

3.5.1 Pengungkapan pembayaran kepada Penyedia Layanan 
Kesehatan, Badan/Organisasi, dan Grup Pasien

Kerja sama yang telah dijalin Eisai dengan Penyedia Layanan Kesehatan, Badan/
Organisasi, dan Grup Pasien penting bagi kita. Kami ingin meyakinkan pasien dan 
orang lain agar percaya bahwa kerja sama ini bersifat terbuka dan transparan. Oleh 
karena itu, Eisai mendukung prakarsa industri farmasi untuk mengungkapkan 
informasi yang lengkap mengenai pembayaran dan keuntungan lainnya yang 
seimbang. Oleh karena itu, kita harus mengumpulkan semua informasi yang 
relevan sehingga kita dapat memenuhi persyaratan pengungkapan setempat.

3.5.2 Acara dalam negeri dan internasional

Saat Eisai menyusun sebuah acara, terdapat standar/ketentuan tertulis yang harus 
diperhatikan. Misalnya, aturan setempat yang berlaku pada:

 • materi dan susunan acara rapat

 • persyaratan regulasi dan internal pada acara yang belum disetujui

 • lokasi dan gedung rapat

 • batas nilai pasar yang wajar
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 • batas makanan serta hotel dan wisata

 • pengungkapan pengiriman yang bernilai

Untuk acara internasional kita harus memperhatikan pula kewarganegaraan 
Penyedia Layanan Kesehatan dan berkonsultasi dengan departemen dan negara 
yang terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap berbagai jenis standar tertulis 
yang berbeda.

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • bekerja sama dengan Penyedia Layanan Kesehatan atau Organisasi/Badan 
hanya untuk tujuan bisnis yang sah

 • mematuhi berbagai hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur setempat 
yang berlaku dalam kerja sama dengan Penyedia Layanan Kesehatan, 
Organisasi/Badan atau Kelompok pasien serta kegiatan khusus

 • menjamin bahwa setiap kompensasi yang diberikan Layanan Kesehatan atau 
Organisasi/Badan sudah sesuai dengan nilai pasar yang wajar untuk layanan 
khusus yang diberikan dan sesuai dengan setiap kontrak yang terkait dengan 
Organisasi/Badan atau Penyedia Layanan Kesehatan

 • melaporkan informasi lengkap tentang kerja sama tersebut sesuai dengan 
kebijakan setempat, jika diperlukan 

Kita tidak boleh:

 • bekerja sama atau memberikan apa pun yang bernilai kepada Penyedia 
Layanan Kesehatan atau Organisasi/Badan yang dianggap atau yang dapat 
dianggap sebagai penawaran yang tidak wajar agar meresepkan produk-
produk Eisai

 • memberikan apa pun yang bernilai kepada atau atas nama tamu atau 
anggota keluarga Penyedia Layanan Kesehatan

 • mencoba menyembunyikan atau gagal mengungkap kompensasi atau nilai 
apapun yang diberikan kepada Penyedia Layanan Kesehatan atau Organisasi/
Badan.
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Skenario

Saya telah mengundang seorang pakar yang akan menjadi pembicara di konferensi 

kita yang disponsori. Karena Eisai memiliki hubungan yang sangat baik dengan 

orang ini, saya ingin berterima kasih kepadanya dengan mengundangnya untuk 

makan malam di restoran yang mewah. Dapatkah saya melakukannya?

Saran

Meskipun tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang bersifat medis/

ilmiah atau informasi tentang produk Eisai, atau jika tujuan tersebut terkait dengan 

presentasi yang disponsori Eisai, makan malam di restoran yang mahal 

kemungkinan dapat dianggap sebagai tidak pantas berdasarkan standar negara 

yang terkait. Berkonsultasilah dengan Kepatuhan (Compliance) jika Anda memiliki 

pertanyaan.
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3.6   Hubungan dengan lembaga pengawas 

atau lembaga pemerintah lain

Bisnis farmasi kita diatur oleh berbagai lembaga pemerintah di negara-negara di 

dunia. Kita harus memastikan bahwa Eisai memiliki kerja sama yang sah dengan 

semua lembaga tersebut; kerja sama tersebut haruslah akurat, lengkap, tepat waktu 

dan transparan.

