


Pesan CEO

Rekan kerja yang terhormat,

Tradisi bisnis Zuellig Pharma di Asia, yang kita emban 

selama puluhan tahun dalam melayani para mitra dan para 

pemangku jabatan dalam bidang kesehatan, dibangun di 

atas integritas yang tak tergoyahkan dari para karyawan 

kita. Peran penting kita dalam rantai penyediaan layanan 

kesehatan masyarakat menuntut kita untuk menjunjung 

standar etika tertinggi dalam segala aspek bisnis kita.

Komitmen kita terhadap standar ini adalah dasar bagi 

kesuksesan bisnis kita, dan landasan bagi reputasi kita 

yang tak tertandingi dalam kepercayaan, transparansi 

dan kualitas layanan. Reputasi ini merupakan aset utama 

perusahaan kita yang paling berharga, dan kita hanya bisa 

melindunginya dengan perilaku etis yang tegas dari setiap 

karyawan.

Pelestarian warisan perusahaan kita ini bergantung pada 

perilaku dan tindakan kita setiap hari. Masa depan organisasi 

kita yang besar ini ditentukan oleh komitmen karyawan 

kita dalam mengambil tanggung jawab untuk memahami 

nilai-nilai, kebijakan dan prosedur kita, dan menghayatinya 

setiap hari.

Kode Etik ini memberikan panduan penting bagi Anda dalam 

memahami tanggung jawab Anda, termasuk kewajiban 

Anda untuk mematuhi hukum dan memberikan saran 

kepada Manajemen Zuellig Pharma bila ada hal yang 

tidak sesuai dengan hukum atau Kode Etik ini. Jika kita 

terus mempertahankan standar perilaku yang tinggi ini, 

maka pelanggan dan pemasok multinasional kita, serta 

pemerintah, penyedia jasa, pemegang saham, mitra, dan 

lain-lain, akan terus memberikan keyakinan dan kepercayaan 

mereka kepada kita.

Kepemimpinan adalah keberanian untuk mengambil sikap 

dan menunjukkan komitmen melalui perilaku pribadi. 

Saya mengajak Anda semua bersama-sama dengan saya 

menjadi pelopor di Perusahaan dan di industri kita dalam 

menetapkan standar untuk masa depan.
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Kejujuran dan integritas merupakan standar kita yang telah teruji oleh waktu, dan juga 
merupakan tanggung jawab Anda

Kerahasiaan Informasi Pribadi
Menjaga komitmen kita terhadap kerahasiaan informasi pribadi

Hubungan dengan Klien, 
Pelanggan & Hubungan Utama Lainnya

Bagaimana melaporkan pelanggaran terhadap panduan ini?
Gunakan saluran Speak Up dibawah ini
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“Kita harus 

menggunakan 

penilaian yang baik 

dan akal sehat, dan 

menerapkan standar 

tertinggi dari perilaku 

etis atas segala sesuatu 

yang kita lakukan.”

Kejujuran dan integritas merupakan standar kita yang telah teruji oleh waktu, dan juga 
merupakan tanggung jawab Anda

Kode Etik ini mencerminkan komitmen kita untuk menjadi perusahaan yang baik dan 

menjalankan bisnis kita dengan cara yang etis. Tujuan ini tidak dapat dicapai kecuali 

masing-masing dari Anda secara individu dapat menerima tanggung jawab untuk 

membangun budaya kejujuran dan integritas. Setiap kegiatan yang membuat reputasi 

kita dipertanyakan harus dihindari. Kode Etik ini menetapkan apa yang kami harapkan 

dari Anda.

Kita tidak bisa mengantisipasi setiap situasi yang dapat menimbulkan masalah etika, 

dan kita memahami bahwa tidak setiap situasi bisa jelas seperti hitam dan putih. Kunci 

kepatuhan terhadap Kode Etik ini adalah selalu melakukan pertimbangan yang baik . 

Hal ini berarti mengikuti semangat Kode Etik ini dan mematuhi hukum, melakukan hal 

yang “benar” dan bertindak secara etis ketika hal ini tidak didefinisikan secara spesifik 

menurut hukum.

