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MSD berkomitmen untuk melakukan semua kegiatan bisnis 
secara berkelanjutan dan bertujuan untuk menerapkan dan 
menaati standar etika, sosial, dan lingkungan. Kami mengakui 
bahwa mitra bisnis kami memainkan peranan penting dalam 
keseluruhan kesuksesan kami.

Oleh karena itu, MSD berupaya menjalankan bisnis dengan 
individu dan organisasi yang memiliki komitmen yang sama 
dengan kami dalam standar etika yang tinggi dan yang 
beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab terhadap 
masyarakat dan lingkungan hidup.

Untuk mendukung standar komitmen kami, MSD menyusun 
Pedoman Perilaku Mitra Bisnis dengan berlandaskan 
Prinsip Industri Farmasi dari Prakarsa Rantai Pasok Farmasi 
(Pharmaceutical Supply Chain Initiative/PSCI), 10 Prinsip United 
Nations Global Compact, dan Nilai dan Standar Kami.
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MSD menetapkan standar yang tinggi untuk 
menjalankan bisnis secara etis dan sesuai dengan 
undang-undang. Kami mengharapkan komitmen 
yang sama dari mitra bisnis kami. Pedoman Perilaku 
Mitra Bisnis menyajikan prinsip-prinsip dasar untuk 
mitra bisnis dalam bekerja sama dengan MSD. Kami 
mempertimbangkan prinsip-prinsip ini dalam memilih 
mitra bisnis dan mengawasi kepatuhan mitra bisnis 
terhadap prinsip-prinsip ini. 

MITRA BISNIS DIHARAPKAN UNTUK...
• Memegang teguh prinsip-prinsip etika 

dan praktik bisnis terhadap tenaga kerja, 
lingkungan, kesehatan dan keselamatan 
kerja, serta sistem manajemen.

• Memadukan, menyampaikan, dan 
menerapkan prinsip-prinsip ini.

• Beroperasi dengan mematuhi semua 
hukum, tata tertib, dan peraturan yang 
berlaku.

• Memadukan prinsip-prinsip ini ke dalam 
pendekatan perbaikan berkelanjutan 
yang meningkatkan kinerja dari waktu ke 
waktu.

POIN-POIN PENTING: 

Mitra bisnis mencakup individu atau organisasi 
yang menyediakan jasa, bahan baku, bahan aktif, 
komponen, barang jadi, atau produk lainnya kepada 
MSD dan anak perusahaan, afiliasi, dan divisinya.

Prinsip-prinsip ini tidak ditujukan untuk mengganti, 
mengesampingkan, atau menentang semua 
persyaratan hukum atau undang-undang yang 
berlaku atau kewajiban kontraktual dengan MSD dan 
anak perusahaan, afiliasi dan divisinya.

Mitra bisnis bebas menentukan bagaimana cara 
mereka memenuhi dan menunjukkan kepatuhan 
terhadap prinsip dan standar, sebagaimana dijelaskan 
dalam Pedoman Perilaku Mitra Bisnis. Bila ditentukan 
di dalam kontrak, MSD berhak melakukan audit dan 
pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan.

Sebagai bagian dari penyaringan awal dalam memilih 
mitra bisnis baru, MSD meminta jaminan kepatuhan 
terhadap Pedoman Perilaku Mitra Bisnis ini dengan 
mewajibkan mitra untuk mengisi kuesioner evaluasi 
diri. MSD dapat mengupayakan jaminan kepatuhan 
lebih lanjut dengan meminta kunjungan ke lokasi 
(on-site).

Panduan lebih lanjut tentang bagaimana memenuhi 
harapan ini dapat diperoleh dari tautan berikut:  
http://pscinitiative.org  
https://www.unglobalcompact.org

HARAPAN
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Di MSD, nilai dan standar kami selalu menjadi landasan bagi 
kesuksesan kami. Kami percaya bahwa masyarakat dan bisnis 
akan mendapat pelayanan terbaik melalui perilaku dan praktik 
bisnis yang bertanggung jawab. Dasar kepercayaan ini adalah 
pemahaman bahwa bisnis harus, setidaknya, beroperasi dengan 
sepenuhnya mematuhi semua hukum, tata tertib dan peraturan 
yang berlaku. Kami tetap memperhatikan perbedaan kultur dan 
tantangan terkait dengan penafsiran dan penerapan prinsip-
prinsip ini secara global, namun percaya bahwa apa yang 
diharapkan bersifat universal.

