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Kode Etik, suatu bukti konkrit 
dan hidup dari 
Sanofi kita

Sanofi kita adalah budaya kita; ia adalah siapa diri kita 
secara kolektif dalam satu kelompok.  Ia adalah bagaimana 
kita berinteraksi satu dengan yang lain dan dengan mitra 
kita, bagaimana kita mengambil keputusan dan yang 
terutama, apa yang membuat kita unik sebagai organisasi.

Adalah penting bahwa kita mencapai sesuatu, tapi yang 
sama pentingnya adalah ‘bagaimana’ kita mencapainya.  
Kode Etik adalah bagian yang tak terpisahkan dari budaya 
kita dan oleh karena itu, bagian dari Sanofi kita.

Khususnya, hal itu terlihat dalam nilai dan sikap kita

Integritas – Bertindak secara Etis

Kita mempunyai komitmen untuk mempertahankan standar 
etis dan kualitas tertinggi tanpa kompromi

Penghargaan – Menerima Perbedaan

Kita mengakui dan menghargai keragaman dan kebutuhan 
personil kita, para pasien dan mitra kita, serta memastikan 
adanya interaksi yang transparan dan konstruktif melalui 
kepercayaan timbal balik 

Solidaritas – Tanggungjawab Sosial

Kita bersatu dalam tanggungjawab bersama untuk tindakan-
tindakan kita, personil kita, kesejahteraan para pasien kita  
dan dalam mencapai dampak yang berkelanjutan dalam 
lingkungan hidup

Oleh karena nilai-nilai kita mengarahkan cara kita mengambil 
keputusan dan bertindak, maka Prinsip-Prinsip Manajemen 
merupakan pedoman praktek yang perlu kita terapkan untuk 
mencapai apa yang kita inginkan.

Ke 8 prinsip ini berkaitan erat dengan Kode Etik, yang 
dimulai dengan yang pertama, yaitu yang menyatakan:

“Kita selalu bertindak dengan integritas untuk memastikan 
standar etika dan kualitas tertinggi“

our Sanofi
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Sambutan dari Ethics & 
Business Integrity

 

Kode: janji integritas kita.
Standar perilaku individu tertinggi menciptakan rasa saling percaya.

Dalam lingkungan yang kompleks, kita bertekad untuk menghargai prinsip-prinsip etika yang mengatur kegiatan kita dan bertekad 
untuk mentaati hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara dimana kita melakukan kegiatan.

Kita mentaati dasar-dasar Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), Organisasi Buruh 
Internasional dan Organisasi Kerjasama dan Perkembangan Ekonomi (OECD).  Kita juga mendukung hak setiap orang akan 
kesehatan, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan. Melalui 
ketaatan kita terhadap United Nations Global Compact, kita mendukung dan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan 
dengan hak azasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan anti korupsi.

Kode Etik ini menetapkan pengharapan Perusahaan dalam menjalankan usaha Sanofi.  Kode Etik memberikan sumberdaya 
untuk membimbing anda dalam menangani berbagai masalah, baik di dalam maupun di luar Kelompok Usaha, yang mungkin kita 
jumpai sebagai bagian dari tanggungjawab kerja sehari-hari.

Kode Etik ini menetapkan tanggungjawab Sanofi terhadap karyawannya dan terhadap industri.

1 - Karyawan:

Kami memastikan keragaman, kesetaraan kesempatan, kesehatan dan keamanan, dan penghargaan di tempat kerja bagi 
para karyawan. 

2 - Pemangku Kepentingan:

- Pasien and pelanggan:
Kami mempunyai komitmen terhadap keamanan dan mutu produk dan jaminan bahwa kami taat terhadap seluruh 
persyaratan hukum, peraturan dan internal, sehingga kita dapat memenuhi kewajiban kita untuk bertindak dengan integritas.

- Profesi kesehatan:
Kami mempunyai komitmen untuk mentaati undang-undang yang berlaku mengenai promosi obat-obatan, dan mentaati 
seluruh peraturan yang berkaitan di semua negara.

- Pemasok dan kontraktor:
Dalam segala urusan usaha, kita diatur oleh undang-undang setempat, anggaran rumah tangga, dan patokan-patokan kita 
yang berkaitan dengan hak azasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan perilaku etika.  Khususnya, karyawan 
dan pemasok wajib mengharuskan agar pemasok bertekad untuk melawan segala bentuk perbuatan korupsi.

- Pejabat dan perwakilan pemerintah:
Kami mempunyai komitmen terhadap hubungan yang didasari kejujuran dan integritas, dan memberikan perhatian khusus 
terhadap ketaatan total terhadap undang-undang anti korupsi dan peraturan-peraturan seperti Konvensi OECD, Undang-
Undang Praktek Korup Luar Negri A.S. dan Undang-Undang Penyuapan Inggris.

- Pemegang Saham dan Investor:
Kami secara berkala memberikan kepada para pemegang saham dan investor informasi yang transparan mengenai 
kegiatan, strategi, kinerja kita, prospek di masa depan dan posisi keuangan kita, sehingga mereka dapat menilai keadaan 
kita secara saksama.

Komitmen-komitmen ini semua tergantung pada keseriusan dan perilaku etis setiap personil kita dalam segala situasi.

Tim Ethics & Business Integrity, yang didukung oleh Compliance Officers kami di seluruh dunia, mempunyai dedikasi untuk 
meningkatkan kesadaran terhadap perilaku etis dan mengembangkan serangkaian sumber daya - termasuk Kode Etik ini - yang 
akan memastikan agar setiap orang memperoleh pelatihan yang baik sehingga dapat menanamkan etika perusahaan dan 
berjuang untuk mencapai yang terbaik

Ethics & Business Integrity
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Penghargaan terhadap 
Individu

Mengembangkan suatu lingkungan kerja yang nyaman, kreatif 
dan bebas diskriminasi untuk seluruh karyawan dan mitra, serta 
menghargai keragaman dan wibawa pribadi.

Mengembangkan talenta, memotivasi karyawan dan menghargai kinerja adalah sangat penting untuk memastikan bahwa 
Perusahaan tetap inovatif, dihargai dan kompetitif.  Oleh karena itu, Sanofi:

 mempunyai komitmen untuk mendorong keragaman, dengan keyakinan bahwa identitas berragam dari karyawan dan 
mitra usaha merupakan sumber kekuatan dan unsur yang menentukan bagi keberhasilan usaha global;

 mendukung kesetaraan kesempatan bagi setiap karyawan atau pelamar kerja dalam hal penerimaan karyawan, 
akses terhadap pelatihan, pengupahan, kesejahteraan, mobilitas internal dan pengembangan karir. Faktor-faktor yang 
diperhitungkan hanyalah keahlian, pengalaman dan kecakapan pribadi.

 melarang segala macam diskriminasi atas dasar:
 jenis kelamin;
 umur;
 asal usul;
 agama;
 orientasi seksual;
 penampilan fisik;
 kesehatan;
 cacat tubuh;
 keanggotaan serikat usaha.

 melarang segala perilaku yang dapat merugikan kewibawaan pribadi. Tidak ada karyawan yang boleh dijadikan obyek 
pelecehan.  Sanofi mempunyai komitmen untuk mewujudkan suatu tempat bekerja yang utuh dan bebas dari praktek-
praktek semacam itu, dimana semua karyawan dapat menikmati kesejahteraan.
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Penghargaan terhadap 
Individu

TANYA JAWAB
Salah seorang rekan kerja asing saya selalu membuat komentar yang berbau seks terhadap seseorang dalam 
tim kami, dan tidak memperlihatkan kepedulian sama sekali terhadapnya.  Sikapnya ini tidak hanya menimbulkan 
suasana kerja yang tidak baik, tapi saya rasa perilakunya memalukan.  Apa yang harus saya lakukan?

