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Prinsip Bisnis Antisuap dan Antikorupsi Internasional Pfizer  
 

Pfizer  memiliki  rangkaian  kebijakan  yang  melarang  suap  dan  korupsi  dalam  praktik  bisnis  
di Amerika Serikat atau  luar negeri. Pfizer berkomitmen menjalankan bisnis dengan  integritas, 
serta bertindak secara etis dan  legal sesuai undang‐undang dan peraturan yang berlaku. Kami 
mengharapkan  komitmen  yang  sama  dari  konsultan,  agen,  perwakilan,  atau  perusahaan  dan 
siapapun yang bertindak atas nama kami (“Rekan Bisnis”), serta yang bertindak atas nama Rekan 
Bisnis (misalnya, subkontraktor), sehubungan dengan tugas untuk Pfizer.  

 

Penyuapan Terhadap Pejabat Pemerintah 

Sebagian besar negara memiliki undang‐undang yang melarang penyediaan, penawaran, 
maupun janji pembayaran atau barang berharga (baik secara langsung maupun tidak langsung) 
kepada Pejabat Pemerintah bila pembayaran tersebut ditujukan untuk mempengaruhi tindakan 
atau keputusan resmi dalam memberikan atau melindungi bisnis.  
 
“Pejabat Pemerintah” diinterpretasikan secara luas menjadi:  

(i) pejabat Pemerintah yang terpilih atau ditunjuk (misalnya, legislator atau anggota 
kementerian Pemerintah);  

(ii) karyawan atau siapapun yang bertindak untuk atau atas nama Pejabat Pemerintah, 
lembaga, atau perusahaan yang menjalankan fungsi pemerintahan, atau dimiliki maupun 
dikontrol oleh, Pemerintah (misalnya, profesional perawatan kesehatan yang bekerja di 
rumah sakit Pemerintah atau peneliti yang bekerja di universitas Pemerintah);  

(iii) pejabat partai politik, kandidat untuk pejabat publik, pejabat, atau karyawan maupun 
siapapun yang bertindak untuk atau atas nama partai politik atau kandidat untuk 
pejabat publik;  

(iv) karyawan atau siapapun yang bertindak untuk atau atas nama organisasi publik 
internasional; 

(v) anggota keluarga kerajaan atau anggota militer; dan  

(vi) siapapun yang dikategorikan sebagai Pejabat Pemerintah berdasarkan undang‐undang.  

 
“Pemerintah” adalah semua tingkatan dan subdivisi pemerintahan (yakni lokal, regional,  
atau nasional dan administratif, legislatif, atau eksekutif). 

Karena definisi “Pejabat Pemerintah” ini sangat luas, Rekan Bisnis kemungkinan besar akan 
berinteraksi dengan Pejabat Pemerintah dalam praktik bisnis biasa atas nama Pfizer. Misalnya, 
dokter yang bekerja di rumah sakit Pemerintah dapat dianggap sebagai “Pejabat Pemerintah”. 
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Undang‐Undang Negara AS tentang Praktik Korupsi di Negara Asing (“FCPA”) melarang 
penyediaan, janji, atau pemberian wewenang pembayaran atau pemberian barang berharga 
kepada Pejabat Pemerintah non‐AS untuk mempengaruhi pejabat tersebut secara tidak patut 
atau tidak benar dalam menjalankan tindakan pemerintah atau membuat keputusan guna 
membantu perusahaan dalam memperoleh atau melindungi bisnis, atau memperoleh 
keuntungan yang tidak patut. FCPA juga melarang perusahaan atau individu menggunakan 
perusahaan atau orang lain untuk terlibat dalam salah satu aktivitas tersebut. Sebagai 
perusahaan AS, Pfizer harus mematuhi FCPA dan dapat dianggap bertanggung jawab akibat 
tindakan yang dilakukan di manapun di seluruh dunia oleh Rekan Bisnis. 
 
Prinsip Antisuap dan Antikorupsi yang Mengatur Interaksi Dengan Pemerintah dan  
Pejabat Pemerintah 
 
Rekan Bisnis harus memberitahukan dan mematuhi prinsip berikut ini terkait interaksi mereka 
dengan Pemerintah dan Pejabat Pemerintah: 

 

• Rekan Bisnis, dan pihak  yang bertindak  atas nama mereka  sehubungan dengan  tugas 
untuk  Pfizer,  tidak  boleh  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  menyediakan, 
menjanjikan,  atau  memberi  wewenang  atas  pembayaran  atau  pemberian  barang 
berharga  yang  tidak  layak  kepada  Pejabat  Pemerintah  guna  mempengaruhi  Pejabat 
Pemerintah tersebut agar menjalankan tindakan pemerintah atau membuat keputusan 
untuk membantu  Pfizer memperoleh  atau melindungi  bisnis.  Rekan Bisnis,  dan  pihak 
yang bertindak atas nama mereka sehubungan dengan  tugas untuk Pfizer,  tidak boleh 
menyediakan  pembayaran  atau  menawarkan  barang  maupun  keuntungan  kepada 
Pejabat Pemerintah, berapa pun nilainya, sebagai insentif yang tidak patut bagi Pejabat 
Pemerintah  tersebut  agar  menyetujui,  mengganti  uang,  memberikan  resep,  atau 
membeli  produk  Pfizer, mempengaruhi  hasil  uji  klinis,  atau memberikan  keuntungan 
yang tidak patut bagi aktivitas bisnis Pfizer.  
 

