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Global Core Values - Background

•

We have been growing rapidly for more than 20 years, in different countries and cultures as well as in different
business areas and are now more global than ever. What unites us is our common vision and purpose: To create
a future worth living. For patients. Worldwide. Every day.

•

In 2017 our Management Board received feedback from business leaders in our regions and business functions
that one set of global values is critical to achieve this vision and to work together successfully. Building on the
different value sets in the organization we have now defined a harmonized set of Global Core Values.

•

The aim of these Global Core Values is to inspire, connect and unite us, and to encourage us to think and act
as one company. Being collaborative, proactive, reliable and excellent globally will enhance our ability to
continue to grow and develop our products and services, to have a unique impact on the health and well-being of
patients and to lead Fresenius Medical Care into a successful future.

Global Core Values - Values Mapping

Our Global Core Values have been developed based on our existing Values and translate our vision in our daily
work. Our Global Core Values reflect our corporate culture and how we do things. They are part of our Code of
Ethics and Business Conduct and guide our policies as well as our business activities.

Honesty and Integrity
Innovation and Improvement
Respect and Dignity
Quality

Collaborative

Proactive

Reliable

Excellent

… means that we know
how to work together
for our shared purpose
and to achieve our
goals as one company

… means that we are
good at taking the
initiative to make an
impact with our work

… means that we are a
trusted companion to
our patients, partners
and colleagues

… means that we
continuously drive
quality and progress to
lead the business into a
successful future

Pendahuluan
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PESAN DARI MANAJEMEN
FRESENIUS MEDICAL CARE
Setiap hari, kita di Fresenius Medical Care berusaha
untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kita di seluruh
dunia melalui produk dan layanan unggulan. Pasien,
pelanggan, pembayar, investor dan regulator kita
berharap agar bisnis kita dilakukan secara berintegritas
dan berkesesuaian dengan undang-undang yang berlaku,
dan oleh karena itu, kesuksesan dan reputasi kita
tergantung pada komitmen kita untuk bertindak sesuai
dengan undang-undang yang berlaku.
Bisnis kita diatur dengan ketat, dan tunduk pada
sejumlah undang-undang, aturan dan peraturan.
Kita berkomitmen untuk mengembangkan bisnis
sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan
kami berharap agar Anda mematuhi Kode Etik dan
Perilaku Bisnis ini serta semua pedoman dan kebijakan
tambahan Fresenius Medical Care. Kelalaian dalam
mematuhinya dapat mengakibatkan Fresenius Medical
Care, serta individu yang terlibat, dikenai denda,
kehilangan lisensi atau sanksi serius lainnya. Kita harus
mempertimbangkan kepatuhan dengan serius, dan
kita harus melakukannya sebagai suatu tim dengan
menetapkan, dan menyetujui untuk menaati seperangkat
prinsip umum.

Perusahaan kita tidak menoleransi diskriminasi,
pelecehan atau tindakan balas dendam. Kita berusaha
untuk menyediakan tempat kerja yang aman, sehat dan
produktif bagi para karyawan dan mitra bisnis yang
membantu dalam pelaksanaan bisnis kita.
Prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam Kode Etik dan
Perilaku Bisnis Fresenius Medical Care (“Kode”) dan
pedoman serta kebijakan tambahan Fresenius Medical
Care. Anda diharapkan memahami dan mematuhi
kewajiban dan standar yang ditetapkan dalam Kode, dan
semua pedoman serta kebijakan Fresenius Medical Care.
Berbagai sumber daya pelatihan, di tingkat unit bisnis
dan perusahaan, disediakan untuk membantu upaya ini.
Kepatuhan pada hukum dan pedoman serta kebijakan
Fresenius Medical Care harus mendasari segala aspek
bisnis kita. Keberhasilan jangka panjang kita akan
tergantung pada bagaimana kita mencapai tujuan
ini. Jika kita bekerja sama sebagai sebuah tim dan
mendukung satu sama lain dalam upaya ini, kita dapat
menetapkan standar dalam industri kita untuk kualitas
medis, kepatuhan pada peraturan, dan kinerja bisnis.

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

HARRY DE WIT

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS

WILLIAM VALLE
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PERNYATAAN MISI KITA

VISI

Fresenius Medical Care mencapai standar klinis, kualitas
dan teknologi berkelanjutan yang optimal dalam
perawatan pasien melalui komitmen kita untuk
mengembangkan produk dan terapi inovatif. Posisi unik
Fresenius Medical Care dibangun berdasarkan
pengalaman profesional dan inovasi secara terusmenerus bertahun-tahun. Dengan demikian, fokus
upaya penelitian dan pengembangan kita adalah untuk
mempertahankan keunggulan teknologi dan klinis yang
dibutuhkan untuk menciptakan produk inovatif dan
penyempurnaan terapi. Karyawan kita bersatu dalam
komitmen untuk menyediakan produk dan layanan
berkualitas tinggi dan menerapkan praktik medis dan
profesional berkelanjutan yang optimal untuk
perawatan pasien. Kita berkomitmen terhadap
kejujuran, integritas, dan martabat dalam hubungan
kerja dan bisnis dengan karyawan dan mitra bisnis kita.

Fokus utama kita adalah untuk menciptakan masa depan
yang layak dijalani oleh pasien dialisis di seluruh dunia
setiap hari. Pasien penderita penyakit ginjal sekarang
dapat memandang ke depan dengan keyakinan lebih
berkat konsep perawatan dan teknologi inovatif kita.
Kita memberi mereka masa depan, yakni sesuatu
yangmenawarkan kemungkinan kualitas hidup yang
terbaik bagi mereka. Kita memanfaatkan peningkatan
permintaan metode dialisis modern dan bekerja secara
konsisten untuk meningkatkan pertumbuhan Fresenius
Medical Care. Bersama dengan karyawan, kita berfokus
pada mengejar strategi yang akan memungkinkan kita
untuk mempertahankan kepemimpinan teknologi kita.
Sebagai perusahaan yang terintegrasi secara vertikal,
kita menawarkan produk dan layanan untuk seluruh
rantai nilai dialisis. Standar medis tertinggi merupakan
tolok ukur kita. Ini adalah komitmen kita terhadap
pasien, mitra dalam sistem perawatan kesehatan dan
investor kita, yang percaya pada kinerja yang dapat
diandalkan dan masa depan Fresenius Medical Care.

Nilai-Nilai Inti Kita
Kualitas, Kejujuran dan Integritas
Inovasi dan Peningkatan
Kehormatan dan Martabat

I. Program Kepatuhan
Fresenius Medical Care
Fresensius Medical Care (atau “Perusahaan”) telah
menetapkan program kepatuhan untuk membantu
Anda memahami dan memenuhi kewajiban hukum,
etika dan peraturan Anda. Kepatuhan adalah tanggung
jawab semua orang, dan kelanjutan hubungan kerja
atau keterikatan Anda dengan Fresenius Medical Care
tergantung pada kesediaan Anda untuk mengikuti
prinsip-prinsip dalam Kode ini dan pedoman serta
kebijakan Fresenius Medical Care yang terkait. Berikut
ini adalah beberapa sumber daya dalam Fresenius
Medical Care dan program kepatuhan yang tersedia
untuk Anda:
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i pedoman dan kebijakan yang berkaitan dengan
perilaku bisnis yang baik;
ii pelatihan kepatuhan;
iii kesempatan untuk mengungkapkan permasalahan
kepatuhan secara rahasia; dan
iv audit untuk memantau kesesuaian dengan hukum
dan standar Perusahaan.