Perilaku rekan kerja anda ini bukan hanya merugikan kinerja dengan cara merongrong semangat kerja tim, tapi juga 
melanggar prinsip etika Perusahaan mengenai pencegahan diskriminasi terhadap karyawan (atau orang lain) atas 
dasar asal usul, ras, jenis kelamin atau keyakinan agama. 
Anda dianjurkan untuk membawa masalah ini kepada perusahaan agar dapat diselidiki dengan segera dan, jika 
perlu, diambil tindakan.  Anda dapat melaporkan masalah ini kepada manajer anda, manajer lini kedua anda atau 
staf HRD, atau anda dapat melaporkannya melalui Compliance Officer anda.

Pedoman Praktis

 Di setiap negara dimana Sanofi berada, mentaati 
undang-undang Negara dan peraturan mengenai 
hak azasi manusia dan perburuhan.

 Rujuklah kepada rekomendasi Kelompok 
Perusahaan, khususnya pada Social Charter.

 Bersikaplah terbuka dan hindari prasangka 
mengenai pendapat, penampilan atau sikap rekan-
rekan sekerja.

 Menghargai orang lain, dan seperti halnya anda 
ingin diperlakukan oleh mereka.

 Jika anda tahu bahwa suatu ketentuan dalam bab 
ini dilanggar, jangan ragu untuk kepada atasan 
anda, Bagian SDM anda, atau Ethics & Business 
Integrity



10

Penghargaan terhadap 
Keleluasaan Pribadi dan  
Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi: suatu hak yang mendasar, dimaksudkan 
untuk melindungi keleluasaan pribadi.

 Seluruh karyawan, dan pihak ketiga dengan siapa Sanofi berhubungan (para pasien yang terdaftar pada percobaan klinik, 
praktisi kesehatan, kontraktor, perwakilan komunitas ilmiah, dll.) mempunyai hakatas keluasaan pribadi mereka.  Sanofi 
mempunyai komitmen untuk melindungi data pribadi mereka.

 “Data Pribadi” berarti segala informasi yang dapat digunakan untuk mengenali seseorang, baik secara langsung maupun 
tidak langsung (misalnya nama, tanggal lahir, nomor asuransi sosial, foto, alamat e-mail, ID komputer).

 Perlindungan data pribadi memberikan kepada orang yang datanya dipegang hak untuk mengendalikan pengumpulan, 
pengolahan, penggunaan, pengungkapan dan penyimpanan data yang menyangkut mereka. 

 Data ini harus digunakan secara wajar dan untuk maksud yang khusus, jelas dan sah, dan wajib hanya disimpan selama 
dibutuhkan untuk maksud mana data itu diolah.

 Oleh karena undang-undang perlindungan data dan keleluasaan pribadi berbeda dari negara satu ke negara lainnya, 
dan oleh karena Sanofi bergerak di seluruh pasar internasional, kami telah menerbitkan Group Personal Data Protection 
Charter, yang berlaku untuk seluruh karyawan Sanofi di seluruh dunia.

 Di Eropa, pengolahan data pribadi diatur oleh suatu aturan yang telah dimasukkan kedalam undang-undang nasional 
masing-masing negara anggota Uni Eropa.  Pemindahan data pribadi dari suatu negara Uni Eropa ke negara ketiga 
telah ditetapkan aturannya.  Untuk memudahkan pemindahan data dalam Perusahaan, Sanofi telah menerbitkan suatu 
perangkat “Binding Corporate Rules” yang mengatur pemindahan data dari suatu anak perusahaan Eropa ke anak 
perusahaan lainnya dalam Kelompok Perusahaan.
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TANYA JAWAB
Seorang teman yang tidak bekerja di Sanofi meminta kepada saya agar diberikan alamat e-mail rekan-rekan kerja 
saya agar ia dapat menggunakannya untuk keperluan kantor.  Dapatkah saya berikan daftar alamat kepadanya?

Dalam mengungkapkan informasi yang berisi data pribadi, anda perlu memikirkan perlindungan atas informasi 
tersebut, karena informasi dapat jatuh ke tangan orang lain.  Dalam hal apapun, anda wajib memperoleh persetujuan 
dari orang-orang yang bersangkutan sebelum mengungkapkan data mereka.

Pedoman Praktis
 Taatilah undang-undang setempat dan peraturan 

yang dimuat dalam Group Personal Data Charter, 
yang tersedia di Group intranet.

 Kumpulkan, gunakan, ungkapkan atau simpan data 
pribadi hanya untuk maksud yang jelas, sah dan 
perlu.

 Lindungi data ini pada saat dikumpulkan, 
diolah, digunakan, diungkapkan, disimpan dan 
dipindahkan secara internasional.

 Simpan data hanya sepanjang diperlukan untuk 
maksud mana data itu diolah, dengan mentaati 

undang-undang setempat.

 Pastikan keamanan data yang diolah.

 Pastikan bahwa orang-orang yang datanya 
dikumpulkan diberitahu mengenai hal itu.

 Jika anda ragu, konsultasikan dengan atasan anda 
atau Ethics & Business Integrity.
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Penghargaan terhadap 
Kesehatan, Keamanan 
dan Lingkungan

Melindungi keamanan dan kesehatan karyawan, membuat tempat-
tempat kita seaman mungkin, dan memperlihatkan rasa hormat 
terhadap lingkungan.

 Kebijakan mengenai Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan 
keseluruhan Kelompok Perusahaan. 
Kami menuntut diterapkannya standar ilmiah dan etika yang ketat untuk seluruh Kelompok Perusahaan.

 Berdasarkan prinsip-prinsip pedoman yang mendasari kebijakan mengenai kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup 
kami, Sanofi mempunyai komitmen untuk:

 Melindungi kesehatan dan keamanan karyawan dan setiap orang dengan siapa Perusahaan berhubungan, 
dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Ini melibatkan evaluasi, pencegahan dan pengendalian resiko fisik, 
kimia dan biologis yang menjadi bagian dari kegiatan kami.  Sebagai bagian dari komitmen ini, kami telah membentuk 
komite-komite ahli yang bertugas untuk memantau masalah-masalah peraturan, teknis dan ilmiah, dan laboratorium-
laboratorium dengan tanggungjawab untuk keamanan pengolahan dan kesehatan kerja.  Secara lebih umum, Bagian 
kesehatan, keamanan dan lingkungan mempunyai komitmen untuk memberikan pelatihan kepada karyawan agar 
mereka menyadari peran aktif dan tanggungjawab mereka dalam mencegah timbulnya kecelakaan.

 Membatasi dampak kegiatan kita terhadap lingkungan. Secara lebih khusus, kami telah mengambil langkah-
langkah untuk membatasi emisi gas rumah kaca, dampak operasi kita terhadap kualitas udara, dan konsumsi kita 
atas sumber daya alam.  Kami juga telah mengambil tindakan dalam perlakuan limbah padat dan cair, dan atas 
penanggulangan tanah yang terkontaminasi.  Dalam tahap pengembangan produk, kami mempunyai komitmen 
untuk menggunakan teknik pemeliharan dan optimisasi agar pengolahan kita lebih aman dan lebih ramah lingkungan 
disamping membatasi penggunaan bahan baku.

 Mendorong para pemasok, pabrik pembuat dan subkontraktor untuk menerapkan aturan keamanan dan 
perlindungan lingkungan, dan menggunakan penerapan aturan itu sebagai faktor dalam mengevaluasi kinerja 
mereka.
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TANYA JAWAB
Kadang-kadang ada orang yang mengendarai mobil secara ceroboh di lokasi dimana saya bekerja, tanpa 
mengindahkan aturan lalu lintas.  Apakah peraturan ini berlaku hanya di jalan umum?

Tanpa memandang peraturan keselamatan jalan, para rekan kerja diharapkan untuk mengendarai mobil secara 
hati-hati, baik mobil pribadi atau mobil perusahaan. Dalam hal mobil perusahaan, mengendara dengan ceroboh 
memperlihatkan kurangnya Penghargaan terhadap barang milik perusahaan.  Sanofi tidak dapat mentolerir 
pelanggaran aturan lalu lintas karena Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman 
bagi seluruh karyawan di lokasi perusahaan. Cedera atau kerusakan yang disebabkan oleh seseorang yang 
melanggar aturan lalu lintas dapat mendatangkan akibat yang serius bagi yang bersangkutan.