Dalam misi kita untuk “menjadi mitra terpercaya yang membantu perusahaan layanan 

kesehatan menyadari peluang di pasar Asia melalui solusi inovatif & berdampak 

tinggi”, penting untuk mengingat Core Values yang memberikan dasar bagi kita dalam 

menjalankan bisnis: Integrity & Trust, Collaboration, Passion for Excellence, Innovation, 

dan Personal Growth Dibangun atas dasar integritas yang kuat, kepercayaan merupakan 

esensi dari sejarah Zuellig Pharma. Kita harus menjunjung tinggi integritas dan 

kepercayaan yang diberikan kepada kita dalam semua tindakan yang kita ambil.

Kita adalah sebuah perusahaan besar, yang beroperasi di berbagai lingkungan budaya, 

politik, dan ekonomi. Terdapat sejumlah tekanan yang mendorong kita untuk tampil 

menonjol dan menjadi yang terbaik Meskipun pencapaian tujuan dan harapan sangat 

penting, namun hal itu juga harus selalu dicapai dengan mengutamakan nilai-nilai kita.

Kode Etik ini menguraikan prinsip-prinsip yang luas dari perilaku bisnis yang legal dan 

etis dalam bisnis yang kita jalankan. Kode Etik ini dapat dilengkapi, tetapi tidak dapat 

digantikan oleh kebijakan dan prosedur yang lebih rinci. Setiap orang yang mewakili 

Zuellig Pharma, baik afiliasi dan anak perusahaannya, diharuskan untuk memahami dan 

mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik ini.

Pelanggaran terhadap Kode Etik ini, termasuk kegagalan untuk melaporkan kemungkinan 

pelanggaran, tidak akan ditoleransi dan akan dianggap sebagai masalah disiplin yang 

dapat mengakibatkan tindakan tegas, termasuk pemutusan hubungan kerja.

Pendahuluan

Kode Etik ini cakupannya lebih luas dari kebijakan 
prosedur setempat saya. Dalam beberapa kasus, 
kebijakan dan prosedur lokal malah lebih terperinci. 
Apakah OK?

Kode Etik ini dirancang untuk menguraikan prinsip-prinsip 
yang luas dari perilaku bisnis kita. Kebijakan dan prosedur 
lokal Anda harus konsisten dengan Kode Etik ini, oleh karena 
itu, Anda dapat mengikuti keduanya. Jika Anda memiliki 
pertanyaan, Anda harus mendiskusikannya dengan manajer 
Anda atau Manager Human Capital di kantor Anda.

Integrity & Trust

Innovation

Collaboration Passion for 
Excellence

Personal
Growth
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9 Hubungan dengan Klien, Pelanggan & Hubungan Utama Lainnya
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Apa yang harus saya lakukan jika secara tidak 
sengaja saya kehilangan thumb drive USB yang berisi 

Informasi Pribadi pasien?

Segera laporkan insiden tersebut kepada Data Privacy Officer 
di lokasi Anda, serta atasan langsung Anda.

Penyimpanan Informasi Pribadi pada perangkat portabel 
dilarang, kecuali ada kebutuhan bisnis yang disetujui dan 
Informasi Pribadi harus dilindungi dengan kata sandi atau 
harus terenkripsi.

“Selalu jaga 

kerahasiaan Informasi 

Pribadi seperti Anda 

menjaga informasi 

pribadi Anda sendiri.”

Kerahasiaan Informasi Pribadi
Menjaga komitmen kita terhadap kerahasiaan informasi pribadi

Kita memiliki tanggung jawab yang jelas untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan 

Informasi Pribadi yang dikumpulkan dari para pasien, profesional kesehatan, konsumen, 

subjek uji klinisdan karyawan. Standar tertinggi dari integritas harus diterapkan saat 

menangani Informasi Pribadi.

Kita dan para mitra bisnis kita bertanggung jawab untuk melindungi Informasi Pribadi

dan memproses informasi tersebut hanya dalam batas-batas hukum yang berlaku dan 

kebijakan serta prosedur Zuellig Pharma.

Apakah Informasi Pribadi itu?