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • terbuka dan transparan saat kita bekerja sama dengan instansi pemerintah
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4.1  Praktik Korupsi dan Suap

Kebijakan Eisai tidak menoleransi suap (termasuk pembayaran fasilitas) atau korupsi 

lain yang terjadi dalam kesepakatan bisnis Eisai baik secara langsung atau melalui 

pihak ketiga yang bertindak atas nama kita. Banyak negara yang memiliki undang-

undang yang melarang suap, termasuk suap kepada pejabat publik maupun orang 

atau organisasi. Kita harus mengingat bahwa definisi dari pejabat publik berbeda-

beda di setiap negara. Penyedia Layanan Kesehatan mungkin juga termasuk dalam 

istilah ini.

Kita tidak menawarkan atau menjanjikan pembayaran atau benda berharga apa 

pun kepada siapa pun dengan niat untuk memengaruhi keputusan mereka dalam 

pemasokan barang atau layanan untuk atau dari Eisai dengan cara korupsi. Kita 

harus mengetahui bahwa pelanggaran terhadap undang-undang ini akan 

mengakibatkan tuntutan pidana, bukan hanya bagi Eisai, tetapi juga bagi 

perorangan. 

4.1.1 Uji tuntas kepatuhan (compliance) pada pihak ketiga

Kita harus memastikan bahwa pihak ketiga yang bertindak atas nama kita 

melaksanakan standar yang sama tingginya dengan standar Eisai. Agar Eisai dapat 

mematuhi standar tertulis anti-suap dan anti-korupsi kita melaksanakan uji tuntas 

kepatuhan (compliance) dengan baik pada pihak ketiga sebelum menjalin kerja 

sama dengan mereka dan memberikan pelatihan kepada mereka saat dibutuhkan. 
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Kesimpulannya:

Kita harus:

 • mengikuti standar tertulis pada saat berhubungan dengan pihak ketiga, 
meskipun mereka adalah pejabat publik, perorangan, atau organisasi lain.

 • mendapatkan persetujuan untuk semua hadiah, hotel dan wisata, serta biaya 
sesuai dengan standar setempat

 • berkonsultasi kepada Kepatuhan (Compliance) jika kita merasa ragu pada 
tindakan kita atau undang-undang yang berlaku di negara-negara tempat kita 
berbisnis 

Kita tidak boleh:

 • memberikan, menjanjikan, atau menawarkan apa pun yang bernilai yang 
dianggap atau dapat dianggap sebagai penawaran untuk tindakan yang tidak 
sah

 • mengadakan kontrak dengan pihak ketiga tanpa melakukan uji tuntas

 • gagal menyelidiki transaksi apa pun yang mencurigakan oleh pihak ketiga 
yang bertindak atas nama Eisai

Skenario

Saya berencana mengadakan kontrak dengan Penyedia Layanan Kesehatan pejabat 
publik yang ternama untuk mendapatkan layanan. Tetapi, penyedia layanan 
tersebut menyarankan saya untuk mengadakan kontrak dengan perusahaan untuk 
mendapatkan layanan ini. Saya tidak tahu apakah perusahaan ini adalah 
perusahaan yang tepat untuk mendapatkan layanan ini; tetapi, saya merasa tidak 
enak untuk menolak permintaan tersebut. Dapatkah saya mengadakan kontrak 
dengan perusahaan ini untuk mendapatkan layanan? 

Saran

Anda dapat mengadakan kontrak dengan orang atau organisasi untuk tujuan 
mendapatkan layanan jika ada kepentingan bisnis yang sah dan jika syarat-syarat 
kontrak tersebut sah. Jika Anda tidak tahu siapa yang sebenarnya memberikan 
layanan atau tidak yakin apakah kesepakatan yang diusulkan memberikan nilai 
yang wajar untuk Eisai atau tidak, berkonsultasilah dengan Kepatuhan 
(Compliance). 
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4.2  Praktik persaingan dan perdagangan 

yang wajar
Kebijakan Eisai dibuat untuk mengatur persaingan yang wajar dan sah serta 

mematuhi undang-undang persaingan usaha dan anti-monopoli di setiap negara 

tempat kita beroperasi. Tindakan atau praktik pembatasan perdagangan yang tidak 

wajar, misalnya, kartel, penentuan harga, atau tindakan lainnya, adalah dilarang.

