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Prinsip Keselamatan, Kualitas, dan Pemantauan Produk
Pernyataan Prinsip:
3M berkomitmen terhadap keselamatan, kualitas, dan pemantauan produk. Keselamatan, kualitas, dan
pemantauan produk harus selalu menjadi pertimbangan primer selama desain, manufaktur, pemasaran, dan
penjualan produk 3M. Karyawan 3M harus mengetahui dan mengikuti semua undang-undang dan peraturan
berlaku serta kebijakan, standar, dan prosedur produk 3M untuk keselamatan, kualitas, dan pemantauan produk
dan harus melaporkan serta menanggapi kekhawatiran secara saksama. Manajemen 3M bertanggung jawab
menanggapi laporan kekhawatiran dan memastikan bahwa karyawan 3M mendapatkan pelatihan tepat mengenai
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan, standar, dan prosedur 3M.
Tujuan:
3M berusaha untuk memperbaiki setiap kehidupan. 3M memberikan kepada pelanggan kita produk aman
berkualitas untuk tujuan penggunaan dan memahami bahwa menyediakan produk yang secara konsisten
memenuhi harapan tinggi pelanggan, masyarakat, dan harapan tinggi kita sangat penting bagi kesuksesan kita.
3M bekerja untuk menghasilkan produk dengan kinerja lingkungan superior selama masa seluruh daur hidupnya.
Kita juga bekerja dengan pemasok dan mitra usaha kita sehingga pengoperasian mereka mendukung tujuan yang
sama ini. Upaya-upaya ini bersama-sama membantu menjelaskan, melindungi, dan memastikan kesuksesan
jangka panjang perusahaan kita.
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:
• Mematuhi semua peraturan perundang-undangan keselamatan dan kualitas produk serta lingkungan dan
kebijakan, standar, dan prosedur 3M.
• Selalu waspada dan laporkan semua kekhawatiran keselamatan, kualitas, dan pemantauan produk, termasuk
kekhawatiran yang diungkapkan kepada Anda oleh rekan kerja, pelanggan, pengguna produk atau orang lain.
• Pemantauan produk mencakup komitmen lingkungan, kesehatan dan keselamatan 3M yang melampaui fondasi
keselamatan dan kepatuhan produk. Komitmen pemantauan produk 3M spesifik termasuk, sebagai contoh,
kebijakan dan standar mengenai pengelolaan daur hidup, bahan kimia sulit terurai, dan pengadaan kertas.
• Gunakan program Pengenalan Teknologi Baru dan Kerangka Kerja Pengenalan Produk Baru dan Pengelolaan
Daur Hidup 3M untuk membantu mengintegrasikan keselamatan, kualitas, kepatuhan, kinerja lingkungan
produk serta pertimbangan pemantauan lain ke dalam desain, manufaktur, pemasaran, dan penjualan produk
3M, termasuk pertimbangan tujuan penggunaan, penyalahgunaan dapat diduga, dan pembuangan produk kita.
• Menilai produk pihak ketiga dengan tingkat peninjauan atribut lingkungan, kesehatan, keselamatan, peraturan,
dan potensi tanggung jawab terkait produk yang setara dengan yang dimanufaktur oleh 3M.
• Berpartisipasi dalam program pelatihan dan pendidikan mengenai keselamatan, kualitas, kepatuhan, kinerja
lingkungan produk serta prosedur dan persyaratan pengelolaan pemantauan lain.
• Beri bukti pernyataan produk, termasuk pemasaran, penjualan, dan informasi teknis yang disediakan untuk
pelanggan.
• Pilih dan pertahankan pemasok, kontraktor, atau produsen dan penyedia jasa pihak ketiga yang mematuhi
semua peraturan perundang-undangan berlaku dan memenuhi harapan keselamatan, kualitas, kinerja
lingkungan produk serta harapan pemantauan lain 3M.
• Karyawan harus menghubungi tenaga profesional atau kepala bagian kualitas lingkungan, kesehatan, dan
keselamatan yang bertugas di divisi, fasilitas, atau negara mereka untuk membantu mengidentifikasi dan
mematuhi undang-undang dan kebijakan yang berlaku.
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• Komitmen 3M terhadap keselamatan, kualitas, dan pemantauan diterapkan secara merata pada jasa. Jasa
yang disediakan oleh 3M harus disediakan dengan cara yang aman; mematuhi peraturan perundang-undangan
berlaku; memenuhi persyaratan kualitas; dan mematuhi kebijakan, standar, dan prosedur 3M.
Hukuman:
Kegagalan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan keselamatan dan kualitas produk serta lingkungan
dan Prinsip ini dapat mengakibatkan hukuman pidana dan perdata bagi 3M dan bagi karyawan perorangan,
gangguan bisnis signifikan, dan merusak reputasi 3M. Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku 3M dapat
menyebabkan tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.
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