Kami percaya 
dalam membina 

hubungan 
yang saling 

menguntungkan 
dengan mitra 
bisnis, harus 

didasari dengan 
kepercayaan 
dan saling 

menghormati.

Kami 
menjalankan bisnis 
dengan integritas; 

kami menaati 
semua hukum, 
tata tertib, dan 
peraturan yang 

berlaku di negara 
tempat kami 
beroperasi.

Kami berupaya 
memberikan 

pengaruh 
positif terhadap 

kehidupan 
karyawan kami, 

keluarga mereka, 
dan masyarakat 
di mana kami 
beroperasi.

Kami berharap 
perusahaan 

dalam jaringan 
mitra bisnis kami 

melakukan hal 
yang sama.
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PEKERJAAN DIPILIH DENGAN BEBAS

Mitra bisnis tidak boleh: (i) menggunakan segala 
bentuk tenaga kerja yang dipaksa atau tidak sukarela, 
termasuk tenaga kerja yang diikat dengan utang, 
tenaga kerja tawanan, atau tenaga kerja yang tidak 
dibayar; atau (ii) terlibat dalam atau mendukung 
segala bentuk perbudakan atau perdagangan 
manusia. Semua pekerjaan harus bersifat sukarela 
dan pekerja harus bebas untuk meninggalkan atau 
menghentikan pekerjaan mereka setiap saat. Tidak 
ada batasan yang tidak masuk akal akan dikenakan 
pada kebebasan bergerak pekerja.

TENAGA KERJA ANAK & PEKERJA REMAJA

Mitra bisnis tidak akan menggunakan tenaga kerja 
anak. Mempekerjakan pekerja remaja di bawah usia 
18 tahun hanya diperbolehkan: (i) untuk pekerjaan 
yang tidak berbahaya; (ii) jika usia individu tersebut di 
atas usia sah untuk bekerja atau usia yang ditetapkan 
untuk menyelesaikan wajib belajar suatu negara.

PRAKTIK KETENAGAKERJAAN

Mitra bisnis hanya akan menggunakan perekrut 
(perusahaan) yang mematuhi undang-undang 
tenaga kerja setempat. Mitra dan perekrut yang 
bertindak atas nama mereka tidak akan: (i) menahan 
atau mencegah pekerja untuk mengakses dokumen 
identitas atau imigrasi mereka, seperti paspor, 
izin kerja, atau SIM; atau (ii) mengenakan biaya 
perekrutan atau penempatan kepada pekerja, atau 
mengharuskan pekerja untuk membuat deposito 
atau berpartisipasi dalam program tabungan (kecuali 
diperlukan secara hukum). Bila diperlukan oleh MSD, 
jika mitra memiliki pekerja yang bukan warga negara 
dari negara tempat mereka melakukan pekerjaan, 
mitra harus menyediakan transportasi pulang (atau 
membayar biaya transportasi pulang) pada akhir 
periode pekerjaan dari pekerja tersebut.

PENGUNGKAPAN KEPADA KARYAWAN

Mitra bisnis tidak boleh menggunakan praktik-
praktik perekrutan yang menyesatkan atau curang 
dan harus mengungkapkan kepada karyawan semua 
informasi mengenai syarat dan ketentuan penting 
dari pekerjaan mereka, termasuk upah dan tunjangan, 
lokasi pekerjaan, kondisi kehidupan, tempat tinggal 
dan biaya yang terkait (jika tempat tinggal disediakan 
atau diatur), dan setiap biaya hidup yang akan 
dikenakan (jika ada). Jika diwajibkan oleh hukum 
atau diminta oleh MSD, mitra harus memberikan 
perjanjian tertulis kepada pekerja dalam bahasa asli 
mereka yang mencakup semua informasi minimum 
yang diminta oleh hukum.