Pedoman Praktis
 Taatilah undang-undang, peraturan dan standar 

internal yang berlaku mengenai kesehatan, 
keamanan dan lingkungan di semua negara 
dimana kita beroperasi.

 Taatilah delapan pedoman prinsip dari kebijakan 
kesehatan, keamanan dan lingkungan (tersedia di 
Group intranet).

 Sadarilah bahwa pelanggaran atas undang-
undang dan peraturan kesehatan, keamanan dan 
lingkungan dapat dikenakan hukuman pidana 
maupun perdata yang berat, baik atas pribadi 
maupun perusahaan.

 Batasilah dampak harian kegiatan anda atas 
lingkungan.

 Laporkan situasi yang berpotensi untuk 
menimbulkan resiko kesehatan, keamanan atau 
lingkungan kepada atasan anda atau kepada 
bagian HSE segera mungkin.



14

Kerahasiaan dan 
Perlindungan Informasi yang 
Sensitif

Melindungi informasi yang sensitif dan rahasia.

 Segala informasi yang tidak berada di ranah umum harus dilindungi, bahkan jika tidak ada keharusan yang resmi untuk itu. 
Ini berlaku juga untuk informasi mengenai Perusahaan, mengenai karyawannya, dan mengenai pihak ketiga.

 Sanofi memiliki keuntungan berkompetisi terutama dari informasi ilmiah, teknis dan komersial yang sensitif.  Informasi 
ini sangat bernilai bagi usaha kita, dan mengungkapkannya secara tidak benar atau secara tidak sengaja tidak saja bisa 
merugikan daya saing perusahaan tapi juga mengakibatkan timbulnya tindakan yang bermusuhan atau persaingan yang 
tidak sehat (pemalsuan, spionase industri).  Resiko yang berkaitan dengan pembajakan arsip data, serangan virus dan 
praktek-praktek serupa merupakan ancaman yang terus berlanjut dan berdampak buruk bagi seluruh karyawan.

 Oleh karena itu segala langkah harus diambil untuk melindungi informasi semacam itu (dalam media apapun informasi 
tersebut disimpan) dan menyimpannya di tempat yang aman.  Selain itu, pengungkapan informasi semacam itu dapat 
melanggar janji untuk memegang rahasia yang diberikan oleh Sanofi kepada pihak ketiga (misalnya pemilik produk 
yang dilisensikan kepada kita, atau mitra dalam usaha patungan dengan kita), atau dapat menjadi sumber perdagangan 
kalangan dalam.

 Oleh karena itu informasi yang sensitif harus dilindungi.  Jika ada situasi dimana kita diminta untuk mengungkapkan 
informasi itu diluar Perusahaan - bahkan jika telah berjalan suatu proses transaksi dengan pihak ketiga - hal itu harus 
diteliti dengan saksama.

 Contoh-contoh informasi yang harus dilindungi, antara lain informasi mengenai:

 hasil keuangan;

 akuisisi atau divestasi yang diusulkan;

 hasil percobaan klinik yang penting;

 penerbitan persetujuan pemasaran untuk produk baru;

 kegagalan atau keberhasilan mendapatkan kontrak yang besar;

 proses hukum yang sedang berjalan.
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TANYA JAWAB
Dalam suatu rapat, seseorang yang tidak saya kenal memperkenalkan diri kepada saya sebagai kepala pemasaran 
suatu perusahaan yang telah disewa untuk menjalankan kampanye bagi salah satu produk kita, tapi belum 
menandatangani suatu kontrak dengan Sanofi.  Dapatkah saya memberikan kepadanya informasi yang masih 
bersifat rahasia, seperti hasil percobaan baru atas suatu produk yang belum dipublikasikan?

Jika suatu kesepakatan mengenai kerahasiaan (atau suatu kontrak yang berisi klausa mengenai kerahasiaan 
dan pelarangan pengungkapan) belum ditandatangani bersama Sanofi, maka orang ini atau perusahaannya tidak 
diperbolehkan mendapatkan akses terhadap data yang sensitif dan rahasia mengenai salah satu produk kita.

Pedoman Praktis
 Pastikan bahwa anda dan orang lain mentaati:

- peraturan mengenai pengungkapan, reproduksi, 
penyimpanan dan pemusnahan dokumen dan 
media penyimpanan data lainnya, dan Group 
Records Management Policy (tersedia di Group 
intranet);

- peraturan khusus mengenai keamanan data dan 
keamanan umum, khususnya dengan merujuk 
pada Information Systems Usage Charter (juga 
tersedia di Group intranet).

 Jangan mengungkapkan informasi rahasia kepada 
orang-orang diluar Perusahaan, dan selalu berhati-
hati dalam percakapan di tempat-tempat umum 
(kereta api, pesawat, rumah makan, konferensi, 
dsb.).

 Sebelum mengungkapkan informasi yang sensitif 
kepada pihak ketiga, berkonsultasilah dengan 
Bagian Hukum untuk mendapatkan arahan 
mengenai perlunya memegang rahasia dan/atau 
Bagian Sistim Informasi untuk mengambil tindakan 
perlindungan data khusus.

 Laporkan situasi yang menunjukkan bahwa 
perlindungan atau kerahasiaan informasi yang 
sensitif mungkin telah dikompromikan (misalnya 
hilangnya dokumen, permintaan yang tidak 
biasa terhadap informasi, indikasi kemungkinan 
bocornya sistim informasi) kepada atasan anda 
atau Bagian Corporate Economic Security.
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Melindungi citra kita:
media sosial

Menggunakan media sosial secara bertanggungjawab.

 Sanofi sangat mementingkan perlindungan atas citra dan reputasinya. Ini mencakup penggunaan media sosial yang 
berbasis jejaring oleh karyawannya, baik untuk keperluan pekerjaan maupun pribadi.  Ini berlaku untuk seluruh situs 
jejaring sosial (misalnya Facebook, Xing, LinkedIn, Twitter), untuk blog, untuk situs-situs photo/video sharing (misalnya 
YouTube, Flickr), dan untuk wiki dan forum-forum.

 Hanya karyawan tertentu yang ditunjuk dan berwenang untuk berbicara atas nama Sanofi mengenai perusahaan dan 
produk-produknya.

 Penggunaan media sosial oleh karyawan Sanofi, termasuk penggunaan pribadi, dapat diatribusikan kepada perusahaan 
kita dan menimbulkan dampak yang buruk terhadap citra dan reputasinya. Oleh karena itu karyawan yang ambil bagian 
dalam media sosial harus melakukannya dengan penuh tanggungjawab.

 Karyawan juga harus menyadari bahwa:

 segala informasi yang dipasang di internet dapat diakses oleh setiap orang dari manapun juga, dan dapat terus 
diakses untuk waktu yang tidak terbatas;

 mereka secara pribadi dapat dinyatakan bertanggungjawab atas apa yang mereka pasang di internet.
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TANYA JAWAB
Saya mengambil beberapa foto yang sangat lucu dari beberapa rekan kerja saya pada perayaan Natal.  Dapatkah 
saya memasangnya di personal blog saya?

Sebelum memasang foto-foto ini, anda tidak hanya harus meminta ijin kepada rekan kerja dan manajer anda, tapi 
juga bertanya kepada diri sendiri: dengan memasang foto-foto ini pada blog saya, citra apa yang akan saya berikan 
kepada diri sendiri, rekan-rekan kerja saya dan perusahaan saya? 

Pedoman Praktis

 Taatilah undang-undang dan peraturan 
yang berlaku, khususnya yang menyangkut 
pengungkapan informasi keuangan, dan juga hak 
cipta, keleluasaan pribadi, rahasia dagang dan 
kerahasiaan.

 Taatilah Group Information Systems Usage 
Charter, Social Media Usage Charter dan External 
Communication Global Policy and Procedures, dan 
juga saran-saran setempat.

 Jangan berbicara mengatas-namakan Sanofi, 
kecuali anda secara tegas diberi wewenang untuk 
itu.

 Berhati-hatilah dalam pemilihan kata jika 
menggunakan media sosial, dan hindari 
penggunaan kata-kata yang mengandung 
penghinaan atau pemberian komentar yang 
bersifat politis, keagamaan, seksual atau rasis.