• Dalam menjalankan  aktivitas  yang  terkait dengan Pfizer, Rekan Kerja, dan pihak  yang 
bertindak atas nama mereka sehubungan dengan tugas untuk Pfizer, harus memahami 
dan  mematuhi  undang‐undang,  peraturan,  atau  prosedur  operasi  lokal  (termasuk 
persyaratan  lembaga Pemerintah, misalnya  rumah  sakit atau  lembaga penelitian milik 
Pemerintah)  yang memberlakukan  batasan,  larangan,  atau  kewajiban  pengungkapan 
tentang kompensasi, dukungan keuangan, donasi, atau hadiah yang mungkin diberikan 
kepada Pejabat Pemerintah. Jika Rekan Bisnis tidak yakin akan arti atau pemberlakuan 
batasan,  larangan,  atau  persyaratan  pengungkapan  yang  telah  disebutkan,  terkait 
interaksi dengan Pejabat Pemerintah, maka Rekan Bisnis  tersebut harus menghubungi 
kontak utamanya di Pfizer sebelum melakukan interaksi tersebut. 
 

• Rekan Bisnis, dan pihak  yang bertindak  atas nama mereka  sehubungan dengan  tugas 
untuk  Pfizer,  tidak  boleh menawarkan  pembayaran  fasilitasi.  “Pembayaran  fasilitasi” 
adalah  pembayaran  sejumlah  uang  kepada  Pejabat  Pemerintah  untuk  tujuan 
mengamankan atau melancarkan pelaksanaan tindakan pemerintah nonkebijakan yang 
rutin. Contoh pembayaran  fasilitasi mencakup pembayaran untuk melancarkan proses 
perizinan,  izin, atau visa agar semua dokumen dilengkapi. Jika Rekan Bisnis, atau pihak 
yang bertindak  atas nama mereka  sehubungan dengan  tugas untuk  Pfizer, menerima 
atau mengetahui adanya permohonan maupun permintaan pembayaran  fasilitasi atau 
penyuapan  sehubungan  dengan  tugas  untuk  Pfizer, maka  Rekan  Bisnis  harus  segera 
melaporkan permohonan atau permintaan  tersebut kepada kontak utamanya di Pfizer 
sebelum melakukan tindakan lebih lanjut.  
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Penyuapan Komersial 
 
Suap  dan  korupsi  juga  dapat  terjadi  dalam  hubungan  bisnis  non‐Pemerintah.  Sebagian  besar 
negara  memiliki  undang‐undang  yang  melarang  penawaran,  janji,  pemberian,  permintaan, 
perolehan, penerimaan, atau persetujuan untuk menerima uang maupun barang berharga demi 
keuntungan  bisnis  yang  tidak  patut.  Contoh  tindakan  yang  dilarang  dapat mencakup,  namun 
tidak  terbatas  pada,  pemberian  hadiah  mahal,  jamuan  mewah,  pengembalian  uang,  atau 
peluang  investasi untuk mempengaruhi pembelian barang atau  jasa secara  tidak patut. Rekan 
kerja Pfizer tidak boleh menawarkan, memberikan, melakukan pemerasan, atau menerima suap, 
dan kami mengharapkan Rekan Bisnis, dan pihak yang bertindak atas nama mereka sehubungan 
dengan tugas untuk Pfizer, mematuhi prinsip yang sama. 
 
Prinsip Antisuap dan Antikorupsi yang Mengatur Interaksi Dengan Pihak Swasta dan  
Rekan Kerja Pfizer 
 
Rekan Bisnis harus memberitahukan dan mematuhi prinsip berikut ini terkait interaksi mereka 
dengan pihak swasta dan rekan kerja Pfizer: 
 

• Rekan Bisnis, dan pihak  yang bertindak  atas nama mereka  sehubungan dengan  tugas 
untuk  Pfizer,  tidak  boleh  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  menyediakan, 
menjanjikan,  atau  memberi  wewenang  atas  pembayaran  atau  pemberian  barang 
berharga yang tidak  layak kepada siapapun guna mempengaruhi orang tersebut dalam 
memberikan keuntungan bisnis yang melanggar hukum bagi Pfizer.  
 

• Rekan Bisnis, dan pihak  yang bertindak  atas nama mereka  sehubungan dengan  tugas 
untuk Pfizer, tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung melakukan pemerasan, 
setuju  untuk  menerima,  atau  menerima  pembayaran  atau  barang  berharga  sebagai 
insentif  yang  tidak  patut  sehubungan  dengan  aktivitas  bisnis  yang  mereka  lakukan 
untuk Pfizer.  
 

• Rekan  kerja  Pfizer  tidak  boleh menerima  hadiah,  jasa,  bonus,  hiburan,  atau  barang 
lainnya lebih dari nilai barang atau nominal dari Rekan Bisnis, dan pihak yang bertindak 
atas  nama mereka  sehubungan  dengan  tugas  untuk  Pfizer.  Selain  itu,  hadiah  bernilai 
nominal  hanya  dibolehkan  jika  diterima  sesekali  dan  hanya  pada  acara  pemberian 
hadiah yang sesuai.  

 
 
Melaporkan Kemungkinan atau Terjadinya Pelanggaran 
 
Rekan  Bisnis,  dan  pihak  yang  bertindak  atas  nama mereka  sehubungan  dengan  tugas  untuk 
Pfizer, diharapkan untuk melaporkan masalah  yang  terkait dengan  kemungkinan pelanggaran 
undang‐undang  atau  Prinsip  Antisuap  dan  Antikorupsi  Internasional.  Laporan  tersebut  dapat 
dikirim  kepada  kontak  utama  Rekan  Bisnis  di  Pfizer,  atau  jika  Rekan  Bisnis menghendakinya, 
kepada  Compliance  Group  Pfizer  melalui  e‐mail  di  Hcorporate.compliance@pfizer.comH  atau 
melalui telepon di 1‐212‐733‐3026.  
 
 
 