II. Penerapan Kode Etik dan
Perilaku Bisnis
Kode Etik dan Perilaku Bisnis Fresenius Medical Care
(“Kode”) berlaku secara global untuk setiap petugas,
direktur, karyawan, pekerja kontrak dan agen Fresenius
Medical Care dan afiliasi yang mayoritas sahamnya
dimiliki atau dikendalikan secara langsung dan tidak
langsung, yang beroperasi di mana saja di dunia. Kode
ini bukan merupakan suatu kontrak kerja.
Kode ini tidak dapat mencakup semua situasi atau
semua peraturan perundang-undangan setempat yang
berlaku. Jika hukum setempat bertentangan dengan
Kode, maka kita akan mengikuti hukum setempat. Dalam
semua kasus lainnya, Kode ini berlaku untuk aktivitas
bisnis Anda. Jika, misalnya, kebiasaan setempat akan
memungkinkan sesuatu yang dilarang oleh Kode ini,
maka Anda harus mematuhi Kode ini dan tidak terlibat
dalam aktivitas tersebut. Jika ragu, mintalah bantuan.
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III. Harapan Kami dan
Tanggung Jawab Anda
ANDA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK:
i bertindak dengan integritas dan melindungi
reputasi kita;
ii membaca, memahami dan bertindak sesuai dengan
Kode ini, pedoman dan kebijakan Fresenius Medical
Care, dan semua kewajiban peraturan perun-dangundangan yang berlaku untuk tugas-tugas Anda;
mengambil langkah-langkah untuk mencegah
pelanggaran, dan menyelesaikan setiap keraguan
yang Anda miliki mengenai praktik bisnis dengan
menggunakan sumber daya yang dijelaskan dalam
Kode;
iii melaporkan setiap pelanggaran aktual atau
dugaan pelanggaran hukum atau Kode, pedoman,
dan kebijakan Fresenius Medical Care. Dalam
kebanyakan kasus, merupakan ide yangbaik
apabila Anda menyampaikan pemberitahuan
kepada supervisor Anda, tetapi Anda juga dapat
menghubungi Petugas Kepatuhan Lokal atau
Regional Anda, atau Departemen Kepatuhan
Perusahaan; pelaporan dapat dilakukan secara
anonim melalui Jalur Tindakan Kepatuhan Anda
jika diperlukan atau diinginkan, meskipun Anda
dianjurkan untuk mengungkapkan identitas diri
Anda untuk memfasilitasi komunikasi; dan
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iv bersikap kooperatif selama investigasi dan prosedur
audit / pemantauan yang mengukur kesesuaian
Fresenius Medical Care terhadap Kode, pedoman
dan kebijakan ini, dan mematuhi setiap langkah
perbaikan yang dilaksanakan setelahnya.
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SEBAGAI MANAJER ATAU SUPERVISOR, ANDA JUGA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK:
i menciptakan budaya kepatuhan di tempat kerja kita,
dan memberikan teladan dengan bertindak sesuai
dengan standar etika yang tinggi;
ii melaksanakan dan memastikan bahwa bawahan
Anda memahami dan menerapkan standar yang
diuraikan dalam Kode ini;
iii menetapkan sasaran dan harapan kinerja sesuai
dengan Kode ini, pedoman dan kebijakan Fresenius
Medical Care, serta kewajiban peraturan perundang-undangan;
iv memberikan tindakan perbaikan yang diperlukan
ketika Kode ini atau pedoman atau kebijakan
Fresenius Medical Care tidak dipatuhi;
v membangun lingkungan untuk mengajukan
pertanyaan, dan mengatasi isu-isu kepatuhan
yang menjadi perhatian Anda, termasuk mengikuti
kewajiban pelaporan yang diuraikan di atas; dan

vi memastikan bahwa tindakan balas dendam tidak
ditoleransi terhadap siapa saja yang dengan itikad
baik melaporkan dugaan pelanggaran hukum, Kode
ini atau pedoman, atau kebijakan Fresenius Medical
Care.
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IV. Dokumentasi Kepatuhan

Dokumentasi Kepatuhan memberi Anda informasi yang
Anda butuhkan untuk melakukan tugas Anda dengan
cara yang legal dan etis. Dokumentasi Kepatuhan kita
terdiri dari:

i Kode Etik dan Perilaku Bisnis
Kode ini membahas konsep dan standar kepatuhan
umum dan memberikan gambaran secara luas
mengenai perilaku yang dapat diterima.
ii Pedoman dan Kebijakan
Fresenius Medical Care telah mengembangkan
pedoman dan kebijakan untuk memberikan arahan
tertentu mengenai cara untuk menyesuaikan
pekerjaan Anda dengan prinsip-prinsip umum yang
diuraikan dalam Kode ini. Pedoman dan kebijakan
tersebut disesuaikan dengan kegiatan tertentu di
tiap negara dan sesuai dengan undang-undang
setempat di negara Anda.

Ajukan Pertanyaan, Ungkapkan Masalah
dan Laporkan Ketidakpatutan
Fresenius Medical Care mengharapkan suatu diskusi
terbuka tentang isu-isu kepatuhan. Seringkali,
mengajukan pertanyaan adalah cara terbaik untuk
menentukan apakah suatu tindakan merupakan hal
yang patut atau tidak dan untuk memastikan Kepatuhan
pada undang-undang yang berlaku atau pedoman dan
kebijakan Fresenius Medical Care.
Jika Anda tidak yakin apakah suatu tindakan yang akan
dilakukan merupakan hal yang patut dilakukan, maka

Anda harus menghentikan tindakan tersebut sampai
Anda telah bertanya dan mendapatkan kepastian bahwa
Anda dapat melanjutkannya.
Dalam rangka menghentikan perbuatan tercela secara
permanen dan di seluruh perusahaan, Anda harus
melaporkan setiap aktivitas yang Anda anggap ilegal
atau tidak sesuai dengan pedoman atau kebijakan
Fresenius Medical Care dengan mengacu pada proses
yang diuraikan dalam Kode ini.

Cara Menggunakan Sumber Daya Kepatuhan
Ketika Anda merasa ragu dengan apa yang harus
dilakukan, atau apakah suatu tindakan merupakan
hal yang patut dilakukan, maka Anda harus mengikuti
proses berikut ini:
i MEMPELAJARI DOKUMENTASI KEPATUHAN –
Kode, pedoman dan kebijakan Fresenius Medical
Care.
ii MENANYAKAN – kepada supervisor langsung atau
manajer lainnya.
iii MENGHUBUNGI – Petugas Kepatuhan Lokal atau
Regional, atau Departemen Kepatuhan Perusahaan.
iv MENELEPON – Jalur Tindakan Kepatuhan jika
Anda merasa tidak nyaman menggunakan salah
satu sumber daya di atas, atau lebih memilih
mengungkapkan secara anonim.

Dalam membuat keputusan bisnis, pertimbangkan:
i Apakah perbuatan tersebut mempromosikan
standar integritas bisnis yang tinggi atau saya ragu
apakah tindakan tersebut sah?
ii Apakah perbuatan tersebut sesuai dengan Kode
ini dan pedoman serta kebijakan Fresenius Medical
Care yang berlaku?
iii Akankah perilaku tersebut membantu atau
merugikan reputasi global Fresenius Medical Care?
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V. Mempertahankan Kepatuhan

EMPAT ELEMEN INTI PROGRAM KEPATUHAN KAMI MEMBANTU KITA UNTUK MEMPERTAHANKAN
KEPATUHAN:

1 PELATIHAN

2 DUKUNGAN

Fresenius Medical Care menyediakan berbagai pelatihan
untuk membantu Anda melakukan pekerjaan Anda
dengan tepat. Pelatihan umum kami wajib diikuti oleh
semua karyawan dan mencakup elemen-elemen utama
Program Kepatuhan Fresenius Medical Care. Pelatihan
tersebut membahas Kode ini dan memberi Anda
informasi tentang peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk bisnis kita dan negara Anda.