 Jangan mengomentari atau mendiskusikan materi 
yang dipasang oleh sesama karyawan Sanofi dan 
mitranya, atau oleh dinas kesehatan atau pesaing.

 Laporkan adanya komentar negatif atau diskusi 
jejaring mengenai masalah yang berkaitan dengan 
produk Sanofi kepada Corporate Communication 
Department dan Global Pharmacovigilance (GPE).
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Pencegahan Pertentangan 
Kepentingan

Kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan Sanofi.

 Ada kemungkinan bahwa karyawan berada dalam situasi dimana ada resiko kepentingan pribadi mereka bertentangan 
dengan kepentingan perusahaan.  Akan tetapi, pertentangan kepentingan yang nyata atau belum nyata dapat menciptakan 
masalah dan merugikan nama baik Sanofi.

 “Kepentingan pribadi” bersifat luas, mencakup tidak hanya kepentingan karyawan sendiri tapi juga kepentingan kerabat 
dekatnya (baik orang maupun perusahaan).  Untuk mencegah pertentangan kepentingan, karyawan harus menjaga diri 
terhadap situasi dimana obyektivitas keputusan mereka yang menyangkut perusahaan dapat dirugikan, dan khususnya:

 Komitmen kepada pihak luar

 Karyawan harus menginformasikan kepada atasannya sebelum melakukan investasi dalam perusahaan pesaing, 
pemasok atau pelanggan, baik dengan cara memperoleh saham modal (selain membeli saham dalam perusahaan 
terbuka) atau melakukan kegiatan usaha.  Situasi seperti ini dapat merugikan obyektivitas karyawan Perusahaan 
yang memegang jabatan jika bertindak atas nama Perusahaan.

 Walaupun karyawan mempunyai hak untuk ambil bagian dalam kegiatan nir-laba dalam kapasitasnya sebagai pribadi, 
mereka wajib memastikan bahwa hal ini tidak menciptakan pertentangan kepentingan dengan Perusahaan.

 Kami menghargai pendapat politik dan komitmen pribadi karyawan, tapi pernyataan keyakinan atau komitmen 
tersebut wajib tetap bersifat pribadi (yaitu di luar jam kerja dan atas biaya karyawan sendiri).  Oleh karena itu, 
karyawan Sanofi secara resmi dilarang untuk melibatkan Perusahaan dalam kegiatan politik atau demonstrasi dengan 
menyebutkan nama Sanofi atau dengan menggunakan kepala surat, dana atau sumber dayanya.  Begitu pula, 
lingkungan Sanofi tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik pribadi.

 Hubungan pribadi

 Karyawan mungkin mempunyai hubungan dengan seseorang yang dekat yang minat pribadinya terkait dengan 
kegiatan Perusahaan.  Dalam situasi dimana hubungan tersebut telah diketahui dan obyektivitas keputusan yang 
diambil oleh Perusahaan mungkin dipertaruhkan, maka karyawan wajib menginformasikannya kepada atasannya 
mengenai hubungan tersebut sebelum keputusan diambil dan tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

 Barang-barang berharga selain hadiah tandamata*

 Jika hadiah-hadiah semacam itu melibatkan orang yang bekerja di Perusahaan atau ingin bekerja di Perusahaan, 
maka hadiah-hadiah itu dapat menciptakan pertentangan kepentingan.  Menerima suatu hadiah akan membuat si 
penerima merasa mempunyai suatu kewajiban, dan secara potensial dapat merugikan obyektivitas keputusan yang 
diambilnya.

* Apa yang dianggap suatu hadiah “tandamata” berbeda dari negara satu ke negara lainnya tergantung pada undang-
undang setempat, budaya dan lingkungan ekonomi.
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TANYA JAWAB
Saudara laki-laki saya punya perusahaan yang mencetak dokumen promosi dan memiliki reputasi kualitas tinggi. 
Dalam peran saya selaku manajer yang menangani kampanye informasi untuk produk baru, dapatkah saya 
menawarkan pekerjaan kepadanya, berhubung perusahannya menawarkan tender yang terbaik?

Anda harus menginformasikan kepada atasan anda mengenai hubungan anda dengan calon pemasok ini, sehingga 
keputusan dapat diambil secara obyektif dan transparan, dan anda tidak diperbolehkan ikut serta dalam proses 
pengambilan keputusan.

Pedoman Praktis 
 Taatilah undang-undang dan peraturan yang 

mengatur pertentangan kepentingan, Kode 
semacam itu, dari internasional atau asosiasi 
dagang dimana Sanofi bergabung (seperti IFPMA 
dan EFPIA), dan Group Ethical Purchasing Charter.

 Secara sopan tapi tegas tolaklah hadiah atau 
undangan yang ditawarkan kepada anda yang 
dapat membuat anda merasa mempunyai 
kewajiban.

 Di beberapa negara, menolak suatu hadiah dari 
mitra dapat dianggap tidak sopan, dan bahkan 
dapat merusak hubungan dengan orang tersebut. 
Dalam situasi setempat perlu mendiskusikannya 
merupakan anggota hadiah itu sebaiknya ditangani.

 Pertimbangkanlah situasi dengan saksama 
sehingga anda  dapat mengenali kemungkinan 
adanya pertentangan kepentingan jika hal itu 
timbul.

 Dalam situasi dimana kemungkinan timbulnya 
pertentangan kepentingan terlihat, konsultasikan 
dengan atasan anda, Bagian Hukum atau Ethics & 
Business Integrity.
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Pencegahan Perdagangan 
Kalangan Dalam

Memperdagangkan saham perusahaan dengan menggunakan data 
yang sensitif dan rahasia, yang dapat mempengaruhi harga saham.

 Perdagangan kalangan dalam terjadi jika seseorang membeli atau menjual saham perusahaan padahal ia memiliki 
informasi penting yang belum dipublisasikan yang dapat mempengaruhi nilai saham itu.  Itu juga bisa terjadi jika seorang 
karyawan Perusahaan yang memiliki informasi rahasia yang penting menjalankan suatu opsi dan/atau merubah alokasi 
investasinya dalam dana terdedikasi yang ditetapkan sehubungan dengan rencana kepemilikan saham karyawan (PEG 
dan PERCO).

 Konsep perdagangan kalangan dalam dan penggunaan informasi kalangan dalam secara ilegal telah banyak berkembang 
dalam semua pasar uang dalam tahun-tahun terakhir ini.  Oleh karena saham Sanofi terdaftar di Paris dan New York, 
maka peraturan Perancis dan A.S. berlaku semuanya.  U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dan French 
Financial Authority (AMF) keduanya menganggap deteksi dan penuntutan terhadap pelanggaran perdagangan kalangan 
dalam sebagai prioritas, dan tidak ragu untuk mengenakan sanksi pidana dan administrasi yang berat terhadap para 
pelanggarnya.

 Perdagangan kalangan dalam dapat terjadi jika saham dibeli atau dijual sebelum diumumkannya berita yang dapat 
menimbulkan dampak yang positif maupun negatif atas harga pasar saham Sanofi atau mitranya atau calon mitranya, dan 
pembelian atau penjualan saham ini didasarkan atas informasi kalangan dalam sehubungan dengan, antara lain:

 hasil keuangan; 
 akuisisi atau divestasi yang diusulkan; 
 hasil percobaan klinis yang penting;
 penerbitan persetujuan pemasaran untuk suatu produk baru; 
 kehilangan atau mendapatkan suatu kontrak yang besar nilainya;
 proses pengadilan yang sedang berjalan.

 Peraturan mengenai perdagangan kalangan dalam berlaku tidak hanya bagi saham Sanofi, tapi juga saham pihak ketiga 
dengan siapa Perusahaan sedang bernegosiasi atau mempunyai sengketa.  Peraturan berlaku untuk semua karyawan, 
apapun kedudukannya dalam organisasi.
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TANYA JAWAB
Pada saat makan siang di kafetaria, saya mendengar beberapa rekan kerja di meja sebalah berbicara mengenai 
kenaikan tajam dalam laba kuartal Perusahaan yang akan diumumkan dalam dua hari lagi.  Dapatkah saya 
menggunakan informasi ini untuk membeli saham Sanofi sebelum berita diumumkan, dan menjualnya kembali 
dengan memperoleh keuntungan?