PERLAKUAN ADIL

Mitra bisnis harus menyediakan tempat kerja yang 
bebas dari kekerasan dan perlakuan yang tidak 
manusiawi, termasuk pelecehan seksual, kekerasan 
seksual, hukuman badan, kekerasan mental atau 
fisik, atau kekerasan verbal terhadap pekerja. Mitra 
bisnis juga harus menyediakan tempat kerja yang 
bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Kami tidak 
menoleransi diskriminasi atau pelecehan ras, warna 
kulit, gender, usia, agama, asal negara, leluhur, 
etnis, status disabilitas, orientasi seksual, identitas 
gender, ekspresi gender, informasi genetik, status 
kewarganegaraan, status pernikahan, status militer/
veteran, atau karakteristik lain yang dilindungi 
undang-undang.
 

TENAGA KERJA & HAK ASASI MANUSIA

Mitra bisnis harus menjunjung 
tinggi hak asasi pekerja dan 
memperlakukan pekerja dengan 
hormat dan bermartabat.
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PRIVASI & PERLINDUNGAN DATA

Mitra bisnis harus menghormati individu secara 
konsisten dengan hak-hak terhadap privasi dan 
perlindungan data. Mereka harus setiap saat 
menggunakan informasi sumber daya manusia 
secara layak untuk tujuan bisnis yang diperlukan dan 
melindunginya dari penyalahgunaan demi mencegah 
bahaya terhadap perorangan seperti diskriminasi, 
stigmatisasi atau bahaya lain terhadap reputasi dan 
harga diri, dampak terhadap integritas fisik, penipuan, 
kerugian keuangan, atau pencurian identitas.

TINDAKAN SEKS KOMERSIAL

Bagi pekerja yang melakukan bisnis untuk atau 
atas nama MSD, atau mengerjakan proyek atau 
produk MSD, mitra bisnis harus melarang pekerja 
tersebut untuk terlibat dalam tindakan seks 
komersial (misalnya, menyewa wanita tuna susila) 
saat melakukan bisnis mitra/perusahaan, termasuk 
pertemuan dengan kolega internal, pelanggan, atau 
mitra bisnis eksternal lainnya.

UPAH, TUNJANGAN, DAN JAM KERJA

Mitra bisnis akan membayar pekerja sesuai dengan 
undang-undang upah yang berlaku, termasuk 
upah minimum, jam lembur, dan tunjangan yang 
diberikan. Mitra harus secara jelas dan dengan 
segera menyampaikan kepada pekerja: (i) dasar dari 
kompensasinya; dan (ii) apakah lembur diperlukan 
dan upah yang akan dibayar untuk lembur tersebut.

KEBEBASAN BERSERIKAT

Disarankan untuk mengadakan komunikasi terbuka 
dan pelibatan langsung pekerja (dan/atau pejabat 
serikat yang ditunjuk, jika ada) untuk memecahkan 
permasalahan seputar tempat kerja dan kompensasi. 
Mitra bisnis harus menghormati hak-hak pekerja, 
sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang 
setempat, untuk bebas berserikat, bergabung atau 
tidak bergabung dengan serikat buruh, mencari 
perwakilan, dan bergabung dengan dewan pekerja. 
Pekerja harus mampu menyampaikan secara 
terbuka kepada pihak manajemen mengenai kondisi 
pekerjaan, tanpa ancaman pembalasan, intimidasi, 
atau kekerasan.

TENAGA KERJA & HAK ASASI MANUSIA

Mitra bisnis harus menjunjung 
tinggi hak asasi pekerja dan 
memperlakukan pekerja dengan 
hormat dan bermartabat.
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Mitra bisnis harus menyediakan 
lingkungan kerja yang aman dan 
sehat.

Mitra bisnis harus beroperasi dengan 
cara yang efisien dan bertanggung 
jawab terhadap lingkungan hidup 
guna menekan dampak merugikan 
terhadap lingkungan. Mitra bisnis 
dianjurkan untuk melestarikan 
sumber daya alam, untuk mencegah 
penggunaan bahan-bahan 
berbahaya bila memungkinkan, dan 
untuk ikut serta dalam kegiatan 
pemakaian kembali dan daur ulang.

