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engerikan. Data yang di- hingga 70 ribu Pekerja Seksual menurut Desy, tidak dapat hanya 
miliki Komisi Nasional Komersial (PSK) adalah anak di dengan membawa persoalan ter-
Perlindungan Anak me- bawah umur. sebut ke ranah hukum. Kasus-ka-M
nyebutkan, sebanyak Angka tersebut mengindika- sus trafficking akan terus terjadi 

1.718 kasus perdagangan anak sikan, kehidupan anak di Indone- sepanjang akar persoalan yang 
dan perempuan terjadi di Indo- sia sangat rentan eksploitasi sek- melatarinya tidak turut ditanga-
nesia sepanjang tahun 1999. Ang- sual, apa lagi anak-anak yang ni.
ka tersebut turun menjadi 1.683 berasal dari lingkungan keluarga "Masalah-masalah sosial se-
kasus pada tahun 2000. miskin, terlantar, buruh anak, lalu melatari kasus demi kasus 

Sementara Kementerian Hu- anak jalanan, maupun anak kor- trafficking. Karena itu untuk me-
kum dan Hak Asasi Manusia me- ban kekerasan. nekan angka perdagangan ma-
ngungkap, sepanjang Maret 2005 Ketua Himpunan Mahasiswa nusia perlu melibatkan para pe-
hingga Oktober 2008, korban (HIMA) Kesejahteraan Sosial kerja sosial maupun akademisi 
trafficking yang tercatat mencapai (Kesos) se Jawa Barat Desy yang berlatar pengetahuan ilmu 
jumlah 3.222 jiwa. Dari jumlah Arisanty Katili menyebut, anak- kesejahteraan sosial," kata Desy 
tersebut, 808 di antaranya korban anak korban eksploitasi seksual di Bandung Jawa Barat.
anak-anak, dan 2.873 korban pe- maupun trafficking, termasuk di Kian tingginya kuantitas 
rempuan. dalamnya kalangan perempuan maupun kualitas kasus trafficking 

Kertas kerja The Government of dewasa, dihasilkan mekanisme membuat Desy berpendapat, 
The Republic of Indonesia yang kehidupan berbangsa yang cen- Sumber Daya Manusia yang me-
disampaikan pada Konferensi derung menciptakan kemiskin- miliki latar pengetahuan kesejah-
Eksploitasi Seksual Komersial an, ketidakadilan, dan pelang- teraan sosial perlu terus-menerus 
Anak (ESKA) II tahun 2001 di Yo- garan hukum yang didisain dan memperbesar potensi, sehingga 
kohama Jepang membeberkan, dilakukan oleh orang dewasa. dapat memainkan peran dalam 
sekitar 30 persen atau 40 ribu Mengurangi angka trafficking, upaya menekan kasus-kasus 
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