Sebagaimana diuraikan diatas, memiliki informasi ini membuat anda menjadi orang dalam.  Ini berarti bahwa anda 
dilarang memperdagangkan saham Perusahaan hingga informasi diumumkan kepada khalayak ramai.

Practical Guidance

 Taatilah undang-undang dan peraturan mengenai 
perdagangan kalangan dalam, dan rujuklah 
pada Kode Perilaku mengenai Pencegahan 
Perdagangan Kalangan Dalam.

 Ungkapkan informasi rahasia secara ketat atas 
dasar perlu-untuk-mengetahui (berhati-hatilah 
dengan chain-mail pesawat, rumah makan, 
konferensi dsb.).

 Pastikan bahwa pihak ketiga dengan siapa 
Perusahaan berhubungan menjaga kerahasiaan 
informasi yang diberikan kepada mereka, 
khususnya dengan penerapan kesanggupan atau 
klausula mengenai kerahasiaan.

 Jika ada keraguan, konsultasikan dengan sebelum 
membeli atau menjual saham.
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Informasi Keuangan dan
Respons terhadap  
Permintaan Keterangan

Prinsip-prinsip keterbukaan dan corporate governance dalam 
masalah-masalah keuangan.

 Sanofi menerapkan prinsip-prinsip corporate governance dan mendorong keterbukaan.

 Pelanggaran peraturan yang berkaitan dengan informasi keuangan dan respons terhadap permintaan keterangan dapat 
mengakibatkan dikenakannya denda yang besar oleh pihak yang berwajib, dan dapat merusak citra Perusahaan dan 
merugikan kredibilitasnya di pasar keuangan.

 French Financial Markets Authority (AMF) mensyaratkan bahwa perusahaan dan para karyawannya menerbitkan informasi 
teratur yang akurat, tepat dan jujur.  Komunikasi finansial tidak hanya mempengaruhi citra dan reputasi kita, tapi juga harga 
saham kita dan kepercayaan para investor kita.  Itulah sebabnya segala komunikasi publik yang diterbitkan oleh Sanofi 
harus diteliti dan disetujui sesuai dengan persyaratan Perusahaan.  Jenis informasi yang dimaksudkan ini mencakup 
antara lain:

 laporan keuangan resmi; 
 laporan tahunan kepada penguasa pasar modal dan publikasi serupa;
 informasi yang dipublikasikan dengan cara apapun (keterangan pers, konferensi pers, panggilan rapat, pertemuan 

analis, presentasi publik, dsb). 

 Selain dari publikasi laporan keuangan Perusahaan dan pengumuman tindakan perusahaan, publik harus diberikan 
informasi secara teratur mengenai segala kejadian yang dapat mempengaruhi harga pasar saham dari saham Sanofi, 
misalnya: 

 hasil tahunan dan per kuartal;
 persetujuan menyangkut peraturan atau administrasi untuk suatu produk strategis atau indikasi baru; 
 hasil percobaan klinis untuk suatu produk strategis;
 penundaan produksi atau penarikan suatu produk strategis;
 perkembangan dalam gugatan hukum yang menyangkut Perusahaan;
 penyelidikan resmi.

 Informasi mengenai peristiwa-peristiwa ini wajib dikirimkan kepada bagian terkait dari Sanofi dengan segera sehingga 
dapat diungkapkan kepada pemerintah dan pasar keuangan dengan cepat.  Oleh karena keputusan dalam bidang ini 
bisa bersifat kompleks, wewenang untuk membuat keputusan mengenai apa yang akan diterbitkan dan kapan waktunya 
dipegang oleh Group CEO, Published Information Committee, dan para kepala bagian Perusahaan yang berkaitan 
(Komunikasi, Keuangan, Hubungan Investor, Urusan Pengaturan, Urusan Hukum).
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TANYA JAWAB
Dalam peran saya sebagai manajer pemasaran, saya telah didekati oleh seorang wartawan ekonomi yang ingin 
mewawancarai saya untuk suatu artikel mengenai suatu produk untuk mana hasil percobaan klinisnya belum 
dipublikasikan.  Dapatkan saya memberikan kepadanya informasi mengenai hasil ini?

Jika hasilnya belum dipublikasikan dan dapat mempengaruhi nilai saham perusahaan, anda harus menunda 
wawancara paling sedikit hingga hasil klinis telah dipublikasikan.  Selain itu, anda wajib mendapatkan persetujuan 
dari bagian yang berkepentingan dari Sanofi.

Pedoman Praktis

 Taatilah prosedur dan pendelegasian kuasa yang 
berkaitan dengan penyebaran informasi dalam 
Perusahaan.

 Kecuali jika anda diberi wewenang, jangan 
mengungkapkan kepada umum informasi 
keuangan atau informasi lain yang dapat 
mempengaruhi harga saham Sanofi.

 Berhati-hatilah dengan apa yang anda katakan 
mengenai Sanofi saat berada diluar perusahaan. 

 Jika ragu-ragu, konsultasikan dengan atasan anda, 
Bagian Komunikasi atau Bagian Hukum.
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Keterlibatan dalam Politik 
dan Kehidupan Masyarakat

Tanggungjawab sosial perusahaan.

 Tidak ada karyawan atau perwakilan Sanofi yang berwenang untuk melibatkan Perusahaan baik langsung maupun tidak 
langsung untuk mendukung suatu partai politik dengan cara apapun, atau untuk menggunakan asosiasinya dengan 
Sanofi dalam kegiatan politiknya.

 Penggunaan sumber daya Sanofi dan pemberian donasi atau sumbangan untuk mendukung kegiatan politik, 
politikus atau calon pemilihan (baik secara langsung maupun tidak langsung, pada tingkat daerah, nasional maupun 
internasional) adalah dilarang, kecuali secara tegas disetujui oleh Group CEO.
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TANYA JAWAB
Saya bekerja untuk Sanofi di suatu negara dimana merupakan hal yang biasa bagi partai-partai politik untuk mencari 
sumbangan pada waktu pemilihan dari perusahaan-perusahaan yang ada di negara itu.  Dapatkah saya memberikan 
kontribusi kepada suatu partai atas nama Sanofi?

Bahkan jika undang-undang setempat memperbolehkan pemberian dana kepada partai poltik oleh perusahaan-
perusahaan di negara itu, anda tidak diperbolehkan memberikan kontribusi atas nama Sanofi tanpa persetujuan 
sebelumnya dari Group CEO. 

Pedoman Praktis

 Jangan melibatkan diri dalam pemberian dukungan 
untuk partai politik, politikus atau calon pemilihan 
atas nama Sanofi.

 Jika anda terlibat dalam kegiatan politik, jangan 
bertindak atau menyatakan diri anda sebagai 
mewakili Sanofi.

 Jika ragu-ragu, konsultasikan dengan atasan anda 
atau Bagian Sumber daya Manusia atau Ethics & 
Business Integrity.
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Penghargaan terhadap 
Persaingan Bebas

Mempromosikan persaingan bebas dan jujur.

 Pelanggaran atas undang-undang antitrust dan persaingan dapat dikenakan hukuman denda dan ganti rugi terhadap 
perusahaan maupun individu yang terlibat.  Di beberapa negara, pelanggaran serius seperti penetapan harga atau 
pembagian pasar yang ilegal dapat dikenakan hukuman penjara.  Masalah-masalah persaingan dan antitrust dapat timbul 
dari hubungan diantara Sanofi dan para pesaingnya, atau diantara Sanofi dan para pemasok dan pelanggannya.

 Kontak dengan pesaing (perjanjian horizontal). Jangan pernah berdiskusi dengan pesaing kita mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan:

 harga: skala penjualan, metode penetapan harga, chargeback, ketentuan promosi dan penagihan, marjin, dan 
potongan harga;

 produk: rencana dan strategi pemasaran;
 produksi: kapasitas industri, logistik, mutu produk;
 pembagian pemasaran: menurut wilayah, pelanggan atau bidang pengobatan;
 informasi keuangan: harga pokok barang dan jasa atau produk, keuntungan, marjin; 
 tender, dan maksud (atau tidak adanya maksud) untuk mengajukan tawaran tender;
 perjanjian dan kontrak dengan pemasok atau pelanggan.

