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Jika Anda kuatir mengenai adanya anak perempuan yang
beresiko mengalami mutilasi genital, informasikan pada ahlinya
atau hubungi nomor telefon NSPCC di 0800 028 3550 (buka 24
jam per hari). Informasi dapat diakses melalui situs web NSPCC;

AL

Anda juga bisa mendapatkan rincian mengenai klinik dan layanan yang
memiliki spesialisasi dalam mutilasi genital pada perempuan lewat
www.nhs.uk/fgm

LOC

Jika Anda pernah mengalami mutilasi genital pada perempuan, Anda
dapat mendapatkan bantuan medis dan dukungan dari dokter umum
atau ahli medis lainnya. Anda bisa mendapatkan bantuan dari bidan
Anda jika Anda sedang hamil.
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Bantuan apa yang bisa Anda dapatkan?

Mutilasi
genital
Female Genital
pada
perempuan
Mutilation (FGM)

https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-andneglect/female-genital-mutilation-fgm/.
Jika Anda kuatir mengenai tekanan yang mungkin Anda terima
dari keluarga atau lingkungan sekitar Anda supaya Anda atau
anak perempuan Anda menjalani mutilasi pada genitalnya,
hubungi dokter umum, bidan yang bisa mengunjungi Anda,
guru atau ahli lainnya untuk membantu Anda. Jika ada anak
yang memiliki resiko tinggi dan segera, hubungi polisi di nomor
999.
Untuk saran, dukungan atau untuk melaporkan mutitasi genital
pada perempuan, hubungi:
Perlindungan Anak pada nomor 01225 396312. Untuk orang dewasa
yang berkebutuhan khusus mohon hubungi Tim Perlindungan
Dewasa Virgin Care di 0300 247 0201
Jika Anda menginginkan informasi ini dalam Bahasa atau format lainya, harap
hubungi 01225 396350
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Thanks to Oxford Against Cutting for allowing us to use the image of the young woman.
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For advice, support or to report FGM,

Apakah Mutilasi Genital pada Perempuan itu?

•

Menjaga tradisi

Mutilasi genital pada perempuan adalah istilah umum yang dipakai untuk

•

Menjaga keperawanan

tata cara atau prosedur yang melibatkan luka pada atau pemotongan (sunat)

•

Kebersihan

pada organ genital perempuan. Tidak ada alasan medis untuk pemotongan

•

Melindungi kehormatan keluarga

(sunat) ini atau perusakan pada jaringan genital yang sehat dan normal

•

Penerimaan sosial, terutama sehubungan dengan pernikahan

pada perempuan dan hal ini menganggu fungsi alami organ tubuh. Hal ini
juga dapat mengakibatkan bahaya yang serius pada kesehatan wanita dan
anak perempuan, seperti rasa sakit yang hebat dan beberapa konsekuensi
kesehatan jangka menengah dan jangka panjang lainnya. Beberapa
perempuan bahkan meninggal akibat kehilangan darah yang terlalu banyak
atau infeksi sebagai akibat langsung dari mutilasi genital pada perempuan.
Wanita-wanita yang mengalami mutilasi pada genital mereka juga lebih
mungkin mengalami kesulitan dalam melahirkan. Mutilasi genital pada

Alasan-alasan melakukan mutilasi genital pada perempuan ini berdasarkan
kesalahpahaman atau kekurangpahaman. Beberapa percaya bahwa mutilasi
genital pada perempuan dibutuhkan sebagai bagian dari praktik keagamaan,
contohnya mutilasi genital pada perempuan Tipe 1 yang terkadang
disalahpahami sebagai “sunnah”. Tetapi tidak ada ayat pada kitab suci yang
mendukung mutilasi genital pada perempuan atau yang mengharuskan
praktik tersebut.

perempuan biasa dilakukan pada perempuan berumur antara 5 dan 10

Mutilasi Genital pada Perempuan adalah ilegal

tahun, walaupun mereka dapat lebih muda atau lebih tua dari umur tersebut.

Mutilasi genital pada perempuan adalah praktik ilegal dan tidak boleh

Tipe-tipe dari Mutilasi Genital pada Perempuan:
Tipe 1

pemotongan (sunat) pada sebagian atau seluruh bagian pada
klitoris

Tipe 2

pemotongan (sunat) pada sebagian atau seluruh bagian pada
klitoris dan labia kecil (bibir yang mengelilingi vagina)

Tipe 3

pemotongan (sunat) pada sebagian atau seluruh alat kelamin pada
perempuan, termasuk klitoris. Menjahit pinggiran-pinggirannya
menjadi satu untuk meninggalkan sebuah lubang kecil.

Tipe 4

Semua tipe kerusakan pada alat kelamin perempuan, termasuk
pemotongan, pembakaran, pembuangan, penusukan, pelebaran,
tindik pada bagian intim perempuan.

dilakukan baik di Inggris maupun di luar negeri. Ini adalah bentuk penyiksaan
pada anak dan kekerasan pada wanita dan anak perempuan. Membantu
seseorang melakukan praktik mutilasi genital pada perempuan dengan cara
apapun juga ilegal. Jika terbukti bersalah, Anda dapat dihukum maksimal 14
tahun penjara dan didenda.

Mutilasi Genital pada Perempuan dapat membahayakan
kesehatan
Mutilasi genital pada perempuan dapat membahayakan kesehatan pada
anak perempuan dan wanita, termasuk:
•

Rasa sakit yang berkepanjangan

•

Infeksi yang berulang-ulang, yang dapat menyebabkan
ketidaksuburan pada perempuan

Kenapa Mutilasi Genital pada Perempuan terjadi?

•

Luka, kista dan bisul

Biasanya orang tua atau keluarga besar dari anak perempuan yang

•

Masalah pada saat buang air kecil atau inkontinensia (mengompol)

mengatur proses mutilasi genital tersebut. Alasan-alasannya termasuk:

•

Depresi, kilas balik, melukai diri sendiri

•

Adat

•

Masalah saat melahirkan yang bisa berujung pada kematian

•

Agama

•

Masalah seksual dan yang berkaitan dengan haid (menstruasi)