Kita harus berkonsultasi dengan Departemen Hukum jika kita memiliki pertanyaan 

seputar penerapan undang-undang persaingan usaha yang berlaku dalam situasi 

tertentu.

4.2.1 Berhubungan dengan pesaing, distributor, pelanggan, dan 

pemasok

Perjanjian atau kesepakatan formal atau informal dengan pesaing, distributor, 

pelanggan, dan pemasok mungkin dilarang berdasarkan undang-undang 

persaingan usaha. Dalam beberapa kasus, bahkan hanya diskusi tentang topik-

topik sensitif yang ada di bawah ini dapat melanggar undang-undang tersebut. 

Oleh karena itu, semua hubungan yang memiliki tujuan yang melibatkan topik-

topik sensitif ini oleh siapapun di Eisai dengan pihak ketiga manapun dilarang, 

kecuali Departemen Hukum yang terkait telah memberikan saran dan persetujuan 

tertulis sebelumnya.

4.2.2 Topik-topik yang sensitif bagi pesaing

 • penentuan harga, biaya atau keuntungan

 • syarat atau ketentuan penjualan (termasuk perpanjangan atau informasi kredit)

 • mengadakan atau meninggalkan, atau mengalokasikan dengan satu atau lebih 

dari satu perusahaan, produk, layanan, atau pasar geografis

 • pangsa pasar atau produksi atau volume penjualan

 • keputusan untuk menawarkan atau mengumpulkan atau sebaliknya 

mengalokasikan pelanggan, pemasok, atau penyalur distribusi

 • apakah atau bagaimana cara menjalankan proyek R&D
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4.2.3 Topik-topik yang sensitif bagi distributor, pelanggan, dan 

pemasok

 • syarat-syarat jika pembeli produk kita yang menjual kembali produk tersebut 

(termasuk harga atau ketentuan penjualan kembali)

 • membuat transaksi berdasarkan transaksi lain (misalnya, membeli atau menjual 

produk maupun layanan lain)

 • melarang pihak ketiga untuk membuat, membeli, menjual, atau menyediakan 

layanan apa pun kepada pihak lain

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • mengambil tindakan untuk menghindari diskusi seputar topik-topik sensitif 

dengan pihak ketiga dan, jika diperlukan, tidak melibatkan diri kita dari 

kontrak tersebut sejak awal 

 • mendapatkan persetujuan tertulis dari Departemen Hukum yang terkait agar 

dapat mengadakan perjanjian atau kesepakatan dengan pihak ketiga tentang 

topik-topik sensitif

 • menunjukkan susunan acara rapat dengan pihak ketiga kepada Departemen 

Hukum terlebih dahulu (termasuk pertemuan industri atau asosiasi dagang 

lain)

 • memastikan bahwa keputusan bisnis, termasuk topik seputar R&D, produksi, 

penentuan harga, pemasaran, dan penjualan, berdasarkan tujuan yang tidak 

terikat dengan tujuan lain

 • melaporkan kontak dengan pihak ketiga sesuai dengan kebijakan perusahaan

Kita tidak boleh:

 • membicarakan dan setuju dengan pihak ketiga tentang topik-topik sensitif, 

tanpa saran dan/atau persetujuan sebelumnya dari Departemen Hukum yang 

terkait
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Skenario

Saya berencana menghadiri sebuah konferensi di mana salah satu mitra pemasaran 

kita akan hadir. Baru-baru ini, mitra kerja sama pemasaran ini memperkenalkan 

sebuah produk yang langsung menyaingi salah satu produk kita. Dapatkah saya 

berdiskusi dengan mereka tentang produk baru ini? 

Saran

Anda dapat berdiskusi Anda dengan mitra kerja sama pemasaran tentang hal 

seputar kerja sama pemasaran saja. Pembicaraan apa pun tentang produk baru 

mereka dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang undang-undang 

persaingan usaha, dan kecuali Departemen Hukum telah menyetujuinya terlebih 

dahulu, Anda tidak diizinkan membicarakan produk baru tersebut dengan mitra 

bisnis.