 Hubungan rantai pasokan (perjanjian vertikal). Di banyak negara, praktek-praktek diskriminasi atau boikot yang 
dilakukan dalam hubungan rantai pasokan (dengan pemasok dan/atau pelanggan) adalah bertentangan dengan undang-
undang antitrust atau persaingan.
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TANYA JAWAB
Saya diundang ke suatu konferensi penjualan obat rumah sakit, yang juga dihadiri oleh seorang teman yang memiliki 
pekerjaan yang serupa dengan pekerjaan saya di salah satu pesaing kita.  Pada awal konferensi, saya ketahui 
bahwa kedua perusahaan kami bermaksud memasukkan tender ke rumah sakit ini.  Dapatkah saya mendiskusikan 
mengenai tender bersamanya, di konferensi itu atau di tempat lain?

Anda wajib sangat berhati-hati dalam mendiskusikan masalah-masalah mengenai penetapan harga dan biaya 
dengan pihak pesaing kita.  Anda harus menghindari pembicaraan mengenai tender baik dalam konteks profesional 
(pada konferensi) maupun di luar pekerjaan.  Perhatikan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam bagian ini dan jangan 
ragu untuk berkonsultasi dengan Bagian Hukum agar anda yakin bahwa anda tidak mempunyai resiko melanggar 
undang-undang antitrust atau persaingan.

Pedoman Praktis
 Taati undang-undang nasional dan internasional 

mengenai persaingan dan anti trust

 Pada forum konferensi dan pertemuan lainnya, 
hindari hubungan informal dengan pesaing 
sehingga anda tidak perlu berdiskusi mengenai 
hal-hal yang mungkin melanggar undang-undang 
antitrust atau persaingan. Jika ada satu atau 

lebih pesaing mendekati anda untuk berdiskusi 
mengenai hal ini, tunjukkan penolakan anda. 
Jangan ragu untuk mengatakan bahwa anda 
berkeberatan dengan topik yang diajukan dan tarik 
diri anda dari diskusi tersebut.

 Jika ada pertanyaan atau keraguan, diskusikan 
dengan atasan anda atau dengan bagian Hukum.
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Memerangi Penyuapan 
dan Korupsi 

Pemberantasan segala bentuk korupsi.

 Sanofi mempunyai komitmen penuh untuk memerangi segala bentuk korupsi di setiap negara dimana kita beroperasi.  
Kami mengharapkan agar seluruh karyawan tidak menerima atau menawarkan, baik langsung maupun tidak langsung, 
dalam menjalankan tugas-tugas mereka:

 uang;
 hadiah;
 jasa; 
 manfaat lain;

 kepada atau dari pejabat pemerintah, politikus, partai politik atau orang atau organisasi lain, dengan tujuan mendorong 
mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam wewenang, atau yang dimudahkan oleh, pekerjaan atau 
kedudukan mereka.

 Dalam tahun-tahun terakhir, peperangan melawan korupsi telah mengglobal dan telah ditingkatkan, terutama berkat 
pengetatan perjanjian internasional dan undang-undang nasional.  Peraturan-peraturan ini dirancang untuk mencegah dan 
menghukum korupsi dalam perdagangan internasional dan hubungan swasta, dan membidik:

 korupsi  aktif, dimana manfaat yang bukan hak seseorang (uang, hadiah, jasa, dsb.) ditawarkan atau dijanjikan 
dengan tujuan mendorong seorang pejabat atau orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 
wewenang, atau yang dimudahkan oleh, pekerjaan atau kedudukan mereka.

 korupsi pasif, dimana seorang pejabat atau orang lain mencari, memperoleh, atau menawarkan atau menjanjikan 
uang, hadiah, jasa atau manfaat atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam wewenang atau yang 
dimudahkan oleh pekerjaan atau kedudukan mereka.

 Peraturan ini berlaku tidak hanya untuk korupsi langsung, tapi juga untuk korupsi tidak langsung (yang dilakukan oleh 
pihak ketiga dengan nama atau atas nama suatu perusahaan atau seorang individu).

 Perusahaan atau perorangan dapat dikenakan sangsi pidana atau perdata termasuk denda yang besar dan hukuman 
penjara.

 Selain itu, praktek korupsi yang dilakukan di suatu negara dapat mengakibatkan tuntutan perdata dan pidana bukan 
hanya di negara itu tapi juga di negara lain, oleh karena penerapan ekstra-teritorial beberapa peraturan tertentu.

 Akhirnya, praktek korupsi mempunyai resiko bahwa pelakunya (terutama perusahaan) mempunyai konsekuensi usaha 
yang sangat negatif (kehilangan kontrak) dan kerusakan nama baik secara serius.
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TANYA JAWAB
Saya paham benar bahwa Sanofi tidak dapat menawarkan hadiah kepada seorang pejabat asing.  Akan tetapi, 
dapatkah saya menawarkan suatu hadiah yang saya bayarkan dari uang saya sendiri untuk menyatakan rasa terima 
kasih atas bantuannya dalam mendapatkan kontrak dari suatu departemen pemerintah?

Hadiah semacam itu adalah ilegal baik anda membayarnya dari uang anda sendiri, atau dibayar oleh Sanofi. Jika 
anda memberikan hadiah itu, anda menempatkan Sanofi dan juga anda sendiri dalam situasi yeng mengandung 
resiko.  Dan dengan adanya peningkatan dalam kerjasama diantara negara-negara yang telah meratifikasi konvensi 
anti-korupsi internasional (seperti 1997 OECD Convention), anda dapat dituntut secara pidana di negara anda 
sendiri untuk praktek korupsi yang dilakukan di luar negri.

 Taatilah undang-undang dan konvensi anti-korupsi/
penyuapan - seperti 1997 OECD Convention and 
the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) – di 
setiap negara dimana Sanofi melakukan usaha, 
dan syaratkan bahwa para kontraktor melakukan 
hal yang sama.

 Rujuklah pada rekomendasi anti-korupsi dan 
e-training modul Perusahaan.  Taatilah aturan 
dan prosedur Perusahaan dalam hubungan anda 
dengan para profesional kesehatan.

 Dalam berhubungan dengan kontraktor, perhatikan 
tanda-tanda peringatan mengenai kemungkinan 
tindak korupsi pada pihak mereka.  Beri perhatian 
khusus pada:

- reputasi kontraktor setempat;
- kontrak-kontrak, yang wajib mensyaratkan 

dengan jelas apa yang wajib dilakukan oleh 
setiap pihak;

- persyaratan pembayaran komisi dalam 
perjanjian-perjanjian bersama agen atau 
konsultan: perhatikan adanya pembayaran 
dimuka yang besar dan tidak ada buktinya;

- faktur, yang wajib mencantumkan uraian 
terperinci atas jasa yang diberikan;

- tingkat besarnya biaya, yang wajib sesuai 
dengan tarip yang umum berlaku untuk jasa 
serupa.

 Jika ada keraguan, konsultasikan dengan atasan 
anda, Bagian Hukum atau Ethics & Business 
Integrity sebelum mengambil keputusan.

Pedoman Praktis
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Praktek Promosi yang Baik

Mentaati standar etika yang tinggi dalam mempromosikan produk 
kita.

 Dalam semua kegiatan yang dimaksudkan untuk memperomosikan atau mengiklankan produk kita, kita berkomitmen 
untuk:

 menerapkan standar etika tertinggi  untuk materi-materi yang digunakan dengan menyediakan materi-materi yang 
terkini, akurat, obyektif dan tidak menyesatkan, materi-materi yang cukup komprehensif untuk memungkinkan 
penilaian yang semestinya atas mutu produk dan untuk penggunaannya secara benar;

 memastikan bahwa seluruh bahan promosi dan informasi produk didasarkan pada hasil-hasil yang telah terbukti 
secara ilmiah;

 memenuhi pengharapan atas transparansi hubungan diantara Sanofi dan para profesional kesehatan, kelompok-
kelompok pasien, pemasok dan pelanggan.