PERLINDUNGAN PEKERJA

Mitra bisnis harus melindungi pekerja dari paparan 
berlebih terhadap bahaya kimia, biologi, dan fisik serta 
tugas yang menuntut secara fisik di tempat kerja dan 
dalam pemukiman yang disediakan oleh perusahaan.

KESELAMATAN PROSES

Mitra bisnis harus memiliki program untuk mencegah 
atau mengurangi insiden bencana yang terkait 
dengan operasi dan proses. Program harus sepadan 
dengan risiko fasilitas.

KESIAPAN & TANGGAPAN DARURAT

Mitra bisnis harus mengenali dan menilai situasi 
darurat di tempat kerja dan di pemukiman yang 
disediakan oleh perusahaan, serta menekan 
pengaruh mereka melalui pencegahan dan dengan 
mengimplementasikan rencana darurat dan prosedur 
tanggapan.

INFORMASI BAHAYA

Informasi keselamatan terkait dengan bahan-bahan 
berbahaya, termasuk senyawa farmasi dan bahan-
bahan antara farmasi, harus tersedia untuk mendidik, 
melatih, dan melindungi pekerja dari bahaya.

STANDAR TEMPAT TINGGAL

Mitra bisnis yang menyediakan tempat tinggal atau 
perumahan untuk pekerja akan memastikan bahwa 
standar tempat tinggal dan keselamatan setempat (di 
suatu negara) terpenuhi.

KELESTARIAN LINGKUNGAN

Mitra bisnis diharapkan untuk melestarikan sumber 
daya alam dan terlibat dalam kegiatan yang ditujukan 
untuk mengurangi penggunaan air, konsumsi 
energi, dan emisi gas rumah kaca. Mitra bisnis harus 
memiliki sistem untuk mengukur jumlah air yang 
digunakan, energi yang dikonsumsi, dan gas rumah 
kaca yang dipancarkan oleh aktivitas bisnis mereka.

OTORISASI LINGKUNGAN

Mitra bisnis harus menaati semua undang-undang 
lingkungan yang berlaku. Semua izin, lisensi, 
pendaftaran informasi, dan batasan lingkungan harus 
diperoleh dan persyaratan operasional dan pelaporan 
yang menyertainya harus diikuti.

LIMBAH & EMISI

Mitra bisnis harus memiliki sistem untuk menjamin 
penanganan, pemindahan, penyimpanan, 
pendaurulangan, pemakaian kembali atau 
pengelolaan limbah, emisi udara, dan pembuangan 
air limbah yang aman. Limbah, air limbah, atau emisi 
apa pun yang berpotensi memengaruhi kesehatan 
manusia atau lingkungan secara merugikan harus 
dikelola, diawasi, dan diperlakukan dengan tepat 
sebelum dilepaskan ke lingkungan.

TUMPAHAN & PEMBUANGAN

Mitra bisnis harus memiliki sistem untuk mencegah 
dan menanggulangi tumpahan dan pembuangan 
yang tidak disengaja ke lingkungan.

KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN LINGKUNGAN
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PELATIHAN & KOMPETENSI 

Mitra bisnis harus memiliki program pelatihan 
yang memberikan pengetahuan dan keterampilan 
bagi manajemen dan pekerja yang diperlukan 
untuk memenuhi harapan yang ditetapkan dalam 
dokumen ini.  Mitra bisnis juga harus memastikan 
bahwa manajemen dan pekerja memiliki kualifikasi, 
sumber daya, dan wewenang yang diperlukan untuk 
memenuhi harapan tersebut.

KELANJUTAN BISNIS 

Mitra bisnis bertanggung jawab atas pengembangan 
dan pelaksanaan perencanaan kelanjutan bisnis yang 
layak untuk mendukung bisnis MSD.

PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Mitra bisnis diharapkan terus-menerus memperbaiki 
dengan mengatur tujuan kinerja, melaksanakan 
rencana implementasi, dan mengambil tindakan 
perbaikan yang diperlukan atas kekurangan yang 
diidentifikasi melalui evaluasi internal dan/atau 
eksternal, inspeksi, dan tinjauan manajemen.