Skenario

Saya ingin berbicara kepada para pelaku pasar lain tentang beberapa hal yang 

berkaitan dengan praktik yang telah memiliki standar tertib, yang menurut saya 

akan sangat menarik bagi kita semua. Apakah ada alasan yang melarang saya 

melakukannya? 

Saran

Ya, ada. Undang-undang persaingan usaha tidak menyatakan bahwa pasar harus 

“tertib”. Para pesaing dianjurkan untuk membuat keputusan-keputusan bisnisnya 

tersendiri. Jika mereka mengadakan perjanjian atau kesepakatan dengan pesaing 

mereka tentang topik-topik sensitif, maka mereka melanggar undang-undang 

persaingan usaha. Eisai tidak akan memberikan toleransi pada dampak tersebut, 

dan tindakan tersebut membuat orang-orang yang terlibat, termasuk Eisai, 

dikenakan tanggung jawab hukum.
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4.3  Kontribusi politik

Donasi kepada para politisi dan organisasi politik diatur di negara masing-masing. 

Dalam memberikan donasi politik, Eisai menaati hukum dan peraturan setempat.

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • mendapatkan persetujuan internal yang sah sebelum berkontribusi apapun 

kepada para politisi atau organisasi-organisasi politik atas nama Eisai
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4.4  Perlindungan terhadap lingkungan

Eisai menempatkan perlindungan lingkungan yang menyeluruh sebagai komponen 

operasi bisnis yang penting dan berusaha menjaga lingkungan sesuai dengan 

standar tertulis.

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • membantu menghemat energi dan sumber energi melalui daur ulang, 

penghematan daya, penghematan air, dll.

 • waspada terhadap berbagai cara di mana kegiatan Eisai dapat diubah untuk 

mengurangi jejak lingkungan perusahaan
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4.5  Kejahatan terorganisir

Kita tidak mengadakan, atau kita telah menyadari bahwa kita memutuskan 

hubungan dengan kelompok kejahatan yang terorganisir. 

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 Kepatuhan (Compliance).

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • mengetahui bahwa kejahatan terorganisir itu ada 

 • menghindari setiap situasi yang dapat melibatkan Eisai dengan kejahatan 

terorganisir 
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4.6  Hak asasi manusia

Eisai berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia yang diakui secara 

internasional di mana pun kita beroperasi. Eisai tidak akan mentolerir penggunaan, 

termasuk oleh pihak ketiga atau rantai pasokan mereka, perbudakan modern 

seperti pekerja di bawah umur, kerja paksa, perdagangan manusia, atau perilaku 

lain yang tidak mengindahkan rasa hormat dan martabat manusia.

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • menghormati hak semua orang saat kita menjalankan bisnis kita 

Skenario

Saya mengetahui bahwa salah satu pemasok kita sering menggunakan anak-anak 

untuk dipekerjakan di pabrik mereka. Apa yang harus saya lakukan? 

Saran

Anda harus memberi tahu manajer Anda dan/atau Kepatuhan (Compliance). 
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5.1  Dokumentasi

Dokumen adalah ingatan sebuah perusahaan. Orang-orang mungkin dapat 

mengingat acara, tetapi ingatan mereka dapat berubah. Orang di dalam dan di luar 

perusahaan menganggap catatan dokumenter sebagai benda yang sangat penting 

dalam merekonstruksi (melakukan penggambaran kembali) hal yang terjadi pada 

masa lalu.

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 disimpan, kita berarti telah membuat dokumen.

Dokumen seharusnya hanya dibuat untuk mendokumentasikan hal yang memang 

harus didokumentasikan. Ada banyak undang-undang, aturan, regulasi, serta 

kebijakan dan prosedur Eisai yang mengulas topik ini. Kita harus sepenuhnya 

mengetahui mana yang berlaku pada pekerjaan kita.  Menjadi sangat penting 

bahwa pada saat dokumen dibuat, dokumen haruslah tepat waktu, akurat, dan 

disiapkan dengan baik sehingga dokumen tersebut tidak akan disalah artikan pada 

kemudian hari atau dibawa keluar dari konteks yang semestinya. 

