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Perusahaan Kita

Sejak awal, perjalanan MSD dituntun oleh keyakinan untuk melakukan hal yang benar. George Merck 
menegaskan prinsip utama ini pada 1950 saat beliau mengatakan, “Kita berusaha untuk tidak pernah 
melupakan bahwa obat adalah untuk masyarakat.” Sembari terus membangun inovasi dalam sejarah 
besar laboratorium kita untuk menciptakan hasil positif yang berkelanjutan dalam investasi kita, satu 
hal yang tidak akan berubah adalah komitmen kita terhadap etika dan integritas yang teguh.

Meskipun kita berbicara dalam berbagai bahasa dan mewakili beragam budaya, kita bergerak bersama 
demi menghadirkan terobosan medis dengan kejujuran dan integritas. Nilai dan standar kita adalah hal 
yang membentuk MSD. Inilah dasar keberhasilan kita.

“Kita berusaha untuk 
tidak pernah melupakan 
bahwa obat adalah untuk 
masyarakat. Ini bukanlah 
upaya mengejar keuntungan 
semata. Keuntungan akan 
mengikuti, dan jika kita 
mengingatnya, keuntungan 
itu selalu ada.”

— George W. Merck, 1950
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Apa yang Kita Lakukan Berarti

Tujuan Kita

Kita menggunakan kekuatan dari ilmu sains terdepan untuk menyelamatkan dan memperbaiki 
kehidupan di seluruh dunia.

— Rob Davis
CEO and President

Dipandu oleh tujuan kita 
untuk menyelamatkan dan 
memperbaiki kehidupan 
di seluruh dunia, nilai-nilai 
dan standar kita sangatlah 
penting bagi keberhasilan 
kita. Kode etik dan 
kebudayaan kita menentukan 
bagaimana kita hadir, 
bagaimana kita membuat 
keputusan, dan pendirian kita 
sebagai sebuah perusahaan 
dan sebuah komunitas.”

“
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Pemegang Saham Kita
Pemegang saham memercayai kita dengan dana hasil 
jerih payah mereka. Sebaliknya, mereka mengharapkan 
tata kelola perusahaan yang baik, jujur, akurat, dan 
informasi kinerja yang tepat waktu serta pengungkapan 
yang jelas dalam semua laporan dan komunikasi publik.

Pemasok dan Distributor Kita
Tanpa kepercayaan, suatu hubungan bisnis tidak akan 
berlangsung lama. Kita menghargai para pemasok dan 
berusaha untuk selalu memperlakukan mereka dengan 
jujur, adil, dan penuh rasa hormat. Pada gilirannya, kita 
mengharapkan mereka untuk menganut nilai dan standar 
yang selaras dengan nilai dan standar kita.

Komunitas dan Masyarakat Kita
Komunitas adalah orang-orang terdekat yang percaya 
bahwa kita adalah warga perusahaan yang baik. Kita 
dengan bangga mendukung berbagai program sosial, 
kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Kita mematuhi 
semua undang-undang, aturan dan peraturan yang 
berlaku bagi bisnis kita.

Pasien dan Pelanggan Kita
Setiap harinya, produk kita bersinggungan langsung 
dengan kehidupan. Kita memandang hal ini sebagai 
keunggulan dan terus berupaya untuk mengidentifikasi 
kebutuhan terpenting bagi pelanggan serta pasien 
kita. Kita mencurahkan sumber daya demi memenuhi 
kebutuhan tersebut sekaligus meraih kepercayaan 
mereka setiap harinya.

Karyawan Kita
Pengetahuan, imajinasi, dan keterampilan karyawan kita 
mendorong inovasi. Sebagai bagian dari perusahaan, kita 
berupaya untuk menciptakan lingkungan tempat kerja 
yang dapat menumbuhkan kepercayaan, keikutsertaan, 
dan rasa hormat sehingga kita dapat menghasilkan 
terobosan pemikiran dan penemuan.

Kita berkomitmen terhadap 
pemangku kepentingan kita, yakni 
masyarakat luas yang kehidupannya 
berkaitan langsung dengan hal yang 
kita lakukan.

Cara Kita Melakukannya Berarti
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Nilai & Standar Kita Menyatukan Kita

Nilai dan Standar kita merupakan karakter paling mendasar sebagai perusahaan.  
Perilaku tersebut menjadikan kita perusahaan yang layak dipercaya.  

Hal tersebut menuntun keputusan dan tindakan kita.

Nilai & Standar Kita merupakan kunci keberhasilan kita.

Utamakan Pasien
Kita semua bertanggung jawab mewujudkan 
produk dan layanan berkualitas tinggi. Kita 
bertekad untuk meningkatkan kesehatan 
dan kesejahteraan manusia dan hewan di 
seluruh dunia serta memperluas akses ke 
berbagai obat dan vaksin kita. Semua tindakan 
kita harus sesuai dengan tanggung jawab 
kita terhadap pihak yang menggunakan 
atau membutuhkan produk kita. 