Informasi Pribadi (kadang-kadang disebut sebagai informasi pribadi yang dapat 

diidentifikasi) adalah informasi tentang, atau yang berhubungan dengan, seseorang 

yang dapat diidentifikasi. Beberapa contoh Informasi Pribadi:

Kita harus memastikan bahwa kita mematuhi hukum setempat setiap kali kita 

mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, mengungkapkan dan menghancurkan 

Informasi Pribadi.

Selalu Ingat:
 ■ Jaga kerahasiaan Informasi Pribadi dan hanya gunakan atau ungkapkan sesuai 

dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan, bila diperlukan, hanya setelah 

menyampaikan pemberitahuan atau mendapatkan persetujuan dari individu 

tersebut.

 ■ Informasi Pribadi tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga kecuali kita 

memiliki izin dari individu tersebut atau ada alasan hukum untuk itu.

 ■ Kumpulkan Informasi Pribadi hanya untuk tujuan bisnis yang sah dan simpan hanya 

selama informasi itu diperlukan.

 ■ Ambil tindakan pencegahan untuk melindungi Informasi Pribadi.

 ■ Berbagi Informasi Pribadi hanya dengan individu-individu yang memiliki 

kepentingan yang sah untuk itu dan yang akan melindunginya dengan baik.

 ■ Hancurkan rekaman yang berisi Informasi Pribadi dengan benar.

 ■ Menyalin Informasi Pribadi (salinan cetak atau salinan elektronik) atau 

memindahkan/ menyimpan Informasi Pribadi dalam perangkat portabel dilarang, 

kecuali ada kebutuhan bisnis yang disetujui dan Informasi Pribadi harus dilindungi 

dengan kata sandi atau harus terenkripsi.

 ■ Nama
 ■ Jenis kelamin
 ■ Tanggal lahir
 ■ Nomor telepon
 ■ Alamat rumah atau email
 ■ Nomor KTP
 ■ Nomor paspor

 ■ Riwayat kesehatan
 ■ Riwayat pengobatan
 ■ Catatan dokter
 ■ Informasi genetik
 ■ Riwayat pembelian
 ■ Rincian kartu kredit
 ■ Rincian rekening bank

 ■ Status pernikahan
 ■ Ras atau etnis asal
 ■ Agama
 ■ Pelanggaran atau 

tindakan pidana
 ■ Sidik jari
 ■ Ciri-ciri fisik
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“Anda bertanggung 

jawab mengajukan 

pertanyaan dan 

melaporkan 

pelanggaran atau 

dugaan pelanggaran 

terhadap panduan 

ini agar kita bisa 

membangun 

perusahaan yang 

lebih baik.  Tindakan 

Anda dapat membuat 

perbedaan.”

Apa yang harus saya lakukan jika mencurigai adanya pelanggaran?

Jika Anda yakin terjadi pelanggaran terhadap panduan ini, atau Anda mengetahui 

perilaku yang mungkin bertentangan dengan panduan ini, selalu diskusikan hal itu 

dengan manajer Anda.  Manajer Anda wajib mengambil tindakan untuk mengatasi 

masalah tersebut atau melakukan eskalasi.  Jika Anda telah berdiskusi dengan 

manajer Anda dan Anda merasa bahwa permasalahannya belum terselesaikan, atau 

pelanggaran tersebut melibatkan manajer Anda dan Anda tidak merasa nyaman untuk 

mendiskusikannya dengan manajer Anda, maka, Anda dapat menghubungi atasan 

manajer Anda, petugas Compliance setempat, HR atau pimpinan tertinggi di kantor 

Anda.

Bagaimana jika saya merasa tidak nyaman berbicara dengan Management atau 

mereka belum menyelesaikan masalah itu?

Kami mendorong Anda untuk berbicara menggunakan saluran komunikasi yang telah 

disediakan bagi Anda (lihat halaman selanjutnya).  Hotline Speak Up dioperasikan oleh 

pihak ketiga yang independen, dan telepon Anda tidak akan dilacak ataupun  direkam.  