Ingatan perusahaan tidak dapat diandalkan lagi jika ada pembuatan dokumen 

palsu yang diketahui atau pengubahan dokumen yang tidak tepat. Tindakan buruk 

tersebut adalah pelanggaran berat terhadap kepatuhan (compliance) dan akan 

diberikan hukuman yang berat, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.
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5.2  Kekayaan intelektual

Kita menghabiskan banyak waktu, upaya, dan biaya untuk mengembangkan 

produk-produk baru yang bernilai untuk meningkatkan kesehatan  dan kualitas 

hidup pasien. Selama pengembangan produk ini, teknologi baru, desain baru, dan 

nama-nama produk yang unik diciptakan atau dicetuskan. Inovasi tersebut akan 

meningkatkan aset-aset yang berharga dalam bentuk hak kekayaan intelektual 

misalnya, hak paten, hak desain, hak merek dagang, hak cipta, pengetahuan teknis, 

dan rahasia dagang. Orang lain memandang hak kekayaan intelektual mereka 

setara dan kita tidak dapat menggunakan kekayaan intelektual milik pihak ketiga 

tanpa izin dari pihak ketiga tersebut. 

Jika kita tidak yakin tentang kekayaan intelektual Eisai atau langkah-langkah yang 

perlu diambil untuk melindungi hak-hak Eisai, atau apakah hak pihak ketiga ada 

hubungannya dengan kegiatan kita, maka kita harus berkonsultasi dengan manajer 

kita, Departemen Kekayaan Intelektual, Hukum, atau Kepatuhan (Compliance).

5.2.1 Hak cipta

Merek dagang dan hak paten harus didaftarkan jika hak tersebut akan dilindungi, 

tidaklah demikian dengan  hak cipta. 

 • Kita harus mengetahui bahwa meniru karya orang lain, bahkan tidak mendaftar 

hak cipta, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

 • Kita harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta yang benar agar dapat 

menggunakan karya cipta mereka dan mematuhi undang-undang yang terkait 

saat mengutip, menyadur atau menggunakan karya cipta tersebut.
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Kesimpulannya:

Kita harus:

 • waspada dalam melindungi kekayaan intelektual Eisai dan beri tahu manajer 

Anda, Kepatuhan (Compliance), atau Hukum bahwa ada pihak ketiga yang 

melanggar hak Eisai

 • mengetahui hak paten dan kekayaan intelektual lain pihak ketiga yang terkait

 • mendapatkan izin dari pemegang hak cipta yang benar agar dapat 

menggunakan karya cipta mereka dan mematuhi undang-undang yang 

terkait saat mengutip, menyadur atau menggunakan karya cipta tersebut

Kita tidak boleh: 

 • mengungkapkan (meskipun dengan tidak sengaja) kepada siapa pun di luar 

Eisai tentang rahasia dagang atau pengetahuan teknis Eisai apa pun

 • mendapatkan dari seseorang yang bergabung dengan Eisai, rahasia dagang 

atau kekayaan intelektual lain dari perusahaan mereka yang sebelumnya
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Skenario

Apakah saya dapat menyadur karya cipta orang lain untuk menyusun materi 

pemasaran?

Saran

Pengutipan atau penggunaan karya cipta orang lain yang telah dipublikasikan 

diizinkan di banyak negara dengan memberikan pengakuan yang wajar kepada 

penulisnya. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus Anda penuhi agar dapat 

menyadur materi tersebut secara sah. Jika Anda gagal untuk memenuhi 

persyaratan tersebut, anda (dan Eisai) akan dianggap melanggar undang-undang 

hak cipta. Oleh karena itu, berkonsultasilah dan mintalah saran dari Kepatuhan 

(Compliance) atau Departemen Hukum anda.

Skenario

Saya menemukan sebuah produk dari pihak ketiga yang memiliki nama dan 

kemasan yang sangat mirip dengan salah satu produk kita. Apakah ada yang dapat 

saya lakukan?