 Secara lebih khusus, dalam hubungan kita dengan para profesional kesehatan, kita akan mentaati:

 undang-undang yang berlaku baik di negara para profesional kesehatan maupun negara tuan rumah dari acara, 
konferensi, konggres dan acara-acara ilmiah;

 peraturan yang berlaku bagi distribusi, penelusuran dan pengendalian permintaan untuk dan pengembalian contoh-
contoh produk farmasi;

 kode International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), dan kode-kode daerah dan 
nasional yang berlaku di negara-negara dimana kita mempromosikan produk kita kepada para profesional kesehatan.
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TANYA JAWAB
Saya seorang sales representative.  Minggu lalu, seorang dokter mengatakan kepada saya dalam suatu pertemuan 
bahwa ia dapat secara signifikan meningkatkan volume resepnya untuk salah satu produk kita jika saya dapat 
mengatur baginya keikutsertaan dalam konferensi-konferensi yang diadakan oleh Sanofi sebagai seorang ahli yang 
dibayar secara lebih sering.  Apakah saya dapat menyetujui permintaannya, dan dengan segera menandatangani 
kontrak dengan dia sebagai ahli yang dibayar?

Sanofi secara berkala menggunakan profesional kesehatan untuk memberikan keahlian yang tidak dimiliki oleh 
Perusahaan secara in-house, baik berupa konferensi, publikasi atau studi.  Sanofi harus mempunyai kebutuhan yang 
sah untuk layanan yang akan diberikan oleh seorang profesional kesehatan.  Adalah tidak pantas bagi Sanofi untuk 
membuat kontrak jasa dengan seorang profesional kesehatan  untuk mempengaruhinya sehingga menuliskan resep 
produk Sanofi.   Perjanjian-perjanjian jasa yang dibuat selanjutnya bersama profesional kesehatan tunduk pada 
prosedur dan prinsip-prinsip yang ketat (prosedur kontrak, praktek promosi yang baik). 

 Promosikan produk-produk Sanofi dengan 
cara yang etis, obyektif, seimbang dan tidak 
menyesatkan;

 Taatilah peraturan Perusahaan dan ketentuan 
setempat mengenai penyediaan alat bantu 
promosi kepada para professional kesehatan, 
dan sejauh mungkin gunakan barang-barang 
internal dengan nilai yang tidak terlalu tinggi 
yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip 
pengembangan yang etis dan berkelanjutan.

 Taatilah prinsip-prinsip dan peraturan 
promosi produk farmasi Sanofi, dan kode-
kode internasional (khususnya dari IFPMA 
dan EFPMA), dan undang-undang setempat 
serta kode-kode (yang mungkin bersifat lebih 
membatasi). 

 Berikan kepada para professional kesehatan, 
kelompok-kelompok pasien, pemasok dan 
pelanggan hanya informasi (dalam bentuk 
dan media apapun) yang telah disahkan untuk 
didistribusikan sesuai dengan prosedur dan 
rekomendasi yang berlaku dalam Perusahaan.

 Hanya gunakan dokumen-dokumen promosi dan 
bahan informasi lain yang telah disetujui dengan 
menggunakan prosedur internal yang berlaku.

 Jika anda ragu-ragu atau mempunyai pertanyaan, 
berkonsultasilah dengan atasan anda

Pedoman Praktis
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Keamanan dalam 
berhubungan dengan 
kontraktor 

Pihak ketiga perlu mentaati standar etika.

 Sanofi mengharapkan semua kontraktor dengan siapa ia menjalin hubungan usaha untuk mematuhi standar etika tertinggi 
dalam semua kegiatan mereka.

 Hak azasi manusia dan kondisi kerja  
Kami sangat menganggap perlu bahwa para kontraktor kami mematuhi prinsip-prinsip dasar Organisasi Buruh 
Internasional khususnya yang berkaitan dengan buruh anak-anak, kerja paksa, jam kerja, pembayaran upah, kebebasan 
mengutarakan pendapat, dan kesetaraan kesempatan.

 Kesehatan, keamanan dan lingkungan 
Kami mensyaratkan para kontraktor kami agar memastikan bahwa karyawan mereka bekerja dalam kondisi kesehatan dan 
keamanan yang optimal, dan mengoperasikan seluruh lokasi mereka dengan cara yang meminimalkan dampak kegiatan 
mereka terhadap lingkungan.  
Kami memperoleh jaminan bahwa para kontraktor kami telah memiliki struktur HSE dan sistim manajemen yang baik untuk 
taat dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan.

 Pertentangan kepentingan 
Kami mensyaratkan para kontraktor dan pemasok kami untuk memberikan informasi kepada kami mengenai adanya 
pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak atau jasa yang mereka lakukan atas nama 
Sanofi.

 Anti-korupsi 
Kami mensyaratkan bahwa para kontraktor kami secara ketat mentaati undang-undang dan peraturan anti-korupsi 
nasional dan internasional, khususnya dengan:

 melaksanakan due diligence secara saksama atas kontraktor, dengan menggunakan kuesioner dan wawancara;

 memasukkan klausa-klausa khusus dalam kontrak-kontrak dan secara saksama memantau hubungan dengan para 
kontraktor.
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TANYA JAWAB
Saya telah diminta untuk merancang suatu kampanye informasi internal mengenai salah satu produk kita.  Selama 
proyek berlangsung, saya akan bekerja dengan seorang kontraktor yang telah dikenal oleh Perusahaan, yang telah 
menyarankan untuk menawarkan kepada rekan-rekan kerja saya suatu barang promosi unik yang kontraktor sendiri 
akan atur pembuatannya.  Saya tertarik dengan gagasan ini tapi tindakan pencegahan apa yang harus saya ambil?

Cek dengan Bagian Pembelian anda apakah kontraktor ini biasanya menawarkan jasa semacam ini, dan oleh karena 
itu tunduk kepada internal control kita.  Jika kontraktor sebelumnya belum pernah menawarkan jasa semacam ini, 
anda wajib menanyakan apakah barang dibuat oleh subkontraktor di luar negri; jika demikian halnya, anda wajib 
mensyaratkan kontraktor untuk mendapatkan jaminan bahwa subkontraktornya mentaati undang-undang di negara 
itu dan standar etika Perusahaan yang dimuat dalam Kode Etik, dan konfirmasikan ini secara tertulis.

Pedoman Praktis

 Sebelum menandatangani perjanjian, dapatkan 
dulu informasi tentang reputasi kontraktor. 

 Berikan kepada kontraktor fakta-fakta internal kita 
dan prosedur-prosedur kita yang berlaku juga bagi 
mereka, khususnya kode etik pemasok.

 Dapatkan jaminan bahwa kontraktor taat pada 
undang-undang dan konvensi perburuhan.

 Jika anda ragu-ragu atau mempunyai pertanyaan, 
berkonsultasilah dengan atasan anda atau Ethics & 
Business Integrity.
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Obat-obatan dan Vaksin.

Perawatan Kesehatan Konsumen.

 Sanofi mempunyai kewajiban untuk memantau, mengadaptasi dan memperbaharui seluruh informasi yang diberikan 
kepada pasien mengenai kualitas, manfaat dan keamanan suatu produk.
Kebutuhan untuk menghargai dan melindungi pasien adalah kepentingan utama yang harus diperhatikan sepanjang umur 
suatu produk.

 Selama dilakukan pengujian klinis, sifat-sifat produk harus dianalisa sepenuhnya dengan merujuk kepada data ilmiah 
terakhir.  Uraian hasilnya harus sesuai dengan standar internal.  Khususnya, kita harus memberikan kepada para 
profesional kesehatan informasi mengenai manfaat produk-produk perawatan kesehatan kita, juga mengenai kontra-
indikasi, kehati-hatian dalam penggunaan, dan kemungkinan efek samping. 

 Saat produk diluncurkan di pasar, produk harus sepenuhnya sesuai dengan seluruh persyaratan yang berkaitan dengan 
mutu, keamanan manfaat dan untuk pasien. 