Departemen Kepatuhan memberikan dukungan kepada
semua departemen Fresenius Medical Care. Anda harus
memanfaatkan sumber daya ini. Jika Anda menghadapi
situasi yang dapat menimbulkan masalah kepatuhan,
kami mendorong Anda untuk menghubungi Departemen
Kepatuhan.

Banyak fungsi dalam Fresenius Medical Care (seperti
penjualan dan pemasaran, penagihan dan penggantian
biaya, dll.) mewajibkan pelatihan khusus tambahan.
Anda akan diberi tahu jika posisi Anda membutuhkan
pelatihan tambahan ini.
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3 PEMANTAUAN, AUDIT DAN
INVESTIGASI
Fresenius Medical Care memantau dan mengaudit
aktivitas usahanya untuk mengonfirmasi bahwa
kita mematuhi hukum dan pedoman serta kebijakan
Perusahaan. Ketika kemungkinan pelanggaran
kepatuhan diungkapkan kepada kami, maka kami akan
mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelidiki
semua laporan tersebut, dan untuk memastikan bahwa
bisnis kita dilakukan sesuai dengan semua undangundang yang berlaku.
Kita terus meningkatkan upaya kepatuhan kita. Jika
insiden kepatuhan terjadi meskipun kita sudah
melakukan semua upaya, maka kami akan menilai
kembali kebijakan atau pelatihan kita sebagai hasil dari
aktivitas ini dan membuat perubahan yang diperlukan.

4 JALUR TINDAKAN KEPATUHAN
Anda memiliki beberapa cara untuk melaporkan
perbuatan tercela aktual atau dugaan perbuatan tercela,
dalam rangka memenuhi kewajiban Anda sesuai dengan
Kode ini untuk melaporkan kemungkinan pelanggaran
kepatuhan kepada Fresenius Medical Care:
i hubungi supervisor Anda, Petugas Kepatuhan Lokal
atau Regional Anda, atau Departemen Kepatuhan
Perusahaan;
ii Jika fungsi kepatuhan ini tidak menyelesaikan
masalah Anda, atau jika Anda tidak nyaman
membahas masalah kepatuhan Anda dengan
supervisor Anda atau perwakilan Departemen
Kepatuhan, Anda dapat menghubungi Jalur
Tindakan Kepatuhan secara terbuka atau secara
anonim. Informasi kontak dapat diperoleh dari
Intranet Perusahaan dan akan didistribusikan
dengan cara lain yang sesuai.

VI. Harapan Kepatuhan / Konsekuensi
untuk Ketidakpatuhan
Anda diharapkan mengikuti Kode ini dan pedoman serta
kebijakan Fresenius Medical Care. Kepatuhan Anda pada
Kode ini dan pedoman serta kebijakan yang berlaku
untuk pekerjaan Anda akan dipertimbangkan dalam
penilaian kinerja atau promosi Anda.
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Jika Anda melanggar hukum, Kode ini, atau pedoman
atau kebijakan Fresenius Medical Care, Anda akan
dikenai tindakan disiplin atau perbaikan atau
konsekuensi hukum lainnya. Tindakan disiplin atau
perbaikan dapat meliputi konseling verbal, pemutusan
hubungan kerja atau tindakan lain yang sesuai.

Prinsip Perilaku Bisnis
dan Etika Kami
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VII. Bisnis Kami

Kesuksesan kita bergantung pada hubungan yang
patut dengan pasien, dokter, karyawan, regulator,
pemerintah dan pembayar swasta serta pelanggan kita.
Fresenius Medical Care berkomitmen untuk memberikan
perawatan klinis berkelanjutan yang optimal untuk
para pasien (lihat nomor 1 di bawah ini) dan produk
manufaktur yang memenuhi standar peraturan (lihat
nomor 2 di bawah ini).

1 PERAWATAN PASIEN
A. PRINSIP-PRINSIP UMUM
Perawatan klinis harus konsisten dengan kebijakan
Fresenius dan perintah dokter. Ketika berhadapan
dengan pasien, kami mengharapkan Anda untuk
i bertindak secara etis, adil, sopan, kompeten dan
tepat waktu;
ii hanya membuat pernyataan tentang layanan kita
yang Anda ketahui benar adanya atau Anda miliki
informasinya secara memadai untuk mendukung
layanan tersebut;
iii mewakili sifat dan kualitas layanan kita, harga,
persyaratan kontrak dan informasi lainnya dengan
jujur;
iv memperlakukan semua pasien secara bermartabat
dan terhormat;
v melibatkan pasien dan keluarga dalam perencanaan
perawatan jika memungkinkan;
vi menanggapi pertanyaan pasien dan keluarga secara
akurat;
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vii memberi tahu anggota staf manajemen fasilitas jika
Anda tidak dapat menjawab pertanyaan pasien atau
keluarga yang berkaitan dengan perawatan pasien;
viii menanggapi dan mencoba untuk menyelesaikan
semua permasalahan dan keluhan dengan segera
dan menyeluruh; dan
ix bekerja dengan dokter untuk memastikan bahwa
pasien diberi tahu tentang pilihan perawatan yang
tersedia.

B. INFORMASI MEDIS PASIEN
Sebagai perusahaan perawatan kesehatan, informasi
pasien ada di seluruh organisasi kita. Pencatatan,
pengelolaan dan pengiriman informasi medis
tertentu milik pasien wajib dilakukan sesuai dengan
peraturan perlindungan / privasi data setempat,
dengan memberikan perhatian khusus terhadap
peraturan setempat mengenai persetujuan pasien
untuk membagikan informasi medis pasien. Melindungi
kerahasiaan informasi medis tertentu milik pasien
merupakan kewajiban penting dari semua penyedia
perawatan kesehatan.
Jangan pernah mengungkapkan informasi tertentu milik
pasien kepada pihak yang tidak berwenang, di dalam
atau di luar Fresenius Medical Care, yang tidak memiliki
hak hukum terhadap informasi tersebut. Kehati-hatian
harus diperhatikan sehubungan dengan prinsip ini ketika
informasi medis tertentu milik pasien dikirimkan secara
elektronik.

22

VII. Bisnis Kami

C. JANGAN SEKALI-KALI MEMENGARUHI PASIEN
SECARA TIDAK PATUT
Anda TIDAK BOLEH menawarkan “insentif” yang tidak
patut atau manfaat lainnya untuk membujuk pasien
agar memilih klinik atau produk Fresenius Medical Care
daripada klinik atau produk pesaing. “Insentif” yang
tidak patut tersebut dapat mencakup:
i penggantian biaya transportasi;
ii pengabaian rutin potongan klaim dan koasuransi,
tanpa penentuan kondisi keuangan seseorang;
iii diskon untuk produk-produk lainnya;
iv manfaat bernilai yang serupa; atau
v hadiah atau bujukan tidak patut lainnya yang dapat
mempengaruhi keputusan pasien untuk memilih
salah satu klinik atau produk kita.

D. MENGHORMATI HUBUNGAN DOKTER-PASIEN
Kita HARUS menghormati integritas hubungan dokterpasien. Hindari campur tangan yang tidak patut
terhadap praktik pengobatan dokter, termasuk dengan
memberikan manfaat atau bujukan yang tidak patut.