Saran

Nama dan desain kemasan produk kita dilindungi oleh undang-undang merek 

dagang atau undang-undang lain yang berlaku di negara lainnya. Perlindungan 

seperti itu yang didapatkan berdasarkan hukum akan sangat merusak apabila Eisai 

tidak segera mengambil tindakan yang tepat untuk mencegahnya. Oleh karena itu, 

jika Anda menemukan produk seperti itu, hubungilah Kepatuhan (Compliance) 

sesegera mungkin agar Eisai dapat mengambil tindakan yang tepat.
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5.3  Informasi Rahasia

5.3.1 Informasi Rahasia

Informasi yang bersifat rahasia adalah aset Eisai yang penting. Informasi yang 

bersifat rahasia adalah dalam bentuk apa pun mulai dari penemuan, pengetahuan 

teknis, hasil penelitian, hingga data keuangan dan daftar pelanggan. 

Mengungkapkan informasi kita yang bersifat rahasia dengan sengaja atau tidak 

sengaja dapat menghancurkan bisnis kita. Oleh karena itu, kita harus melakukan 

segala upaya dengan sungguh-sungguh dan hati-hati untuk melindungi informasi 

kita yang bersifat rahasia. 

Mohon dicatat bahwa jika beberapa informasi, meskipun merupakan informasi 

yang bersifat rahasia, tetapi tidak dikelola dengan benar, maka kita dapat 

kehilangan perlindungan hukum yang sebenarnya berlaku pada informasi tersebut. 

Informasi yang bersifat rahasia yang didapatkan dari pihak ketiga sama pentingnya 

bagi kesuksesan mereka. Apabila kita menemukan informasi dari pihak ketiga saat 

di kantor dan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mendapatkan izin yang 

diperlukan untuk menggunakannya. 

Dalam kasus-kasus ini, kita semua harus memastikan bahwa informasi yang harus 

disimpan di Eisai tidak dapat dibagikan di luar Eisai, karena jika tidak, maka nilai 

informasi tersebut akan hilang atau berkurang bagi Eisai dan mungkin pihak lain.

5.3.2 Keamanan Teknologi Komunikasi dan Informasi

Eisai mengelola keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (“ICT”) dengan 

serius. Keamanan ini memiliki kebijakan, prosedur, dan sistem untuk membantu 

mencegah akses, pengungkapan, dan gangguan informasi yang ada dalam sistem 

ICT-nya yang tidak sah. 

Jika kita mengetahui ada kegiatan yang mencurigakan, kita harus menghubungi 

Kepatuhan (Compliance) atau Departemen ICT setempat kita.
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Kesimpulannya:

Kita harus:

 • membahas informasi yang bersifat rahasia hanya di tempat pribadi. Ingatlah 

bahwa bercakap-cakap menggunakan pengeras suara di telepon dan ponsel 

dapat didengar secara tidak sengaja oleh orang lain

 • hanya memeriksa dokumen yang bersifat rahasia di tempat pribadi

 • saat mengirim faks atau email maupun teks atau pesan lain, pastikan pesan-

pesan tersebut hanya dikirim kepada penerima yang benar

 • jika kita harus membagikan informasi yang bersifat rahasia dengan pihak 

ketiga, dapatkan persetujuan terlebih dahulu dari manajer kita dan manajer 

kita bertanggung jawab atas Keamanan Informasi tersebut 

Kita tidak boleh:

 • membahas informasi yang bersifat rahasia di lift, lorong, restoran, pesawat 

terbang, taksi, kereta api, atau tempat umum lain

 • membuang dokumen-dokumen yang bersifat rahasia secara sembarangan 

sehingga orang lain dapat mengambilnya
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Skenario

Saya menyimpan banyak data perusahaan di komputer saya. Dapatkah saya 

membawa pulang komputer saya untuk bekerja di luar kantor? 

Saran

Jika Anda diizinkan untuk bekerja di luar kantor (misalnya, di rumah), sesuai 

kebijakan perusahaan lokal, anda harus memastikan bahwa komputer anda sudah 

dilindungi dengan aman misalnya, menggunakan kata sandi yang kuat. Ingatlah, 

pada waktu anda membawa komputer ke luar kantor, anda harus memastikan 

bahwa komputer tersebut selalu anda bawa atau ada di tempat yang aman 

sepanjang waktu. Jangan meninggalkan komputer tersebut di mobil anda atau di 

tempat lain yang dapat ditemukan orang lain.