 Brosur informasi harus diberikan dalam bahasa setempat, dan harus dibuat sejelas mungkin, dapat dimengerti dan 
dapat dibaca oleh pasien.  Brosur dapat ditulis dalam lebih dari satu bahasa dengan ketentuan bahwa informasi yang 
sama diberikan dalam setiap bahasa yang digunakan.  Harus dicantumkan pula segala informasi yang diperlukan untuk 
penggunaan produk secara benar dan informasi mengenai efek samping yang telah diketahui yang mungkin dialami 
dalam penggunaan secara normal, dan pasien harus diberitahu agar menyampaikan kepada bagian pharmacovigilance 
Perusahaan, dokter atau apoteker mereka jika mereka mengalami efek samping yang tidak disebutkan dalam brosur. 

 Kami sangat berminat untuk memperhitungkan - dan bahkan sangat ingin mengetahui - apa yang diharapkan oleh pasien.  
Untuk keperluan ini, kami melakukan segala yang kami mampu lakukan untuk memberikan informasi yang relevan, jelas 
dan dapat diakses oleh semua, dengan tujuan mempromosikan penggunaan produk kami secara benar.  Yang selalu 
menjadi keprihatinan kami  adalah memastikan bahwa kami memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tertinggi.

 Sanofi ikut ambil bagian dalam kampanye-kampanye kesadaran yang berkaitan dengan berbagai kondisi kesehatan dan 
penanganan kondisi-kondisi ini oleh pasien dan keluarga mereka, bekerjasama dengan berbagai pemain dalam bidang 
perawatan kesehatan (profesional kesehatan, pemerintah, cendekiawan, pejabat kesehatan, kelompok pasien, penyedia 
asuransi kesehatan wajib dan sukarela, dsb.). 

 Berkenaan dengan produk-produk perawatan kesehatan hewan, Sanofi mempunyai komitmen untuk menyediakan kepada 
petani, para profesional kesehatan hewan dan pemilik hewan informasi yang handal dan teratur.  Sanofi juga memastikan 
bahwa standar kualitas dan keamanan ditaati.

 Sanofi menerapkan ketaatan dan persyaratan etika yang sama dalam kegiatan-kegiatan Perawatan Kesehatan 
Konsumennya seperti dalam kegiatan-kegiatan Vaksin dan Obat-Obatannya.

  Kami  mempunyai komitmen untuk mentaati undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan dan 
promosi produk-produk kesehatan konsumen.

  Kami memeriksa kualitas dan keamanan seluruh produk kami.  Pada setiap tahap proses produksi, pembuatan dan 
pemasaran, pengujian kesehatan dan keamanan dilakukan untuk memastikan bahwa zat-zat yang digunakan tidak 
menimbulkan bahaya.

  Segala informasi yang berguna bagi konsumen harus diberikan pada label kemasan, dan pada brosur informasi atau 
bahan iklan.  Kami memastikan bahwa informasi yang diberikan pada produk kami adalah akurat, obyektif, benar dan 
sesuai dengan data ilmiah terkini dan undang-undang yang berlaku, sehingga informasi dapat digunakan dengan benar.

  Kami mencatat semua pertanyaan dan klaim sehubungan dengan produk kami, sehingga kami selalu dapat meningkatkan 
standar kualitas dan keamanan kami untuk memberikan kualitas dan kepuasan kepada konsumen.

Kewajiban untuk Memberi 
Informasi
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TANYA JAWAB
Seseorang dalam keluarga saya yang menggunakan produk Sanofi untuk sakit tenggorokan mengeluh mengenai 
rasa nyeri parah di lambung yang dia pikir disebabkan oleh obat ini.  Apakah saya perlu menyampaikan hal ini 
dengan segera kepada seseorang di Sanofi?

Ya. Tidak peduli bagaimana anda mengetahui mengenai masalah umum atau efek samping yang berhubungan 
dengan salah satu produk kita, anda harus menyampaikan masalah ini kepada Bagian Pharmacovigilance 
dengan segera.  Secara lebih umum, seseorang yang mengetahui mengenai suatu masalah seperti ini wajib 
menyampaikannya kepada dokter atau apotekernya.

 Taatilah undang-undang dan peraturan mengenai 
pengujian, produksi, promosi dan distribusi 
produk-produk Perusahaan.

 Segera laporkan masalah sehubungan dengan 
kualitas, keamanan atau manfaat produk Sanofi 
dengan cara apapun (telepon, surat, fax, e-mail, 
rapat, dsb.), tanpa memandang keseriusan 
masalah.

 Jika anda ragu-ragu, konsultasikan dengan 
atasan anda atau Bagian Hukum.

Pedoman Praktis
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Saluran Bantuan Ketaatan

Hak dan Kewajiban Karyawan

 Jika seorang karyawan percaya secara tulus bahwa suatu aturan atau salah satu prinsip yang dicantumkan dalam Kode 
Etik ini telah atau akan dilanggar, maka ia dapat menginformasikan kepada atasannya atau kepada Ethics & Business 
Integrity mengenai kekuatirannya akan kemungkinan dilakukannya tindakan ilegal atau tindakan pelanggaran etika, 
dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di negara dimana ia tinggal atau melaksanakan pekerjaannya.

 Setiap karyawan yang bertindak secara tulus, yang mempunyai keraguan atau kecurigaan sehubungan dengan 
kemungkinan dilakukannya tindakan ilegal atau tindakan tidak etis dapat menghubungi Pejabat Kepatuhan setempat 
atau Saluran Bantuan Ketaatan yang terjamin aman:

online: https://wrs.expolink.co.uk/ Kode Akses: sanofi

selain itu melalui telepon : nomor setempat tercantum pada intranet Anda atau gunakan fasilitas panggil tagih 
internasional kita di 0044 1249 661 808

 Di Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan dan praktek setempat, Saluran Bantuan Ketaatan eksternal bebas biaya 
telah diadakan untuk karyawan perusahaan, yang dapat menghubungi nomor berikut setiap saat:

Tel: + 1 800 648 12 97

E-mail:  USCorporate.Compliance@sanofi-aventis.com

 Karyawan tidak akan dikenai sangsi atau didiskriminasi jika mereka bertindak secara tulus, dan tanpa maksud 
bermusuhan, bahkan jika fakta yang dilaporkan ternyata tidak akurat atau tidak ada tindakan lanjutan yang diambil.

 Ethics & Business Integrity akan menyelidiki setiap tuduhan yang dilaporkan dengan bantuan dari bagian lainnya jika 
diperlukan.

 Para individu yang tindak tanduknya dilaporkan akan diberitahu dengan segera, tunduk pada penyelidikan pendahuluan 
yang mungkin perlu dilakukan. Mereka berhak atas pembetulan dan/atau penghapusan segala data mengenai mereka 
yang tidak akurat, tidak lengkap, menimbulkan keraguan atau telah usang.

 Setiap laporan yang mengungkapkan penipuan, pelanggaran material atas ketaatan atau kelemahan pengendalian 
internal yang material akan dikenakan tindakan koreksi dan/atau tindakan disipliner dan/atau tuntutan hukum.

http://mysanofi.sanofi.com/sites/Global-Compliance/Pages/ExvTUHd8/Compliance%20Helpline_EN.aspx
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Pedoman Praktis
 Taatilah undang-undang dan peraturan, dan 

prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kode Etik.

 Rujuklah kepada Kode Etik dan kepada nilai-nilai 
inti Perusahaan sehingga anda dapat bertindak 
secara etis dalam segala keadaan.

 Kenali dan analisalah, secara tulus dan tanpa 
maksud bermusuhan, situasi dan tindak-tanduk 
yang terkesan melanggar aturan-aturan yang 
tercantum dalam Kode Etik atau yang memaparkan 
Perusahaan terhadap resiko yang tidak perlu.

 Jika ada pertanyaan atau keraguan, sampaikan 
kepada atasan anda, atau jika perlu gunakan sistim 
komunikasi yang telah disediakan seperti yang 
disebutkan diatas.
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