Hotline Speak Up memungkinkan Anda untuk menyampaikan laporan Anda secara 

rahasia dan anonim.  Pihak ketiga ini akan meneruskan laporan Anda, namun tidak 

nama Anda, jika Anda memilih untuk tetap anonim, kepada Grup Compliance Korporat.

Perlukah saya melakukan investigasi sendiri?

Jangan berupaya melakukan investigasi maupun menyelesaikan permasalahan tersebut 

sendiri.  Tanggung jawab Anda adalah melaporkan pelanggaran atau kekhawatiran.  

Kami menganggap serius semua laporan Anda dan akan melakukan investigasi secara 

menyeluruh terhadap semua laporan.  Berikan informasi nomor Anda yang dapat 

kami hubungi, jika Anda berkenan, dan kami minta kerjasama Anda pada saat proses 

investigasi.

Akankah saya mendapatkan masalah jika melaporkan pelanggaran?

Tidak akan ada tindakan balas dendam kepada siapapun yang melaporkan dugaan 

pelanggaran terhadap undang-undang atau kebijakan Perusahaan, termasuk panduan 

ini, dengan itikad baik. Siapa pun yang melakukan balas dendam akan dikenai hukuman 

perdata, pidana, dan administratif serta tindakan disipliner, hingga pemberhentian 

kerja.  Ingat, Anda mempunyai pilihan untuk menggunakan hotline Speak Up yang 

dioperasikan oleh pihak ketiga yang independen, jika Anda merasa tidak nyaman 

mendiskusikan suatu dugaan pelanggaran dengan manajemen lokal atau regional, dan 

Anda dapat melakukannya secara anonim.

Kepada siapa saya harus mengajukan pertanyaan terkait Panduan ini?

Anda terlebih dahulu harus berbicara dengan manajer Anda.  Namun, jika Anda merasa 

tidak nyaman berbicara dengan manajer Anda, Anda juga dapat berbicara dengan 

atasan manajer Anda, petugas Compliance di tempat Anda, HR setempat atau Korporat 

maupun Compliance Korporat.

Catatan: HR setempat Anda mungkin memberikan salinan terjemahan panduan ini.  Namun ingat bahwa versi Inggrisnya tetap berlaku.



Penerapan

Kode Etik Zuellig Pharma ini, telah disetujui oleh Dewan Direksi Interpharma Investments Ltd. pada bulan 

Januari 2010, dan harus dilaksanakan oleh seluruh anak perusahaan Zuellig Pharma. Pedoman Perilaku 

versi Oktober 2014 ini adalah versi yang terbaru dan menggantikan semua versi yang ada sebelumnya.

Bagaimana melaporkan pelanggaran terhadap panduan ini?
Gunakan saluran Speak Up dibawah ini

Anda dapat menyampaikan laporan melalui saluran Speak Up menggunakan web, email atau telepon bebas 

pulsa, dalam bahasa Inggris atau bahasa lokal Anda.  Semua laporan dapat dilakukan secara anonim.

Web:

zuelligpharma.ethicspoint.com

Anda akan diberikan pilihan untuk memakai bahasa Inggris atau bahasa lokal Anda.

Email:

whistleblowing@zuelligpharma.com

Telepon Bebas Pulsa:

Telepon akan dijawab oleh provider hotline independen. Ketika Anda menelepon, sampaikan bahwa Anda dari 

Zuellig Pharma. Jika Anda tidak dapat berbahasa Inggris, Anda dapat meminta seorang penterjemah untuk 

bergabung. Mohon tidak menutup telepon Anda, karena laporan Anda sangat penting.

Bangladesh 157-0011 + 855-229-9304

Brunei 800-1111 + 855-229-9304

Cambodia 1-800-881-001 + 855-229-9304

Hong Kong 800-908-839

Indonesia 001-803-1-002-8958

Macau 0-800-111 + 855-229-9304

Malaysia 1-800-81-7270

Philippines 1-800-1-111-0914

Singapore 800-110-2074

South Korea 00308-132884

Taiwan 00801-10-4471

Thailand 001-80011-002-9735

Vietnam 1-288-0288 + 855-229-9304 / 

1-201-0288 + 855-229-9304