Skenario

Jika saya mengembangkan suatu peningkatan pada produk yang sudah ada, yang 

belum memiliki hak paten, apakah tindakan ini dianggap sebagai informasi yang 

bersifat rahasia?

Saran

Ya. Semua penemuan, ciptaan, perbaikan, dan inovasi, terlepas dari hak patennya, 

dianggap berharga atau merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat 

dibagikan dengan siapa pun di luar Eisai tanpa persetujuan yang memadai.
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5.4  Perlindungan data pribadi

Dalam menjalankan bisnisnya, Eisai memiliki informasi pribadi mengenai karyawan, 

pasien, Pemberi Layanan Kesehatan, konsumen, dan kontraktor Eisai. Informasi 

pribadi adalah informasi yang mengidentifikasi seseorang yang masih hidup. 

Misalnya adalah daftar karyawan, dan catatan yang menunjukkan tanggal lahir, 

nomor ktp yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau informasi identifikasi diri lain 

maupun informasi medis mereka. 

Eisai berkomitmen untuk mematuhi undang-undang perlindungan data di seluruh 

dunia. Beberapa undang-undang perlindungan data secara spesifik mengontrol 

cara informasi pribadi dapat digunakan oleh organisasi dan perusahaan. Eisai 

bertanggung jawab atas penggunaan data sesuai dengan prinsip-prinsip 

perlindungan data yang berlaku untuk memastikan bahwa data tersebut adalah, 

setidaknya,

 • digunakan secara wajar dan sesuai hukum

 • digunakan untuk tujuan yang dijelaskan secara khusus dan terbatas

 • digunakan secara memadai, relevan, dan tidak berlebihan

 • benar

 • disimpan dalam kurun waktu yang tidak melebihi dari waktu yang dibutuhkan

 • digunakan sesuai dengan hak perlindungan data

 • dijaga agar tetap aman dan terlindungi

 • tidak dikirim ke negara lain tanpa perlindungan yang memadai

Seringkali ada perlindungan hukum yang lebih kuat untuk data yang dianggap 

sebagai informasi pribadi yang sensitif.
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Kesimpulannya:

Kita harus:

 • Mengakses informasi pribadi seseorang hanya jika memiliki izin dan jika ada 

kebutuhan untuk bisnis yang jelas dan sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku

 • Hanya membagikan informasi pribadi dengan orang yang memiliki izin dan 

kepentingan untuk mengetahui informasi tersebut

 • Mengetahui semua hukum dan peraturan setempat tentang perlindungan 

data pribadi saat mengirim atau menerima data pribadi antar negara dan 

antar wilayah

Kita tidak boleh:

 • Menggunakan atau mengungkapkan informasi pribadi siapa pun untuk 

tujuan lain selain tujuan asli pengumpulan data tersebut

 • Membagikan informasi pribadi apa pun saat tidak yakin apakah tindakan 

tersebut diizinkan oleh undang-undang yang berlaku
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5.5  Perdagangan atau informasi yang berasal 
“dari dalam”

Informasi yang berasal dari dalam adalah informasi yang tidak bersifat publik dan 
yang dianggap penting oleh investor (“Informasi Material”) saat mereka 
memutuskan untuk membeli, menjual, atau menahan saham. Penggunaan 
informasi orang dalam untuk membuat keputusan pribadi seputar pembelian atau 
penjualan saham atau investasi lainnya adalah tindakan ilegal. Informasi orang 
dalam harus disimpan dengan sangat rahasia dan kita tidak boleh memberikan 
rekomendasi perdagangan kepada orang yang tidak memiliki informasi tersebut. 

Contoh Informasi material antara lain: prediksi dan hasil keuangan; perubahan 
dividen; potensi penggabungan; usaha patungan atau akuisisi; serta 
perkembangan perusahaan dan strategi yang penting, seperti R&D atau hasil 
percobaan klinis, perkembangan ligitasi yang berdampak besar, yang belum 
diumumkan di masyarakat. 