2 KUALITAS DAN INOVASI
Kualitas dan keamanan produk dan layanan
kita merupakan landasan bisnis kita. Peraturan
perundang-undangan serta peraturan keamanan
dan kualitas internal harus diikuti secara ketat. Anda
bertanggungjawab untuk memastikan Kepatuhan pada
prinsip-prinsip ini dalam wilayah tanggung jawab Anda.
Keselamatan pasien merupakan suatu prioritas.
Menyediakan produk dan layanan berkualitas kepada
pasien merupakan tanggung jawab setiap orang
dalam Fresenius Medical Care. Bagian penting untuk
meningkatkan kualitas produk dan layanan adalah
mengumpulkan dan meninjau efek samping dan keluhan
produk. Fresenius Medical Care menggunakan informasi
ini untuk mengevaluasi produk dan layanan kita. Anda
harus memahami, mengenali, dan mengikuti kebijakan
Fresenius Medical Care mengenai pelaporan kejadian
yang merugikan dan keluhan produk.
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VIII. Integritas Perusahaan

1 ANTI-KORUPSI
A. KEPATUHAN PADA UNDANG-UNDANG DAN
PRINSIP ANTI-KORUPSI
Sebagai perusahaan multinasional, kita harus mematuhi
undang-undang anti-korupsi di banyak jurisdiksi,
termasuk Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri
(“FCPA”) Amerika Serikat, Undang-Undang Penyuapan
Inggris, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Jerman, dan undang-undang anti-korupsi setiap negara
di mana kita beroperasi.
Kita di Fresenius Medical Care tidak menoleransi
segala bentuk korupsi, apakah melibatkan profesional
perawatan kesehatan, pejabat pemerintah atau pihak
swasta, atau apakah transaksi tersebut melibatkan
pembelian atau penjualan barang atau layanan
Fresenius Medical Care. Kami mengharapkan Anda untuk
membuat keputusan bisnis, dan melakukan pekerjaan
Anda, berdasarkan harga, kualitas, dan layanan.

DILARANG menawarkan, menjanjikan, mengotorisasi
atau memberikan sesuatu yang bernilai (termasuk
setiap barang, layanan, atau apa pun, baik dalam bentuk
manfaat / bantuan pribadi atau sebaliknya) kepada siapa
saja, secara langsung atau tidak langsung melalui pihak
ketiga, dalam rangka mendapatkan keuntungan yang
tidak patut atau mendapatkan atau mempertahankan
bisnis. Demikian juga, DILARANG meminta, menyetujui
untuk menerima atau menerima sesuatu yang bernilai
secara pribadi atau untuk setiap orang atau badan lain,
dalam rangka untuk mengamankan keuntungan yang
tidak patut atau memengaruhi keputusan bisnis Anda.
Perlu diingat bahwa bahkan persepsi korupsi dapat
membahayakan reputasi kita dan memicu pengawasan
pemerintah, dan dengan demikian kita berusaha untuk
menghindari bahkan sekadar munculnya kesalahan.
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B. BENTUK CONTOH PERILAKU TERLARANG
Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang
mungkin dianggap korup dan oleh karenanya dilarang.
DILARANG:
i memberi atau menerima sesuatu yang bernilai
ketika sifat atau nilai dari keuntungan tersebut tidak
wajar dan tidak sesuai dengan situasi atau posisi
dan keadaan penerima. Khususnya tidak patut
untuk memberi atau menerima keuntungan atau
sesuatu yang bernilai:
a. yang tidak memiliki alasan bisnis yang jelas, atau
jika alasan bisnis tersebut kalah pentingnya dari
aktivitas non-bisnis;
b. begitu seringnya sehingga pemberian atau
penerimaan tersebut berpotensi dianggap
sebagai berlebihan; atau
c. dengan cara yang tidak transparan, khususnya
ketika alamat, rekening bank, atau akun email
pribadi digunakan;

ii menggunakan pihak terkait (kerabat atau seseorang
yang hidup bersama dengan penerima) untuk
memberi atau menerima sesuatu yang bernilai;
iii memberi atau menerima sesuatu yang bernilai
dengan niat dan harapan menerima atau memberi
sesuatu sebagai imbalannya;
iv memberi atau menerima sesuatu yang bernilai
yang dapat membatasi atau memengaruhi
objektivitas atau penilaianpenerima atau Anda,
atau memengaruhi proses pengambilan keputusan
pemberi kerja dari penerima (termasuk lembaga
pemerintah, rumah sakit atau kementerian) atau
Fresenius Medical Care; atau
v memberi sesuatu yang bernilai yang tidak dicatat
secara akurat dalam pembukuan dan catatan
Fresenius Medical Care.
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C. FRESENIUS MEDICAL CARE MENJALANKAN
BISNIS SECARA TRANSPARAN
Korupsi sering kali terjadi secara rahasia. Orang yang
terlibat dalam aktivitas korupsi mungkin mencoba untuk
menyembunyikan tindakan mereka dan bertindak secara
rahasia untuk menyembunyikan perbuatan tercela
tersebut. Langkah efektif untuk mencegah korupsi
dan untuk menghindari munculnya korupsi adalah
menjalankan bisnis secara terbuka dan transparan.
Salah satu elemen inti perilaku bisnis yang transparan
adalah dokumentasi yang tepat. Hindari melakukan
kesepakatan apa pun tanpa dokumentasi tertulis yang
tepat. Dokumentasi tertulis ini khususnya penting dalam
kaitannya dengan pejabat pemerintah dan tenaga medis
profesional yang memegang posisi yang memungkinkan
mereka untuk membuat atau memengaruhi keputusan
bisnis yang berdampak pada Fresenius Medical Care.
Jika orang-orang ini memberikan layanan kepada
Fresenius Medical Care, maka kebutuhan bisnis yang
sah untuk layanan tersebut, alasan mengapa tenaga
medis profesional atau pejabat pemerintah itu dipilih,
dan layanan yang dilakukan, harus selalu dicatat secara
komprehensif dalam bentuk tertulis.

Praktik korupsi dapat disamarkan dengan memberikan
kompensasi berlebihan kepada mitra bisnis. Contohnya,
distributor dapat menerima komisi terlalu tinggi yang
tidak masuk akal, atau pembicara di konferensi atau
konsultan dapat menerima kompensasi berlebihan
untuk layanan mereka. Kami mengharapkan Anda
untuk menahan diri dari mengadakan perjanjian atas
nama Fresenius Medical Care jika Anda ragu apakah
kompensasi untuk mitra bisnis tersebut bersifat wajar
secara komersial. Setiap kompensasi yang kita berikan
kepada setiap mitra bisnis kita harus mewakili nilai pasar
yang wajar.
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D. MENDUKUNG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
KONFERENSI ILMIAH DAN PENDIDIKAN
Fresenius Medical Care memiliki kepedulian untuk
mendukung:
i penelitian dan pengembangan produk farmasi,
perangkat medis, dan perbaikan perawatan yang
merupakan kepentingan sah Fresenius Medical
Care;
ii partisipasi dokter, perawat, pelanggan dan staf
mereka di Fresenius Medical Care atau acara yang
diselenggarakan pihak ketiga yang mempromosikan
pengetahuan ilmiah, kemajuan medis atau
penyampaian perawatan kesehatan yang efektif;
dan
iii pelatihan dan acara pendidikan lanjutan
yang diselenggarakan atau diorganisir oleh
Fresenius Medical Care atau lembaga medis atau
penyelenggara lainnya, seperti asosiasi atau
organisasi pasien atau karyawan mereka yang
mempromosikan pengetahuan ilmiah, kemajuan
medis atau penyampaian perawatan kesehatan
yang efektif.