Etika & Integritas
Kita berkomitmen terhadap standar etika dan 

integritas tertinggi. Kita bertanggung jawab 
kepada pelanggan, para pesaing, distributor dan 

pemasok, pemegang saham, serta komunitas 
yang kita layani di seluruh dunia. Dalam 

menjalankan tanggung jawab, kita  
tidak mengambil jalan pintas yang  

melanggar profesionalisme atau etika.  
Interaksi kita dengan segala lapisan 

masyarakat harus transparan dan 
mencerminkan standar tinggi ini. 

Menghargai Karyawan
Kemampuan kita untuk menjadi unggul 
bergantung pada integritas, pengetahuan, 
imajinasi, keterampilan, keberagaman, 
keselamatan, dan kerja sama tim karyawan. Untuk 
mencapainya, kita berupaya untuk menciptakan 
lingkungan yang saling menghargai, merangkul, 
dan bertanggung jawab. Kita menghargai 
komitmen dan kinerja serta tanggap terhadap 
kebutuhan karyawan beserta keluarganya.

Inovasi & Keunggulan  
Ilmiah

Kita berdedikasi untuk mencapai tingkat 
inovasi dan keunggulan ilmiah tertinggi. 

Penelitian kita dipandu oleh komitmen untuk 
meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. 

Kita berusaha untuk mengidentifikasi dan 
memenuhi hal yang paling dibutuhkan pasien 

dan pelanggan melalui inovasi tiada henti. 

STANDAR
Kebijakan yang  
Memandu Kita

Memimpin kita dengan prinsip 
teguh untuk menjadi 

perusahaan yang layak 
dipercaya
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Kebijakan perusahaan kita adalah standar 
perilaku yang mengatur hubungan dengan 
pemangku kepentingan. Kita menggunakan 
kebijakan-kebijakan ini untuk menavigasi 
berbagai keputusan yang kita hadapi setiap hari. 

01 Keselamatan Pasien 
Kita berupaya untuk memastikan bahwa pelanggan 
dan pasien percaya akan keamanan dan kemanjuran 
produk kita.

02 Kualitas Produk
Produk kita selalu ada untuk memenuhi kebutuhan setiap 
orang dengan kualitas tepercaya.

03 Penelitian
Penelitian kita mengedepankan komitmen untuk menjaga 
kesehatan manusia dan hewan serta meningkatkan 
kualitas kehidup.

04 Praktik Berinteraksi dengan Pelanggan, 
Pemasaran, dan Bisnis
Kitamenyediakan informasi yang akurat dan berimbang 
mengenai produk kita, serta tidak terlibat dalam kegiatan 
yang memberikan manfaat atau pengaruh yang tidak 
semestinya kepada pelanggan kita.

05 Pencegahan Suap dan Korupsi
Kita tidak menjanjikan, menawarkan, membayar, meminta, 
ataupun menerima barang berharga untuk memberikan 
pengaruh yang tidak semestinya terhadap keputusan atau 
tindakan yang berhubungan dengan bisnis kita.

06 Hubungan Pengadaan dan Pemasok
Dengan mengakui bahwa pemasok kita berperan penting 
dalam keberhasilan kita, kita menetapkan hubungan 
dengan mereka yang menyediakan nilai keseluruhan yang 
terbaik, dan yang memahami komitmen kita terhadap 
kualitas, harga, pengiriman, layanan, keragaman, reputasi, 
serta praktik bisnis yang beretika.

07 Antipakat dan Persaingan Sehat
Kita bersaing dengan agresif namun secara sehat guna 
mempromosikan pasar bebas dan pilihan pelanggan 
berdasarkan keunggulan produk serta layanan kita, dan 
berdasarkan reputasi kita sebagai perusahaan yang 
menjunjung tinggi kejujuran dan transaksi yang adil. 

08 Kebijakan Perdagangan Global
Kita bertindak dengan penuh tanggung jawab untuk 
memindahkan produk serta layanan ke luar perbatasan 
sesuai dengan peraturan perdagangan setempat dan 
internasional yang mengatur operasi kita.

09 Integritas Keuangan
Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, kita 
meyakini bahwa keterbukaan dan integritas keuangan 
adalah pilar penting yang melindungi aset kita, 
memastikan keberhasilan misi serta masa depan kita,  
dan memupuk kepercayaan pemangku kepentingan kita.

10 Konflik Kepentingan
Kita mengakui dan terbuka mengenai situasi yang 
terkesan dapat memengaruhi keputusan bisnis kita atau 
memberikan pengaruh yang tidak semestinya terhadap 
bisnis kita, serta jika perlu, kita menerapkan pengawasan 
untuk menekan risiko. 

11 Perdagangan Orang Dalam
Kita tidak mengambil tindakan yang dapat merusak 
kepercayaan investor, seperti membagikan informasi 
orang dalam milik MSD dan mitra bisnisnya, atau 
membagikan “petunjuk” yang dapat memberikan pengaruh 
yang tidak semestinya terhadap keputusan investasi.

12 Mengungkapkan Informasi MSD
Kita berkomitmen untuk selalu terbuka dan menjunjung 
tinggi transparansi mengenai cara bisnis kita, sehingga 
kita dapat memelihara kepercayaan pemangku 
kepentingan kita.