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • menjaga kerahasiaan informasi orang dalam Eisai dan hanya 
menggunakannya untuk kepentingan bisnis yang merupakan tujuan 
pembuatan informasi tersebut

Kita tidak boleh:

 • membagikan informasi orang dalam Eisai kepada keluarga, teman, atau pihak 
ketiga lain

 • membuat keputusan investasi bagi diri sendiri atau orang lain yang 
melibatkan saham Eisai atau saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar 
dalam bursa saham dengan segala cara berdasarkan informasi orang dalam

Skenario

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. Dapatkah saya 
menyarankan apa yang seharusnya dia lakukan?

Saran

Tidak. Anda harus memberi tahunya bahwa Anda tidak dapat memberi saran 
kepada dia dan tidak dapat memberikan informasi atau pun petunjuk tentang hal 
yang akan terjadi.
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5.6  Aset-aset Eisai

Aset-aset Eisai harus dilindungi. Aset-aset Eisai adalah benda-benda seperti 

komputer, telepon, peralatan laboratorium, peralatan kantor, dan produk-produk 

perusahaan, demikian juga dengan aset-aset yang tidak berwujud seperti hak 

kekayaan intelektual. Setiap kehilangan, pencurian, atau penggunaan yang tidak 

tepat pada aset-aset ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan yang 

serius pada bisnis Eisai. 

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • melakukan segala cara yang tepat untuk melindungi aset-aset Eisai dan 

melaporkan semua kerugian atau pencurian dengan segera



61

5.7  Pembayaran pajak dan laporan keuangan
Eisai harus melakukan pembayaran yang benar kepada pemerintah sebagaimana 
yang diwajibkan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Untuk 
pembayaran pajak yang tepat, sangatlah penting untuk memiliki dokumen yang 
cukup untuk membuktikan dan mendukung keakuratan catatan kita dan untuk 
menetapkan kriteria yang tepat untuk keputusan kita. Eisai melarang pemberian 
informasi palsu dan tagihan biaya yang dipalsukan dalam pembayaran ganti rugi 
atau penyelesaian keuangan, termasuk penyampaian yang salah atau 
penyembunyian fakta yang terkait dengan pemeriksaan pajak; semua kegiatan ini 
menghalangi pembayaran-pembayaran pajak yang benar.

Karena kita adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di masyarakat, kita 
wajib mengungkapkan informasi tentang jenis kegiatan-kegiatan perusahaan 
tertentu dalam laporan tahunan kita. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa 
semua pemangku kepentingan kita menerima informasi yang benar dan lengkap 
pada waktu yang tepat.

Kesimpulannya:

Kita harus:

 • mendokumentasikan dokumen perpajakan/catatan-catatan dengan baik 
untuk mendukung informasi yang kita ungkapkan kepada instansi pajak 

 • menghitung uang Eisai dengan akurat dan tepat

 • membuat tagihan biaya dengan tepat dan akurat, melampirkan semua 
dokumen yang terkait (misalnya, faktur, tagihan biaya), dan menjelaskan 
jumlah dan tujuan bisnis dari biaya tersebut

 • 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 tagihan biaya

 • memalsukan catatan perusahaan apa pun atau melakukan cara apa pun untuk 
mengganggu keakuratan pelaporan Eisai untuk bisnis atau kinerja 
keuangannya
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Tes Kepatuhan (Compliance)

Kita semua bertujuan untuk mewujudkan misi hhc kita. Sebelum anda mengambil 

tindakan atau membuat keputusan bisnis apa pun, pertimbangkan beberapa 

pertanyaan berikut untuk memastikan Anda sudah memenuhi standar kepatuhan 

(compliance) kita. Jika anda ragu, Anda harus berkonsultasi dengan manajer anda. 

Jika, karena alasan apa pun, Anda tidak dapat berkonsultasi dengan manajer Anda, 

harap hubungi Kepatuhan (Compliance).

 • Dapatkah Anda secara terbuka memberi tahu keluarga anda apa yang Anda 

perbuat? 

 • Apakah menurut anda benar jika anda tidak mematuhi standar selama tidak 

ketahuan? 

 • Bagaimana perasaan Anda saat membaca laporan tentang kegiatan anda di 

berita atau media sosial?
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