Meskipun aktivitas semacam ini mempunyai tujuan
penting, aktivitas yang tidak patut berkaitan dengan
penelitian dan pengembangan, konferensi ilmiah dan
pendidikan dapat memberikan konsekuensi berat bagi
siapa pun yang terlibat, serta bagi Fresenius Medical
Care sebagai suatu perusahaan. Jika Anda merasa ragu,
maka hubungi sumber daya Kepatuhan Anda.
E. SUMBANGAN DAN KONTRIBUSI
Kita di Fresenius Medical Care berkomitmen untuk
menjadi warga dan pen-dukung perusahaan yang
baik dengan menggunakan sumber daya kita untuk
memajukan perawatan kesehatan dan tujuan amal
lainnya yang mulia. Kita memberikan sumbangan amal
untuk tujuan mulia, terutama yang dimaksudkan untuk
memberikan manfaat kepada pasien penyakit ginjal.
Kita juga dapat memberikan kontribusi untuk amal
atau organisasi kemasyarakatan yang menyediakan
layanan dalam masyarakat di tempat Fresenius Medical
Care menjalankan bisnis. Kita tidak memberikan
sumbangan atau kontribusi untuk mendapatkan atau
mempertahankan bisnis, atau untuk mengamankan
keuntungan yang tidak semestinya.

28

VIII. Integritas Perusahaan

Sumbangan dan kontribusi selalu memerlukan
persetujuan sebelumnya. Semua sumbangan dan
kontribusi harus dilakukan secara transparan. Setiap
negara memiliki proses untuk meninjau semua
sumbangan yang diusulkan. Selain itu, ajukan
pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan
atau masalah kepatuhan yang mungkin timbul dari
sumbangan amal tersebut.

2 ANTI-PENCUCIAN UANG
Pencucian uang secara luas didefinisikan sebagai
keterlibatan dalam transaksi dengan properti yang
diperoleh dari tindak pidana, perencanaan transaksi
untuk menghindari deteksi tindak pidana, atau terlibat
dalam transaksi yang merupakan kelanjutan dari tindak
pidana.
Fresenius Medical Care berkomitmen untuk mematuhi
semua undang-undang, aturan dan peraturan antipencucian uang yang berlaku. Kita mengambil langkahlangkah yang diperlukan dalam menjalankan bisnis
dengan mitra bisnis terkemuka yang melakukan aktivitas
bisnis yang sah dengan dana yang berasal dari sumber
yang sah.

3 UNDANG-UNDANG EMBARGO
DAN SANKSI PERDAGANGAN
Undang-undang dan peraturan embargo perdagangan
pada umumnya melarang perusahaan yang berlokasi
di negara tertentu untuk menjalankan bisnis di negara
tertentu lainnya. Di sisi lain, kadang-kadang suatu
negara menganggap ilegal suatu perusahaan yang
beroperasi dalam jurisdiksi mereka untuk menjalankan
embargo yang diberlakukan oleh negara lain. Kegiatan
internasional Fresenius Medical Care dapat memicu
masalah berdasarkan undang-undang embargo
perdagangan dan sanksi perdagangan yang berlaku.
Fresenius Medical Care memantau embargo dan
sanksi ini dan menerapkan kontrol untuk memastikan
bahwa kita mengikutinya. Harap berkonsultasi
dengan Departemen Hukum untuk mengajukan setiap
pertanyaan mengenai penerapan embargo atau sanksi.
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4 BERSAING SECARA JUJUR
Fresenius Medical Care menyediakan produk dan layanan
inovatif dengan harga yang layak. Kita tidak berpartisipasi
dalam atau menoleransi perilaku anti-kompetitif. Anda
tidak boleh mencari keunggulan kompetitif bagi Fresenius
Medical Care melalui penipuan, penyembunyian,
pengungkapan fakta material yang menyesatkan,
atau cara-cara ilegal. Fresenius Medical Care tidak
membenarkan pencurian rahasia dagang dan informasi
nonpublik. Anda HARUS menghindari penggunaan yang
tidak sah dari setiap informasi yang dipatenkan, dilindungi
hak cipta, memiliki hak istimewa atau rahasia.
Undang-undang anti-monopoli dan undang-undang
lain yang mengatur persaingan usaha bertujuan untuk
melindungi persaingan usaha yang sehat dengan
melarang perilaku yang menghasilkan pengurangan
persaingan usaha atau diskriminasi harga yang tidak
dapat dibenarkan atau menghasilkan kekuatan buatan
lainnya di pasar. Undang-undang antimonopoli dan
undang-undang lain yang mengatur persaingan usaha
ada di hampir semua negara dan berlaku untuk perilaku
pada semua tingkat organisasi. Secara umum, undangundang anti-monopoli dan undang-undang lainnya yang
mengatur persaingan usaha mengharuskan perusahaan
untuk bersaing secara individu dan bukannya bergabung

dan bersepakat dengan perusahaan lain untuk membatasi
persaingan usaha. Setiap tindakan, pembicaraan atau
perjanjian informal yang dimaksudkan untuk membatasi
persaingan atau mungkin memiliki efek membatasi
persaingan, merupakan tindakan yang dilarang.
Selain itu, perusahaan dengan posisi pasar yang sangat
kuat boleh jadi tunduk pada pemeriksaan tambahan,
khususnya jika perusahaan tersebut tidak menghadapi
persaingan substansial di pasar tersebut. Posisi pasar
yang kuat bukan merupakan hal yang tidak patut, tetapi
posisi pasar tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk
menyingkirkan pesaing atau untuk mengeksploitasi
pelanggan. Fresenius Medical Care tidak mengambil
keuntungan yang tidak patut dari posisi pasar yang kuat
di setiap pasar yang terkait.
Pelanggaran undang-undang ini merupakan pelanggaran
berat. Anda khususnya harus berhati-hati pada
pertemuan asosiasi dan pameran dagang untuk
menghindari munculnya perilaku anti-persaingan usaha.
Jika Anda menyadari bahwa Anda sedang berada dalam
diskusi tersebut, maka suarakan keprihatinan Anda, akhiri
diskusi, dan segera beritahukan Departemen Hukum.
Harap berkonsultasi dengan Departemen Hukum untuk
mengajukan pertanyaan mengenai penerapan undangundang anti-monopoli dan persaingan usaha.
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5 PELANGGAN, PENGIKLANAN,
DAN PROMOSI
Cara Fresenius Medical Care melakukan aktivitas
usahanya dan mempromosikan produk dan layanannya
diatur dengan ketat. Fresenius Medical Care telah
mengembangkan kebijakan khusus untuk memastikan
bahwa praktik bisnis, pemasaran, dan aktivitas promosi
telah sesuai dengan undang-undang, aturan dan
peraturan yang berlaku. Semua bahan promosi tentang
produk atau layanan Fresenius Medical Care harus
ditinjau dan disetujui melalui proses yang sesuai untuk
masing-masing negara. Ketika Anda mendiskusikan
produk dan layanan kita,

ANDA HARUS:
i selalu jujur, akurat dan tidak menyesatkan dalam
menggambarkan produk dan layanan;
ii memberikan gambaran yang adil dan seimbang
tentang manfaat dan risikonya;
iii hanya membuat pernyataan yang didukung oleh
informasi klinis yang tepat; dan
iv memastikan bahwa semua pernyataan promosi
konsisten dengan penggunaan produk yang
disetujui atau diberlakukan oleh pemerintah
negara Anda dan materi serta cara penyebarannya
telah sesuai dengan undang-undang, aturan dan
peraturan yang berlaku.
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6 PEMBUKUAN DAN CATATAN
YANG AKURAT
Semua catatan bisnis Fresenius Medical Care harus
mencerminkan secara akurat sifat dan lingkup yang
sebenarnya dari transaksi atau pengeluaran tersebut.
Tujuan dari semua transaksi Fresenius Medical Care
harus dicatat dengan akurat dan segera dalam rekening
yang sesuai. Pelaporan aset, kewajiban, pendapatan dan
pengeluaran Fresenius Medical Care juga harus dilakukan
dengan segera dan akurat. Kita harus memelihara kontrol
akuntansi internal untuk memastikan bahwa catatan dan
rekening keuangan bersifat akurat.
Anda harus memelihara semua catatan tertulis dan
elektronik sesuai dengan undang-undang yang berlaku
sehubungan dengan retensi data dan kebijakan Fresenius
Medical Care tentang manajemen catatan, termasuk
periode retensi yang berlaku.