KOMITMEN & AKUNTABILITAS 

Mitra bisnis akan menyampaikan komitmen atas 
konsep yang dijelaskan dalam dokumen ini dengan 
mengalokasikan sumber daya yang tepat.

PERSYARATAN HUKUM & PELANGGAN 

Mitra bisnis akan mengidentifikasi dan menaati 
hukum, undang-undang dan standar yang berlaku 
dan persyaratan pelanggan terkait, dan mengatasi 
kesenjangan yang teridentifikasi dengan cara yang 
bertanggung jawab dan tepat waktu.

EVALUASI RISIKO & MANAJEMEN RISIKO 

Mitra bisnis harus memiliki mekanisme untuk menilai 
dan mengelola risiko dalam semua bidang yang 
dikemukakan dalam dokumen ini.

DOKUMENTASI 

Mitra bisnis akan menyimpan dokumentasi yang 
diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian dengan 
harapan ini, dan menaati undang-undang yang 
berlaku.

PEMILIHAN & PENGAWASAN PEMASOK 

Mitra bisnis harus menerapkan prinsip-prinsip yang 
diuraikan dalam dokumen ini saat memilih mitra 
dan pemasok mereka. Mitra bisnis harus memiliki 
atau membuat sistem untuk memantau kepatuhan 
pemasok dan subkontraktor mereka.

SISTEM MANAJEMEN

Mitra bisnis harus menggunakan 
sistem manajemen untuk 
memfasilitasi perbaikan 
berkelanjutan dan sesuai dengan 
harapan prinsip-prinsip ini.
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INTEGRITAS BISNIS

Mitra bisnis tidak boleh menawarkan, membayar, 
meminta, atau menerima sesuatu yang berharga 
– atau menunjukkan tingkah laku bahwa mereka 
melakukan hal itu – untuk mempengaruhi keputusan 
atau tindakan secara tidak pantas sehubungan 
dengan aktivitas bisnis MSD atau pemerintah.  Mitra 
bisnis harus menjaga proses dan prosedur untuk 
mencegah dan mendeteksi aktivitas korupsi.

PERSAINGAN SEHAT

Mitra bisnis harus menjalankan bisnis mereka secara 
konsisten dengan persaingan yang sehat dan kuat 
serta menaati undang-undang anti-trust yang berlaku. 
Mitra bisnis menggunakan praktik bisnis yang sehat 
termasuk beriklan secara akurat dan jujur.

KEAKURATAN CATATAN BISNIS

Semua buku dan laporan keuangan harus memenuhi 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. 
Laporan harus lengkap dan akurat dalam semua hal 
yang bersifat materiil. Laporan harus dapat dibaca, 
transparan, dan menggambarkan transaksi dan 
pembayaran yang sebenarnya. Mitra bisnis tidak 
akan menggunakan dana yang “tidak dicatat dalam 
pembukuan” atau yang serupa.

PERLINDUNGAN INFORMASI

Mitra bisnis harus melindungi kekayaan intelektual 
dan informasi rahasia MSD, termasuk setiap informasi 
individu yang dikumpulkan, disimpan, atau diproses 
untuk atau dari MSD, dan bertindak untuk mencegah 
kehilangan, penyalahgunaan, pencurian, akses tidak sah, 
pengungkapan, atau perubahan informasi tersebut. Ini 
termasuk melindungi terhadap komunikasi yang tidak 
sah dan/atau publikasi informasi yang diperoleh dari 
atau atas nama MSD. Kecuali dikuasakan oleh MSD, 
mitra bisnis tidak akan membagi kekayaan intelektual, 
informasi rahasia, atau informasi MSD lainnya yang 
mereka miliki atau peroleh terkait dengan bisnis MSD. 

