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Prinsip Pelobian dan Kegiatan Politik
Pernyataan Prinsip:
Sebagai anggota yang peduli dari masyarakat kita, 3M secara aktif berpartisipasi dalam kebijakan publik dan
advokasi legislatif, atau “pelobian.” Jika diperlukan, 3M juga berpartisipasi dalam kegiatan politik untuk memilih
dan bekerja dengan perwakilan terpilih dan pejabat pemerintah. Organisasi Urusan Pemerintah 3M berkoordinasi
dan memantau pelobian dan kegiatan politik 3M. Dewan Kegiatan Politik 3M, yang terdiri dari eksekutif 3M senior,
memantau sumbangan politik 3M dan kegiatan Komite Tindakan Politik 3M (PAC 3M). PAC 3M merupakan dana
nonpartisan terdiri dari sumbangan sukarela karyawan dan pemegang saham yang digunakan untuk memberikan
sumbangan kepada calon federal, negara bagian, dan lokal A.S. sebagaimana diizinkan oleh undang-undang.
Sebelum merekrut pelobi, melakukan pelobian langsung, atau berkomunikasi dengan pejabat publik atas nama
3M, karyawan 3M harus berkonsultasi dengan Urusan Pemerintah 3M.
3M menghormati hak karyawan kita untuk berpartisipasi dalam proses politik dan berkomunikasi dengan
perwakilan terpilih mereka menggunakan waktu dan sumber daya mereka sendiri. Sumber daya dan fasilitas 3M
tidak boleh digunakan untuk kegiatan pribadi, politik atau pelobian.
Tujuan:
Pelobian adalah suatu cara yang pantas bagi perusahaan seperti 3M untuk mendidik pembuat kebijakan mengenai
kepentingan sah 3M dan karyawan kita, namun komunikasi ini harus dilakukan dan dilaporkan sesuai dengan
semua undang-undang yang berlaku.
Penggunaan sumber daya perusahaan untuk memengaruhi proses politik diatur secara ketat untuk melindungi dan
mempromosikan integritas proses politik negara-negara di seluruh dunia. Secara khusus, undang-undang Amerika
Serikat, undang-undang banyak negara bagian A.S., dan undang-undang banyak negara serta wilayah lain secara
umum melarang penggunaan sumber daya perusahaan untuk mendukung atau menentang calon atau komite
politik.
Prinsip ini berlaku secara global untuk semua karyawan dan dapat diberlakukan terhadap mereka yang bertindak
atas nama 3M. Lihat Prinsip Kepatuhan untuk informasi kapan pihak ketiga mungkin dicakup dalam Prinsip
Pedoman Perilaku.
Pedoman Tambahan:
• "Pelobian" berarti berkomunikasi dengan pembuat undang-undang dan pejabat publik lain untuk membantu
membentuk kebijakan publik mengenai undang-undang, peraturan, dan masalah yang memengaruhi bisnis
dan karyawan kita. Di Amerika Serikat, karyawan 3M dan siapa pun yang bertindak atas nama 3M harus
mematuhi undang-undang federal, negara bagian, dan lokal yang mengatur tentang pelobian. Undang-undang
pelobian bervariasi menurut tingkat pemerintah dan lembaga pemerintah. Misal, di Amerika Serikat, undangundang pelobian negara bagian bervariasi antara negara bagian dan sering berubah. Di beberapa negara
bagian, kegiatan penjualan tradisional bisa berupa pelobian, yang memicu persyaratan pendaftaran dan
pelaporan. Hubungi Urusan Pemerintah 3M untuk panduan tambahan. Untuk memastikan bahwa 3M telah
mematuhi undang-undang pendaftaran dan pelaporan yang berlaku, semua karyawan harus berkonsultasi
dengan Urusan Pemerintah 3M dan penasihat hukum 3M yang bertugas untuk mereka sebelum menghubungi
perwakilan terpilih atau pegawai pemerintah untuk mengetahui apakah usulan komunikasi tersebut termasuk
pelobian dan memerlukan pendaftaran, pelaporan, atau tindakan lain.
• Keterlibatan apa pun dari pihak pelobi atau konsultan urusan pemerintah eksternal (yaitu, bukan karyawan)
harus ditinjau dan disetujui terlebih dahulu oleh Wakil Presiden Urusan Pemerintah dan dibuat berdasarkan
kontrak tertulis yang meminta pihak pelobi mematuhi semua undang-undang pendaftaran dan pelaporan yang
berlaku, serta Prinsip Pedoman Perilaku 3M. Pastikan bekerja dengan Pengadaan dan Urusan Pemerintah 3M
untuk mendapatkan persyaratan kontrak tertulis yang sesuai. Pelaporan kegiatan dan pengeluaran pelobian
ditangani oleh Urusan Hukum 3M.
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• Kecuali diizinkan terlebih dahulu oleh Dewan PAC, dan hanya sejauh diizinkan oleh hukum federal atau negara
bagian yang berlaku, 3M tidak mengizinkan karyawan menyebarkan bacaan kampanye, meminta sumbangan
kampanye, atau berpartisipasi dalam kegiatan politik lain selama jam kerja.
• Urusan Pemerintah 3M dapat - sebagaimana diizinkan oleh hukum - mengundang pemangku jabatan dan calon
pejabat publik untuk mengunjungi fasilitas 3M dan menyapa karyawan 3M. Karyawan 3M tidak diwajibkan
menghadiri acara tersebut. 3M dapat menolak atau membatasi keberadaan calon di properti 3M sebagaimana
diizinkan oleh hukum. Kecuali secara tegas diizinkan terlebih dahulu oleh Urusan Pemerintah 3M, calon tidak
boleh membagikan bacaan, meminta sumbangan, atau menyapa karyawan di fasilitas 3M mana pun.
• PAC 3M merupakan dana nonpartisan yang digunakan untuk memberikan sumbangan kepada calon federal
dan, apabila diizinkan, negara bagian, dan lokal AS, partai, dan komite politik. 3M telah membentuk Dewan
PAC untuk mengawasi 3M dan sumbangan PAC 3M untuk kampanye politik, partai, atau komite di Amerika
Serikat. Diketuai oleh seorang eksekutif 3M senior, Dewan PAC melapor kepada Direktur Eksekutif.
Berdasarkan permintaan, Dewan PAC juga melaporkan kegiatan politik dan sumbangan 3M kepada Komite
Pengoperasian Perusahaan dan Komite Nominasi dan Tata Kelola Dewan Direktur. Karyawan dan pemegang
saham 3M yang memenuhi syarat dapat menyumbang secara sukarela ke PAC 3M. Karyawan dan pemegang
saham yang memenuhi syarat dapat diminta untuk menyumbang ke PAC 3M sebagaimana diizinkan oleh
hukum A.S. Setiap karyawan dapat menolak untuk memberikan sumbangan ke PAC 3M tanpa takut akan balas
dendam. 3M tidak akan mengganti uang kepada siapa pun yang memberikan sumbangan ke PAC 3M atau
sumbangan politik lain apa pun. Tindakan memaksa karyawan untuk menyumbang kepada PAC 3M atau
membuat sumbangan politik bertentangan dengan hukum.
Hukuman:
Pelanggaran terhadap hukum dan Pedoman Perilaku 3M dapat menyebabkan tindakan disipliner, hingga dan
termasuk pemutusan hubungan kerja.
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