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ABSTRAK 

Nita Lestari : “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan 

 Dan Kesehatan Pekerja Anak Di Cv Roti Bonnita 

 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. 
 
 Berdasarkan pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpatisifasi secara optimal sesui dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. CV 

Roti Bonnita adalah perusahaan yang memproduksi Roti, meningkatnya jumlah 

pekerja/buruh anak mengakibatkan anak tidak lagi mementingkan keselamatan 

dan kesehatannya pekerja/buruh anak terpakasa menerima pekerjaan yang sistem 

kerjanya sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan yang kadang 

mengenyampingkan hak-hak dasar pekerja/buruh anak. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum 

terhadap pekerja anak dalam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja anak yang 

dipekerjakan di CV Roti Bonnita, kendala dalam pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap pekerja anak dalam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja anak 

di CV Roti Bonnita, upaya hukum terhadap pekerja anak dalam keselamatan dan 

kesehatan tenaga kerja anak yang dipekerjakan di CV Roti Bonnita.  

 Penelitian ini menggunakan Teori utama yaitu kadaulatan rakyat yang 

melahirkan konsep demokrasi, Teori Keadilan merupakan tujuan hukum yang 

berhubungan dengan kekuatan berlakunya peraturan Perundang-Undangan, Teori 

Perlindungan Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

berbagai kepentingan dalam masyarakat. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu 

suatu metode penelitian yang menggambarkan sistematis terkait dengan pasal 69 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengaan 

pendekatan yuridis empiris atau disebut sebagai penelitian hukum sosiologis 

dengan studi kasus di CV Roti Bonnita serta menggunakan jenis data kualitatif  

yaitu dengan memberikan gambaran menggunakan kata-kata dengan analisis data 

dari hasil penelitian kepustakaan, wawancara serta dokumentasi terkit penerpan 

perlindungan hukum. 

 Hasil penelitian Menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap 

keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh anak di CV Roti Bonnita, belum 

berjalan maksimal. Dalam pelaksanaanya tidak ada fasilitas keselamatan dan 

kesehatan pekerja/buruh anak, karena beberapa kendala yang dialami CV Roti 

Bonnita tidak menerapkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan, sehingga dalam pelaksanaanya perusahaan belum 

menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan, upaya yang dilakukan Mengikuti program-program yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten cirebon 

seperti program pelatihan tenaga kerja. 
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