ANDA TIDAK BOLEH:
i membuat, mengirimkan atau menyetujui catatan
palsu atau tidak akurat sehubungan dengan bisnis
Fresenius Medical Care, atau
ii mencoba untuk menghindari kebijakan atau kontrol
keuangan atau pem-bukuan Fresenius Medical Care.
Larangan ini berlaku, meskipun jika Anda meyakini bahwa
tindakan Anda pada akhirnya akan menguntungkan
Fresenius Medical Care.
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7 PROSEDUR PENAGIHAN
Semua tagihan untuk produk dan layanan harus benar,
akurat dan lengkap. Tagihan harus memenuhi persyaratan
hukum dan kontrak yang berlaku. Klaim dapat diajukan
hanya untuk layanan yang telah dipesan dengan tepat
dan benar-benar disediakan. Catatan yang sesuai harus
tersedia untuk mendokumentasikan bahwa semua layanan
memenuhi standar tersebut, termasuk dokumentasi
kebutuhan medis sesuai dengan pedoman dan kebijakan
Perusahaan.

8 TANGGAPAN YANG TEPAT
TERHADAP PERMINTAAN
INFORMASI
Kita menanggapi dengan tepat semua audit, tinjauan dan
investigasi pemerintah. Jika Anda dihadapkan dengan
permintaan pemerintah yang bukan merupakan tanggung
jawab Anda, maka segera hubungi supervisor Anda
untuk mendapatkan bimbingan. Harap menghubungi
Departemen Hukum segera setelah menerima permintaan
tidak yang biasa dari lembaga pemerintah atau
perwakilannya, seperti panggilan dari pengadilan, surat
perintah, dan permintaan wawancara.
Jika Anda yakin bahwa suatu dokumen atau data sedang
disembunyikan, diubah, dipalsukan atau dihancurkan,
maka Anda wajib segera melaporkan hal tersebut
kepada Petugas Kepatuhan Lokal atau Regional Anda,
Departemen Kepatuhan Perusahaan, Departemen Hukum,
atau melalui Jalur Tindakan Kepatuhan Anda.
Jika ada lembaga penegak hukum yang mendekati
Anda di luar lokasi Fresenius Medical Care sehubungan
dengan Fresenius Medical Care atau pekerjaan atau
keterlibatan Anda dengan Fresenius Medical Care, segera
beri tahu Penasihat Umum yang bertanggungjawab
untuk wilayah Anda, kecuali jika lembaga tersebut telah
melarang Anda berdasarkan hukum yang berlaku untuk
mengomunikasikan pendekatan yang dilakukannya.
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9 KOMUNIKASI DENGAN MEDIA

11 AKTIVITAS POLITIK

Komunikasi yang terbuka dan jujur merupakan prasyarat
untuk mempertahankan kepercayaan pasien, pelanggan,
pemegang saham, dan pemangku kepentingan
kita. Fresenius Medical Care hanya dapat menjamin
komunikasi yang konsisten, terbuka dan jujur jika setiap
pernyataan atau informasi yang diberikan kepada
media telah disetujui sebelumnya oleh Departemen
Hubungan Masyarakat atau Hubungan Investor. Jika
Anda menerima permintaan informasi dari media yang
berhubungan dengan Fresenius Medical Care, maka
sampaikan permintaan tersebut kepada manajer fasilitas
Anda.

Proses undang-undang dan peraturan baru yang
memengaruhi area bisnis kita bersifat sangat kompleks
dan beragam. Fresenius Medical Care akan mematuhi
hukum mengenai keterlibatannya dalam proses ini.
Aktivitas yang dikoordinasikan oleh Fresenius Medical
Care merupakan aktivitas yang patut, dan Fresenius
mendorong partisipasi dalam aktivitas yang disponsori
oleh Fresenius. Selain itu, penting diingat bahwa
aktivitas politik individu Anda tetap terpisah dari
aktivitas Fresenius Medical Care. Pada saat yang sama,
Fresenius Medical Care tidak ingin mengganggu aktivitas
politik pribadi Anda selama Anda

10 PRIVASI DATA
Fresenius Medical Care hanya mengumpulkan, mengolah
atau menggunakan data pribadi pasien, karyawan,
pelanggan, pemasok dan individu lain yang berkaitan,
sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, jika
diperlukan untuk tujuan bisnis, klinis atau pekerjaan.
Fresenius Medical Care menjaga kerahasiaan data
pribadi dan melindunginya sesuai dengan hukum yang
berlaku. Para karyawan Fresenius Medical Care juga
diharapkan segera melaporkan peralatan atau perangkat
milik perusahaan yang berisi informasi perusahaan yang
hilang, dicuri atau rusak.

i memastikan bahwa aktivitas politik pribadi Anda
tidak, dan tidak tampak, berhubungan dengan
pekerjaan atau keterlibatan Anda dengan Fresenius
Medical Care; dan
ii Tidak menggunakan waktu, properti atau peralatan
perusahaan untuk aktivitas politik pribadi Anda
yang tidak berhubungan dengan aktivitas yang
dikoordinasikan oleh Fresenius Medical Care.
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1 KONFLIK KEPENTINGAN
Anda diwajibkan untuk bertindak dalam membela
kepentingan terbaik Fresenius Medical Care dalam
pelaksanaan pekerjaan Anda. Anda harus menghindari
konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika
kepentingan pribadi Anda mengganggu atau cukup
bisa mengganggu kepentingan bisnis Fresenius Medical
Care. Anda diharapkan memberi tahu supervisor Anda
tentang setiap kepentingan pribadi yang mungkin
membahayakan objektivitas atau profesionalisme dalam
pelaksanaan pekerjaan Anda, khususnya:

i Jika Anda ingin terlibat dalam pekerjaan atau bisnis
sampingan yang terkait dengan bisnis Fresenius
Medical Care, atau terkait dengan setiap vendor
atau pelanggan Fresenius Medical Care, maka Anda
harus mengungkapkan rencana Anda dan, kecuali
jika dilarang oleh hukum, mengajukan permohonan
pra-persetujuan kepada Departemen Sumber Daya
Manusia Anda.
ii Sebagai karyawan yang memegang posisi
perekrutan, pengawasan atau manajemen, Anda
tidak boleh merekrut atau merujuk bisnis kepada
kerabat, pasangan atau orang yang tinggal bersama
dengan Anda, atau berpartisipasi dalam proses
perekrutan atau merujuk bisnis kepada salah satu
dari orang-orang ini. Hubungi Departemen Sumber
Daya Manusia Anda untuk mendapatkan bimbingan.
iii Kepentingan keuangan yang lebih besar dari 1%
modal yang masih harus disetor oleh pelanggan,
vendor, pemasok, atau pesaing harus disetujui
sebelumnya oleh supervisor Anda.
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2 PENGGUNAAN PELUANG
PERUSAHAAN UNTUK
KEUNTUNGAN PRIBADI
Setiap peluang bisnis yang Anda temui dalam melakukan
urusan bisnis atas nama Fresenius Medical Care
merupakan milik perusahaan dan bukan milik Anda.
ANDA TIDAK BOLEH:
i menggunakan properti dan informasi Fresenius
Medical Care atau posisi Anda di Fresenius Medical
Care untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat
pribadi atau memberikan keuntungan atau manfaat
kepada pihak ketiga;
ii mendirikan perusahaan pesaing, atau bertindak
sebagai pesaing Fresenius Medical Care, atau
mendirikan bisnis Anda sendiri untuk mengambil
keuntungan dari posisi Anda di Fresenius Medical
Care; atau
iii mengejar setiap peluang atau usaha bisnis atau
terlibat dalam aktivitas apa pun yang akan
mengakibatkan Anda bersaing dengan Fresenius
Medical Care atau yang akan memungkinkan Anda
atau pihak ketiga untuk mengambil keuntungan dari
peluang bisnis yang dimiliki oleh Fresenius Medical
Care.

3 PERDAGANGAN DENGAN
ORANG DALAM
Undang-undang efek yang berlaku untuk Fresenius
Medical Care melarang siapa saja yang memiliki
informasi dari dalam tentang suatu perusahaan
untuk memperdagangkan efek perusahaan tersebut.
“Informasi dari dalam” adalah informasi yang umumnya
tidak tersedia untuk umum dan bahwa, jika diketahui,
akan cukup dapat diharapkan memengaruhi keputusan
investasi atau berpotensi memengaruhi harga efek
perusahaan (naik atau turun). Contoh informasi dari
dalam meliputi:
i akuisisi atau merger utama / strategis yang
direncanakan; pemisahan; pembelian atau
penjualan aset material;
ii memulai, menyelesaikan atau mengakhiri kontrak
dengan pelanggan dan pemasok;
iii risiko insolvensi;
iv perkiraan yang menyimpang secara signifikan dari
hasil keuangan masa lalu atau harapan pasar;
v wanprestasi peminjam utama;
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vi perubahan yang direncanakan dalam manajemen
atau dewan pengawas;
vii pengembangan produk baru;
viii pertanggungjawaban produk atau lingkungan
material; litigasi material; langkah-langkah
restrukturisasi yang berdampak material terhadap
operasi bisnis di masa depan; dan
ix perubahan manajemen senior atau keanggotaan
dewan.
Dalam pekerjaan sehari-hari Anda di atau atas nama
Fresenius Medical Care, Anda mungkin mengetahui
informasi nonpublik material mengenai perusahaan
atau bahkan salah satu mitra bisnisnya yang merupakan
perusahaan terbuka. Anda dapat mempelajari informasi
dari dalam melalui posisi Anda atau sekadar melihat
dokumen di atas meja rekan kerja atau secara tidak
sengaja mendengar percakapan di kantor. Menggunakan
informasi tersebut untuk keuntungan keuangan Anda
atau menyampaikan informasi tersebut kepada orang
lain untuk keuntungan keuangan mereka (dan dengan
demikian berpotensi memberikan keuntungan keuangan
kepada Anda), merupakan tindakan yang dilarang dan
ilegal.

Jika Anda mengetahui informasi dari dalam tentang
Fresenius Medical Care atau salah satu mitra bisnis
kita, Anda tidak boleh menyampaikan informasi itu
kepada siapa pun di luar perusahaan (atau bahkan di
dalam perusahaan) kecuali jika hal itu berkaitan secara
langsung dengan dan diperlukan untuk pelaksanaan
aktivitas bisnis sah perusahaan dan sesuai dengan
kebijakan Fresenius Medical Care.
Selain itu, jika Anda mengetahui adanya informasi dari
dalam maka Anda tidak boleh membeli atau menjual efek
perusahaan tersebut, termasuk secara tidak langsung
melalui teman anggota keluarga, atau menyarankan
orang lain untuk membeli atau menjual efek
tersebut. Apabila informasi dari dalam tersebut telah
dipublikasikan dan disebarluaskan secara luas, seperti
melalui pemberkasan publik, maka transaksi tersebut
dapat dipertimbangkan. Jika Anda memiliki pertanyaan
tentang hal ini, maka Anda dapat menghubungi
Departemen Hukum.
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X. Ketenagakerjaan

Fresenius Medical Care berupaya mempertahankan
tempat kerja yang aman, terlindungi, produktif, penuh
hormat dan non-diskriminatif yang menghargai
kontribusi semua orang yang terlibat dalam operasi
bisnis kita. Fresenius Medical Care berusaha untuk
memberikan lingkungan kerja yang bebas dari segala
bentuk diskriminasi, termasuk pelecehan atau intimidasi
lisan atau fisik dari supervisor, rekan kerja, vendor,
konsultan, pengunjung atau pelanggan Fresenius
Medical Care. Kita tidak menoleransi pelecehan atau
intimidasi dalam bentuk apa pun. Kita juga tidak
menoleransi kekerasan atau perilaku kasar, termasuk
pelecehan verbal atau fisik oleh setiap karyawan, pasien,
pelanggan, klien atau pengunjung dalam menjalankan
bisnis Fresenius Medical Care.

1 PERLINDUNGAN PEKERJA
Fresenius Medical Care memberikan prioritas utama
pada perlindungan pekerja. Fresenius Medical Care
mengutuk penggunaan kerja paksa dan pekerja anak
yang eksploitatif. Kita tidak akan menoleransi setiap
pelanggaran prinsip-prinsip ini oleh pemasok.

2 KEBIJAKAN LARANGAN
BALAS DENDAM
Anda TIDAK BOLEH melecehkan atau melakukan
tindakan balas dendam terhadap karyawan atau orang
lain yang melaporkan atau bermaksud melaporkan
pelanggaran atau dugaan pelanggaran hukum, Kode ini
atau pedoman atau kebijakan Fresenius Medical Care.
Jika Anda yakin bahwa Anda telah mengalami pelecehan
atau menjadi korban balas dendam akibat melaporkan
atau bermaksud melaporkan pelanggaran aktual atau
potensial, laporkan hal ini kepada Petugas Kepatuhan
Lokal atau Regional Anda, Departemen Kepatuhan
Perusahaan, Departemen Sumber Daya Manusia
setempat atau Jalur Tindakan Kepatuhan Anda.

3 LINGKUNGAN, KESEHATAN
DAN KESELAMATAN
Kita berusaha untuk menyediakan tempat kerja yang
aman, sehat dan produktif bagi para karyawan dan mitra
bisnis kita yang membantu kita dalam operasi bisnis
kita. Kami mengharapkan Anda untuk mengambil semua
tindakan yang diperlukan untuk menghindari cedera
atau kerugian bagi Anda, rekan kerja Anda atau orang
lain. Anda harus memberi tahu supervisor Anda tentang
kondisi dan praktik kerja yang tidak aman atau cedera.
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4 LARANGAN DISKRIMINASI

vi status pernikahan,

Fresenius Medical Care tidak mengizinkan diskriminasi
dalam perekrutan atau di tempat kerja berdasarkan:

vii kewarganegaraan,
viii cacat,

i jenis kelamin (termasuk pergantian jenis kelamin),

ix orientasi seksual,

ii ras, asal etnis atau warna kulit,

x status veteran; atau

iii kebangsaan atau asal-usul kebangsaan,

xi setiap pertimbangan diskriminatif yang melawan
hukum lainnya.

iv agama atau kepercayaan,
v usia,

Lihat kebijakan yang berlaku untuk
mendapatkan rinciannya.
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5 ALKOHOL DAN OBAT-OBATAN
TERLARANG

6 LISENSI, SERTIFIKASI DAN
IZIN LAINNYA

Penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang
membahayakan kesehatan dan keselamatan Anda serta
kesehatan dan keselamatan pasien, pelanggan dan
rekan kerja. Dilarang keras bekerja di bawah pengaruh
zat-zat ini. Jika Anda menduga bahwa rekan kerja berada
dalam kondisi mabuk atau di bawah pengaruh alkohol
atau obat-obatan terlarang, atau menyalahgunakan obat
resep, Anda harus melaporkan situasi tersebut kepada
supervisor Anda.