13 Pengelolaan dan Perlindungan Informasi
Kita melindungi dan menerapkan standar etika yang tinggi 
dalam proses pengumpulan, penggunaan, pengelolaan, 
dan perlindungan yang tepat untuk informasi milik 
Perusahaan, sekaligus informasi yang dipercayakan oleh 
pihak lain kepada kita.

14 Menghargai Kesehatan dan Keselamatan 
Lingkungan 
Kita berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja yang 
aman dan sehat bagi karyawan kita, menekan dampak 
bisnis kita terhadap lingkungan, serta bermitra dengan 
pemasok yang memahami komitmen kita terhadap 
keselamatan dan kelestarian lingkungan.

15 Pelaporan dan Tindak Lanjut Pelanggaran
Kita mendorong Perusahaan untuk menangani dugaan 
pelanggaran dan melindungi reputasinya dengan angkat 
bicara ketika melihat atau mencurigai sesuatu yang tidak 
semestinya, dan kita tidak menoleransi pembalasan 
terhadap siapa pun yang mengajukan laporan atau 
memberikan informasi terkait penyelidikan. 

16 Manajemen Zat Terkontrol
Kita mendukung penggunaan zat terkontrol untuk tujuan 
medis, ilmiah, dan komersial yang tepat, sekaligus 
memelihara sistem distribusi tertutup yang memastikan 
pengawasan yang tepat sehubungan dengan pembelian, 
produksi, pemindahan, penyimpanan, penggunaan, 
distribusi, dan pembuangan.

17 Sumber Daya Manusia Global
Kita memupuk budaya saling menghormati, bermartabat 
dan berintegritas yang membantu kita menarik serta 
mengembangkan karyawan bertalenta tinggi, aktif, dan 
dari latar belakang yang beragam, serta memberdayakan 
mereka untuk menghadirkan kinerja yang unggul.

18 Perawatan dan Penggunaan Hewan
Kita memperlakukan hewan dalam perawatan kita secara 
manusiawi dan menggunakannya dalam riset hanya jika 
tidak ada kemungkinan alternatif ilmiah lainnya. 

19 Kontribusi Amal dan Kerja Sukarela
Kita berposisi sebagai agen perubahan yang positif dalam 
meningkatkan perawatan kesehatan global, menggalakkan 
pendidikan, serta menangani masalah sosial yang 
kritis melalui sumbangan amal dan dukungan kerja 
sukarela karyawan.

20 Privasi dan Data Proteksi
Kami mengumpulkan dan memproses informasi pribadi 
dari individu sesuai dengan hukum dan peraturan 
yang berlaku dan memberlakukan asas transparansi 
sepenuhnya ketika kami mengumpulkan data, 
sebagaimana kami akan menggunakan data tersebut, 
mengatur dan melindungi data tersebut. Penggunaan 
informasi pribadi dikelola secara terpercaya dan hanya 
digunakan terbatas untuk tujuan semula yang telah 
disebutkan ketika data tersebut dikumpulkan, dan dengan 
persetujuan sebelumnya. 

Kebijakan Kita
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Nilai & Standar kita serta kebijakan kita menangani banyak jenis situasi umum 
di tepat kerja. Namun, semua itu tidak dapat menangani segala keadaan yang 
mungkin terjadi dan tidak dapat menggantikan pertimbangan yang matang.

Ketika dihadapkan dengan 
tantangan, pertanyaan berikut 
dapat membantu Anda menentukan 
langkah yang harus diambil.

Keputusan Berdasarkan Nilai

Apakah perilaku atau keputusan saya 
merugikan orang atau pihak lain?

Apakah perilaku saya dapat merusak 
kepercayaan pelanggan, pasien, 
pemegang saham, atau pemangku 
kepentingan lainnya?

Apakah saya bersedia untuk 
bertanggung jawab atas keputusan atau 
tindakan saya jika hal tersebut muncul 
di media?

Apakah saya benar-benar yakin 
bahwa rencana tindakan saya sejalan 
dengan perkataan dan semangat yang 
termuat dalam kebijakan perusahaan 
kita, sekaligus undang-undang serta 
peraturan yang berlaku?

Tanyakan kepada diri Anda… Angkat Bicara (Speak Up)

Lindungi reputasi yang sudah kita raih sebagai 
perusahaan yang beroperasi dengan integritas 
dan laporkan setiap tindakan yang dapat 
membahayakan reputasi kita. 

Jika Anda melihat atau menduga adanya aktivitas 
karyawan yang tidak patut, tidak etis, atau 
ilegal, bicarakan dengan manajer Anda, sumber 
daya Perusahaan lainnya (misalnya Kepatuhan, 
Hukum, atau Sumber Daya Manusia) atau 
bilamana diizinkan secara hukum, Speak Up di 
msdethics.com untuk menanggapi pertanyaan 
atau kekhawatiran Anda tanpa rasa takut ada 
pembalasan.
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Apa yang Kita Lakukan Berarti
Menyelamatkan dan Memperbaiki Kehidupan

Cara Kita Melakukannya Berarti
Etika dan Integritas yang Teguh