UJI KLINIS

Mitra bisnis yang terlibat dalam uji klinis atas nama 
MSD akan menjamin kepatuhan dengan semua 
persyaratan peraturan yang berlaku di negara 
tempat uji klinis dilakukan dan tempat produk MSD 
dipasarkan, terdaftar, dan didistribusikan. Mitra 
bisnis harus menghormati dan menaati pedoman 
yang relevan tentang Praktik Uji Klinis yang Baik 
(Good Clinical Practice/GCP) yang dikeluarkan oleh 
otoritas peraturan lokal dan nasional, serta pedoman 
yang diterbitkan oleh Konferensi Internasional 
untuk Harmonisasi - Praktik Uji Klinis yang Baik 
(International Conference on Harmonization - Good 
Clinical Practices/ICH-GCP), dan mereka harus 
mematuhi prinsip-prinsip etika yang berasal dari 
Deklarasi Helsinki. Uji klinis mitra bisnis harus 
memberikan visibilitas penuh kepada MSD atas setiap 
kegiatan uji klinis yang di subkontrakkan.

KESEJAHTERAAN HEWAN

Hewan akan diperlakukan secara beradab, dengan 
meminimalkan rasa sakit dan tekanan. Uji hewan 
harus dilakukan setelah pertimbangan untuk 
mengganti hewan, mengurangi jumlah hewan 
yang digunakan atau memperbaiki prosedur untuk 
mengurangi penderitaan. Alternatif lain sebaiknya 
digunakan apabila valid secara ilmiah dan dapat 
diterima oleh lembaga pembuat peraturan.

KUALITAS PRODUK

Mitra bisnis yang terlibat dalam menyediakan, 
mengerjakan, mengemas, menguji, menyimpan, 
dan menyalurkan bahan/produk atas nama MSD 
akan menjamin sesuai dengan peraturan Kualitas 
yang berlaku dan persyaratan Praktik Produksi yang 
Baik (Good Manufacturing Practice/GMP) dan Praktik 
Laboratorium yang Baik (Good Laboratory Practice/
GLP) untuk pasar tempat produk terdaftar dan 
didistribusikan. Dokumentasi atau data yang relevan 
dengan kegiatan yang dilakukan, termasuk namun 
tidak terbatas pada dokumentasi GMP, harus asli, 
akurat, mudah dibaca, dikontrol, dapat diperbaiki, 
dan aman dari penyalahgunaan atau kehilangan yang 
disengaja atau tidak disengaja. Mitra bisnis harus 
mematuhi semua persyaratan penyimpanan catatan 
yang ditetapkan oleh regulator setempat, serta hal-hal 
lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kualitas dengan 
MSD.

PRAKTIK BISNIS YANG BERETIKA

Mitra bisnis akan menjalankan 
bisnis mereka dengan cara yang 
beretika dan bertindak dengan 
integritas.



HADIAH, JAMUAN MAKAN, HIBURAN

Mitra bisnis tidak boleh memberikan hadiah, jamuan 
makan, atau hiburan apa pun kepada karyawan MSD 
dalam situasi apa pun yang dapat memengaruhi, 
atau tampaknya memengaruhi keputusan karyawan 
sehubungan dengan mitra bisnis.

KERJA SAMA DENGAN INSTANSI PEMERINTAH

Mitra bisnis akan bekerja sama dengan instansi 
pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan 
kepatuhan seperti dan sejauh yang diwajibkan 
oleh undang-undang setempat (termasuk, jika 
diizinkan, dengan memberikan akses yang wajar 
terhadap fasilitas dan pekerja). Bila diperlukan, 
mitra bisnis akan memberi tahu otoritas terkait jika 
mereka menerima informasi yang tepercaya bahwa 
seorang pekerja, kontraktor, atau subkontraktor telah 
melanggar undang-undang setempat.

IDENTIFIKASI MASALAH

Mitra bisnis harus mendorong semua pekerja untuk 
melaporkan permasalahan atau aktivitas ilegal yang 
dicurigai tanpa ancaman pembalasan, intimidasi, atau 
kekerasan, dan akan menyelidiki serta mengambil 
tindakan korektif jika diperlukan. Mitra bisnis harus 
memberikan informasi kepada pekerja tentang cara 
untuk melaporkan permasalahan secara rahasia, dan 
harus menjamin bahwa pekerja yang melaporkan 
dilindungi dari pembalasan. Saluran pelaporan 
anonim harus disediakan jika diizinkan oleh hukum.