Sering kali, tugas-tugas di Fresenius Medical Care
mengharuskan Anda untuk memiliki lisensi (misalnya
lisensi keperawatan), sertifikasi (misalnya sertifikasi
teknisi dialisis), atau kualifikasi profesional lainnya. Anda
bertanggungjawab untuk memelihara semua kualifikasi
yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan Anda. Anda
harus melaporkan kepada supervisor Anda jika setiap
kualifikasi yang diperlukan telah kedaluwarsa atau
dicabut.
Di beberapa negara, lembaga pemerintah dapat
mengecualikan orang-orang tertentu untuk
berpartisipasi dalam aktivitas perawatan kesehatan.
Jika Anda diberi tahu bahwa Anda dikecualikan dari
partisipasi dalam program pemerintah, maka Anda
harus memberi tahu supervisor Anda.
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1 PERLINDUNGAN DAN
PENGGUNAAN YANG TEPAT
PROPERTI DAN ASET
FRESENIUS MEDICAL CARE
Properti dan aset Fresenius Medical Care hanya dapat
digunakan untuk tujuan bisnis sah yang terkait dengan
Perusahaan. Properti Fresenius Medical Care meliputi:
i pasokan medis;
ii peralatan kerja (misalnya komputer, Internet, email,
telepon selular), termasuk penggunaan pribadi
disetujui yang diotorisasi sesuai dengan kebijakan
Fresenius Medical Care yang berlaku;
iii perlengkapan, materi dan layanan kantor; dan
iv semua bentuk catatan dan dana Fresenius Medical
Care.

Anda tidak memiliki harapan privasi apa pun ketika
menggunakan properti Fresenius Medical Care di A.S.,
maupun secara internasional jika didasarkan pada
hukum setempat yang berlaku. Anda bertanggungjawab
untuk memastikan bahwa properti Fresenius Medical
Care tidak disalahgunakan, disia-siakan, dirusak, hilang
atau dicuri. Kecuali jika Anda diberi wewenang untuk
melakukannya, Anda tidak boleh mengambil atau
menggunakan properti atau informasi Fresenius Medical
Care untuk keuntungan atau manfaat pribadi. Anda
tidak boleh memberikan properti Fresenius Medical Care
kepada pihak ketiga, kecuali jika Anda berwenang untuk
melakukannya dalam transaksi bisnis yang sah.
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2 KERAHASIAAN, INFORMASI
KEPEMILIKAN DAN
KEAMANAN TI
Semua dokumen dan semua informasi tentang kegiatan
internal Fresenius Medical Care harus diperlakukan
secara rahasia. Informasi rahasia mencakup semua
informasi strategis, keuangan, dan teknis atau bisnis
Fresenius Medical Care yang tidak diungkapkan kepada
publik, serta semua rahasia bisnis dan dagang mitra
bisnis Fresenius Medical Care.
ANDA TIDAK BOLEH:
i berbicara dengan pihak ketiga tentang proyek,
rincian teknis, atau informasi rahasia lainnya, atau
memberi mereka akses ke informasi tersebut
dengan cara apa pun;
ii mengedarkan rahasia dagang atau perusahaan
mitra bisnis kita;

iii membuat transkrip atau salinan data yang bukan
untuk tujuan operasional; atau
iv mengakses informasi yang tidak berhubungan
dengan aktivitas Anda sendiri.
ANDA HARUS:
i menangani informasi rahasia dengan kehati-hatian
ekstra, terutama di tempat-tempat umum, seperti
kereta api, bus, pesawat, dll.;
ii mengambil langkah-langkah untuk melindungi
komputer Anda, atau perangkat elektronik lainnya
dari penggunaan, akses atau modifikasi perangkat
lunak yang tidak sah; menjaga kerahasiaan
korespondensi pos dan telekomunikasi; dan
iii memberikan perhatian khusus pada aspek
kerahasiaan TI, seperti perlindungan dan keamanan
data.
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Kewajiban ini berlaku selama jam kerja dan selepas jam
kerja, meskipun informasi tersebut tidak ditetapkan
atau ditetapkan secara khusus sebagai “rahasia” atau
“terbatas”. Kewajiban kerahasiaan Anda tetap berlaku
bahkan jika pekerjaan Anda dengan Fresenius Medical
Care berakhir kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam
undang-undang yang berlaku.

3 MEDIA SOSIAL
Media sosial merupakan bagian penting dari bisnis saat
ini, dan akan semakin penting. “Media sosial” mengacu
pada sarana interaksi di antara orang-orang ketika
mereka membuat, berbagi, bertukar dan mengomentari
konten di antara mereka sendiri dalam komunitas dan
jaringan maya. Media sosial mencakup jejaring sosial
(misalnya Twitter, Facebook, LinkedIn), blog, wiki dan
situs web streaming video (misalnya YouTube).

DILARANG:
i merendahkan Fresenius Medical Care;
ii menggunakan media sosial untuk aktivitas
klinis atau pasien jika tidak disediakan oleh atau
diotorisasi secara khusus oleh Fresenius Medical
Care untuk menjalankan bisnis;
iii menggunakan media sosial untuk aktivitas usaha
(misalnya untuk aktivitas perekrutan atau hubungan
masyarakat) tanpa persetujuan sebelumnya dari
supervisor atau manajer Anda; atau
iv mengungkapkan informasi apa pun yang terkait
dengan pasien.
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ANDA HARUS:
i bersikap jujur, akurat dan penuh hormat ketika
menggunakan media sosial;
ii mengungkapkan pendapat dan komentar pribadi
Anda sendiri secara online dengan menggunakan
nama Anda sendiri, bukan nama Fresenius Medical
Care atau setiap pengidentifikasi perusahaan,
seperti email atau alamat surat Fresenius Medical
Care, kecuali jika diberi kewenangan untuk
melakukannya; dan
iii terus mengingat bahwa pemasangan informasi,
baik pribadi dan profesional, pada akhirnya dapat
terhubung ke Fresenius Medical Care, meskipun
hubungan Anda dengan Fresenius Medical Care
tidak diungkapkan.

4 KEKAYAAN INTELEKTUAL
Kekayaan intelektual sangat penting bagi keberhasilan
ekonomi kita dan keberhasilan mitra bisnis dan
pelanggan kita. Anda harus melindungi kekayaan
intelektual kita, termasuk paten, merek dagang, hak
cipta, rahasia dagang, pengetahuan atau kecakapan
teknis dan ilmiah, dan keahlian yang dikembangkan
dalam perjalanan bisnis kita.
Kami mengharapkan Anda untuk menghargai juga hak
kekayaan intelektual pihak lain. Jika Anda menduplikasi
atau menyalahgunakan kekayaan intelektual pihak lain
tanpa izin, maka Anda dan Fresenius Medical Care dapat
dikenai denda yang signifikan dan hukuman pidana.
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