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Siapa yang disebut petugas?
Menyandang kata 'petugas' dalam jabatan tidak membuat seseorang menjadi petugas 
berdasarkan undang-undang hukum kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Petugas berada 
dalam posisi yang memungkinkan mereka memiliki pengaruh signifikan atas pengambilan 
keputusan untuk organisasi atau kapasitas untuk secara signifikan memengaruhi posisi 
keuangan organisasi. Pengambilan keputusan yang dimaksud tidak harus secara khusus 
melibatkan isu-isu K3, melainkan keputusan secara umum yang secara fundamental 
memengaruhi organisasi. 

Seorang petugas harus menggunakan uji tuntas untuk memastikan badan yang menjalankan 
bisnis atau usaha (PCBU) memenuhi kewajiban kesehatan dan keselamatannya untuk 
melindungi pekerja dan orang lain dari bahaya. 

Apa itu uji tuntas?
Uji tuntas terkait K3 berarti memastikan PCBU menerapkan dan memelihara sistem kerja yang 
aman. Ini termasuk memantau dan mengevaluasi bagaimana K3 dikelola dalam organisasi. 

Seorang petugas mungkin tidak terlibat langsung dalam manajemen sehari-hari, tetapi harus 
memastikan PCBU memungkinkan lingkungan kerja yang aman, dengan menyediakan sumber 
daya, menciptakan dan menegakkan berlakunya proses dan prosedur, dan meninjau risiko, 
insiden, dan pengendalian. 

Lihat pasal 27(5) dari UU K3 untuk daftar persyaratan uji tuntas. 

Mengapa ada kewajiban petugas?  
Petugas dapat sangat memengaruhi budaya dan akuntabilitas bisnis atau usaha melalui 
tanggung jawab, keputusan, dan perilaku korporat mereka. Petugas berkewajiban untuk 
menggunakan uji tuntas karena mereka membuat keputusan investasi dan kebijakan yang 
dapat memengaruhi hasil kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.
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Apa arti berpartisipasi dalam pengambilan keputusan?
Pengambilan keputusan adalah tindakan atau proses memutuskan sesuatu, baik secara 
sendiri maupun bersama orang lain.

Seorang petugas dapat dianggap sebagai peserta dalam proses pengambilan keputusan 
dengan berkontribusi atau membuat keputusan tersebut. Seseorang yang hanya bertanggung 
jawab untuk merekomendasikan atau menerapkan keputusan tersebut tidak akan disebut 
petugas atas dasar itu. 

Apa bagian besar (substansial) dari bisnis atau usaha? 
Apakah keputusan memengaruhi sebagian besar bisnis atau usaha hanya dapat dinilai 
berdasarkan kasus per kasus. Penilaian dapat mencakup penentuan apakah keputusan:

 • bersifat tingkat tinggi atau strategis 
 • memengaruhi sejumlah besar orang
 • besar secara finansial (termasuk pengeluaran awal dan biaya pemeliharaan)
 • memengaruhi kegiatan inti, dan seberapa besar pengaruhnya.

Bisakah seorang petugas didakwa melakukan pelanggaran menurut 
undang-undang hukum K3? 
Seorang petugas dapat didakwa melakukan pelanggaran tertentu berdasarkan undang-undang 
K3 jika ia gagal melakukan kewajiban uji tuntasnya.

Bisakah seorang relawan menjadi petugas?
Agar seorang relawan dapat menjadi petugas dalam kaitannya dengan tugas-tugas 
K3, organisasi relawan harus memenuhi definisi PCBU. Ini berarti organisasi harus 
mempekerjakan setidaknya satu pekerja yang dibayar. Apakah seorang relawan PCBU adalah 
seorang petugas akan tergantung pada keterlibatan dan pengaruhnya terhadap organisasi. 

Seorang sukarelawan dapat menjadi petugas jika ia:

 • anggota dewan atau komite organisasi
 • membuat, atau berpartisipasi dalam pembuatan, keputusan yang memengaruhi 

keseluruhan, atau sebagian besar organisasi 
• memiliki kapasitas untuk secara signifikan memengaruhi posisi keuangan organisasi.  

Lihat Panduan kesehatan dan keselamatan kerja untuk organisasi relawan untuk informasi  
lebih lanjut.  

Seorang relawan yang merupakan petugas berkewajiban untuk menggunakan uji tuntas,  
tetapi tidak dapat dituntut karena gagal memenuhi kewajiban tersebut. Lihat Tanggung  
jawab pekerja dan orang lain di tempat kerja untuk informasi lebih lanjut. 

Untuk informasi lebih lanjut, baca Pedoman Penafsiran: Kewajiban kesehatan dan 
keselamatan seorang petugas.  

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. 
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