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3M berkomitmen menjalankan bisnis
dengan integritas, tanpa pengaruh korupsi atau penyuapan dalam bentuk apa
pun. Sebagai salah satu mitra bisnis kami
yang berharga, kami berharap bahwa
Anda akan bertindak secara legal dan
etis dalam setiap hal yang Anda lakukan.
Informasi dalam brosur ini menjelaskan harapan dan komitmen kami ketika
bekerja dengan Anda guna memastikan bisnis dijalankan dengan cara yang
benar.

Visi 3M

Harapan 3M mengenai Penyuapan

Di 3M, kami menghargai relasi kami dengan
mitra bisnis kami. Tidak peduli di mana Anda
berada atau produk atau jasa apa pun yang
Anda sediakan, Anda memainkan peran utama
dalam upaya kami untuk mencapai Visi kami.

3M melarang penyuapan dan korupsi dalam
semua bentuk, tanpa memandang kebiasaan
dan praktik bisnis yang mungkin ada di setiap
negara, dan kami mengharapkan mitra bisnis
kami untuk mematuhi seluruh undang-undang.
•
Penyuapan terhadap individu swasta,
karyawan perusahaan swasta, dan pejabat pemerintah bertentangan dengan undang-undang
berlaku dan Pedoman Perilaku 3M.

Komitmen 3M untuk Memberantas Penyuapan

• Suap bisa memiliki banyak bentuk, seperti
hadiah, hiburan, dan perjalanan berlebihan,
atau sumbangan amal, persenan, donasi politik,
atau uang terima kasih atau “pelicin” bernilai
kecil.

3M menjalankan bisnis secara etis dan dengan penuh kepatuhan tidak hanya terhadap
undang-undang AS saja namun juga di seluruh
negara tempat kami beroperasi. 3M secara
cermat memilih mitra bisnis yang mendukung
nilai-nilai dan komitmen kami pada integritas.
Harapan kami adalah bahwa Anda akan menjalankan bisnis tanpa penyuapan dan korupsi.

3M memiliki sejarah panjang tentang kinerja
yang kuat dan operasi kelas dunia berdasarkan reputasi luar biasa perusahaan kami
dan karya insan kami. Bersama-sama, kita
memberi contoh bagaimana bisnis dijalankan
secara global dengan mengetahui aturan,
membuat pilihan yang benar, dan meminta
petunjuk ketika kita memiliki kekhawatiran
atau tidak yakin harus melakukan apa.
•
3M adalah salah satu anggota Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa
(UNGC) dan Kelompok Kerja UNGC pada
Prinsip Kesepuluh.
•
3M dengan bangga diakui di tahun
2016 oleh Ethisphere sebagai salah satu
World’s Most Ethical Companies ® selama
tiga tahun berturut-turut.
•
3M telah diakui sebagai World’s Most
Admired Companies (Fortune)
•
3M adalah salah satu World’s Most
Respected Companies (Barron’s)
Pertanyaan

Ketika penyuapan dan korupsi dihilangkan dari
proses bisnis, setiap perusahaan bersaing berdasarkan teknologi, produk, dan layanan pelanggan. Dalam kancah persaingan yang adil,
setiap orang memiliki kesempatan yang sama
untuk memenangkan bisnis secara jujur!

• Bantuan atau janji, seperti penawaran untuk
mempekerjakan kerabat pejabat pemerintah
atau memberi diskon tidak layak yang tidak
diberikan kepada pihak lain bisa juga merupakan penyuapan dan melanggar Pedoman kami
serta undang-undang berlaku.

Mencegah penyuapan dan korupsi adalah hal
yang benar untuk dilakukan. Itu juga berarti
bisnis yang baik. Sebagai bagian dari Pedoman
kami, Prinsip Antipenyuapan 3M memastikan
bahwa kami mematuhi undang-undang antikorupsi global, termasuk Undang-Undang Praktik
Korupsi di Luar Negeri A.S., Undang-Undang
Penyuapan B.R., dan peraturan perundang-undangan dari seluruh negara tempat kami beroperasi.

Cara 3M Berbisnis
Di 3M, hanya ada satu cara berbisnis, yaitu
cara yang benar. Pedoman Perilaku kami memberikan petunjuk jelas kepada karyawan 3M
dan mitra bisnis yang bertindak atas nama 3M,
mengenai cara membuat keputusan etis yang
baik setiap hari. Pedoman Perilaku serta Prinsip
Antipenyuapan kami bisa ditemukan di www.3M.com/businessconduct

Ini merupakan masalah hukum yang rumit
dan dinamis, jika Anda memiliki pertanyaan
mengenai informasi yang dimuat dalam
brosur ini, atau Anda menduga ada perilaku
tidak pantas, hubungi kami atau Departemen
Kepatuhan & Perilaku Bisnis 3M, atau kunjungi 3M-Ethics.com.