PEROLEHAN MINERAL YANG BERTANGGUNG JAWAB

Mitra bisnis yang terlibat dalam pembuatan atau 
dalam rantai pasokan bahan baku langsung MSD 
harus menjaga proses dan prosedur untuk menjamin 
perolehan mineral yang bertanggung jawab. Mitra 
bisnis akan berusaha menghindari pembelian mineral 
(misalnya, timah, tantalum, wolfram, dan emas) yang 
secara langsung atau tidak langsung membiayai atau 
menguntungkan kelompok bersenjata atau pelaku 
pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Jika 
diminta oleh MSD, mitra bisnis harus memberikan 
informasi yang menunjukkan sumber dan asal 
mineral yang digunakan oleh mitra. 

KEPATUHAN PERDAGANGAN

Mitra bisnis harus menaati semua pengawasan 
ekspor dan impor, sanksi, dan undang-undang 
kepatuhan perdagangan lainnya yang berlaku di 
negara tempat transaksi terjadi.

KONFLIK KEPENTINGAN

Mitra bisnis harus menghindari interaksi dengan 
karyawan MSD yang mungkin menimbulkan konflik, 
atau tampaknya menimbulkan konflik, dengan 
karyawan yang bertindak dalam kepentingan 
terbaik MSD. Misalnya, mitra bisnis tidak akan 
mempekerjakan ataupun melakukan pembayaran 
kepada karyawan MSD selama rangkaian transaksi 
antara mitra bisnis dan MSD, selain sesuai dengan 
kontrak MSD. Jika mitra bisnis atau karyawannya 
memiliki hubungan dengan karyawan MSD yang 
dapat menimbulkan konflik kepentingan, mitra bisnis 
harus mengungkapkan fakta ini kepada MSD.

PRAKTIK PEMASARAN & PROMOSI

Semua bahan dan kegiatan pemasaran dan promosi 
harus sesuai dengan standar etika, medis, dan ilmiah 
yang tinggi, dan menaati semua hukum dan undang-
undang yang berlaku. Ketika terlibat dengan profesional 
perawatan kesehatan, pasien atau profesional 
perawatan kesehatan hewan, semua mitra bisnis harus 
mematuhi standar perilaku industri terkait yang berlaku 
terhadap mereka, seperti Federasi Asosiasi & Industri 
Farmasi Eropa (European Federation of Pharmaceutical 
Industries & Associations/EFPIA), Federasi Asosiasi 
dan Produsen Farmasi Internasional (International 
Federation of Pharmaceutical Manufacturers & 
Associations/IFPMA), dan Riset dan Produsen Farmasi 
Amerika (Pharmaceutical Research and Manufacturers 
of America/PhRMA).

PRAKTIK BISNIS YANG BERETIKA
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MENYAMPAIKAN PERMASALAHAN

Mitra bisnis yang yakin bahwa karyawan MSD, atau siapa pun yang 
bertindak atas nama MSD, terlibat secara ilegal ataupun melakukan 
sesuatu yang tidak pantas, harus melaporkan masalah tersebut 
secepatnya ke MSD. Setiap individu atau organisasi yang mengetahui 
atau mencurigai bahwa mitra bisnis MSD, atau siapa pun yang bertindak 
atas nama mereka, terlibat dalam aktivitas yang melanggar Pedoman 
Perilaku Mitra Bisnis MSD, harus angkat bicara di msdethics.com untuk 
melaporkan masalah tersebut ke MSD. 

Alat Bantu Angkat Bicara di msdethics.com tersedia 24 jam setiap 
hari dan dikelola oleh organisasi eksternal, sehingga Anda dapat tetap 
anonim (jika diizinkan oleh hukum). Anda akan menerima nomor kasus 
dan tanggal panggilan-kembali. Meskipun pertanyaan dan permasalahan 
yang dikirimkan ke msdethics.com dikirimkan kepada Kantor Etika untuk 
ditanggapi dan/atau diselidiki, tidak ada informasi identifikasi yang 
diteruskan tanpa persetujuan Anda.
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