
Tanggung jawab PCBU –LEMBAR INFORMASI | 1

Apa itu bisnis (business) atau usaha (undertaking)?  
Apakah suatu organisasi adalah bisnis atau usaha akan tergantung pada keadaan masing-masing 
kasus. Namun, definisi berikut mungkin dapat membantu:

 • bisnis biasanya memiliki tujuan menghasilkan keuntungan dan memiliki suatu taraf organisasi, 
sistem, dan kontinuitas.

 • usaha mungkin memiliki elemen organisasi, sistem, dan kemungkinan kontinuitas, tetapi biasanya 
tidak bersifat komersial atau dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan.

Apa definisi badan yang menjalankan bisnis atau usaha (PCBU)? 
Berdasarkan undang-undang hukum kesehatan dan keselamatan kerja (K3) badan dapat berupa 
individu seperti pedagang tunggal (sole trader) atau wiraswasta (self employed), atau entitas seperti 
badan hukum (perusahaan), badan tidak berbadan hukum, asosiasi atau persekutuan. Individu yang 
menjadi bagian persekutuan yang menjalankan bisnis secara sendiri-sendiri dan bersama-sama 
merupakan PCBU.

Seseorang menjalankan bisnis atau usaha baik itu dilakukan sendiri atau dengan orang lain, dan baik 
demi keuntungan atau tidak.

Faktor-faktor untuk menentukan apakah ada bisnis atau usaha yang 
dijalankan 
 •  Unsur organisasi, sistem, dan kontinuitas yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan 
 • Unsur kendali atas tempat di mana pekerjaan harus dilakukan, cara pekerjaan dilakukan, atau  

pekerja yang melakukan pekerjaan itu. 

Mendefinisikan kerja 
Karena kerja tidak didefinisikan dalam UU K3, kerja memiliki artinya yang biasa. Kerja adalah suatu 
kegiatan yang melibatkan upaya mental atau fisik yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan  
atau hasil. 

Suatu kegiatan yang bersifat domestik, rekreasi atau sosial juga dapat dianggap sebagai kerja tetapi 
kecil kemungkinannya untuk termasuk dalam kewajiban PCBU jika kegiatan tersebut merupakan  
bagian dari menjalankan rumah tangga atau kehidupan sehari-hari seseorang dan tidak terjadi 
sehubungan dengan tempat kerja. 
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Kewajiban menjaga keselamatan (duty of care) 
Kewajiban menjaga keselamatan adalah kewajiban secara hukum untuk mengambil langkah-langkah 
yang wajar untuk memastikan kesehatan dan keselamatan orang lain.

Pekerja 

Pekerja bukan hanya karyawan yang dibayar, tetapi termasuk kontraktor, sub-kontraktor, pekerja 
sewaan, magang, relawan, dan orang yang sedang melakukan praktik kerja lapangan. PCBU dapat juga 
merupakan seorang pekerja. 

PCBU memiliki kewajiban utama untuk menjaga keselamatan pekerja saat mereka berada di bisnis atau 
usaha, jika ia:

 •  melakukan atau membuat pekerja melakukan pekerjaan 
 •  mengarahkan atau memengaruhi pekerja yang melakukan pekerjaan.

Lain-lain

PCBU juga memiliki kewajiban utama menjaga keselamatan untuk memastikan, sejauh dapat dilakukan 
secara wajar, bahwa kesehatan dan keselamatan orang lain tidak terpapar risiko akibat pekerjaan yang 
dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan bisnis atau usaha, misalnya pengunjung atau publik.

Ada juga kewajiban di mana suatu PCBU memberikan layanan K3 ke PCBU lain untuk membantu 
mereka memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang K3. Layanan K3 dapat mencakup:

 • rekomendasi atau saran
 • pengujian atau analisis
 • laporan, rencana, program, strategi atau panduan
 • pelatihan atau pendidikan.

Undang-Undang K3 memberikan kewajiban lebih lanjut pada PCBU tertentu yang mengendalikan 
tempat kerja atau merupakan pemegang tugas 'hulu' misalnya perancang, produsen dan importir  
pabrik dan zat.

Kewajiban ini dapat berlaku bagi PCBU jika PCBU tersebut:

 • mengelola atau mengendalikan tempat kerja, atau perlengkapan (fixtures, fittings) atau pabrik di 
tempat kerja

 • merancang, memproduksi, mengimpor atau memasok pabrik, bahan atau struktur yang digunakan 
dalam pekerjaan

 • memasang, membangun atau menugaskan pembangunan pabrik atau struktur yang digunakan 
dalam pekerjaan.

Rangkuman 
Berdasarkan UU K3, PCBU harus memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja, sejauh dapat 
dilakukan secara wajar, dengan menghilangkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan. Jika 
penghilangan risiko tidak dapat dilakukan secara wajar, risiko harus diminimalkan sejauh dapat 
dilakukan secara wajar.
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Untuk informasi lebih lanjut lihat Pedoman Penafsiran: Arti 'badan yang menjalankan bisnis atau 
usaha' (PCBU). 

Ini adalah panduan singkat. Pemangku tugas harus mengacu pada Undang-Undang Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja 2020 dan peraturan terkait untuk pemahaman penuh tentang tugas dan 
tanggung jawab. 

https://www.wa.gov.au/system/files/2021-11/211100_GL_PCBU_0.pdf
https://www.wa.gov.au/system/files/2021-11/211100_GL_PCBU_0.pdf

