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Mutilasi Genital pada Perempuan (FGM) adalah prosedur di mana 
organ kelamin perempuan dilukai atau diubah, namun tidak ada 
alasan medis yang mendasarinya. Prosedur ini dapat mengakibatkan 
masalah yang sangat serius pada wanita dan anak perempuan dalam 
jangka panjang. Beberapa anak perempuan meninggal dikarenakan 
kehilangan darah atau infeksi sebagai akibat langsung dari prosedur 
tersebut. Wanita yang menjalani prosedur FGM juga cenderung 
mengalami kesulitan saat melahirkan. 

FGM umumnya dilakukan pada anak perempuan berusia antara 
5 hingga 10 tahun. Prosedur ini dikenal sebagai sunat perempuan, 
pemotongan atau dengan istilah lain di antaranya sunnah, gudniin, 
halalays, tahur, megrez, dan khitan. 

Tipe FGM: 
Tipe 1 –  memotong klitoris sebagian atau seluruhnya.

Tipe 2 –  memotong klitoris dan labia kecil sebagian atau seluruhnya. 

Tipe 3 –  memotong alat kelamin perempuan sebagian atau 
seluruhnya, termasuk klitoris. Menjahit kedua tepi bersamaan 
sehingga meninggalkan lubang kecil. 

Tipe 4 –  semua tipe melukai lainnya, termasuk memotong, membakar, 
menggores, menusuk, dan meregangkan genital perempuan. 

Mengapa FGM dapat terjadi? 
Umumnya, orang tua anak perempuan atau keluarga besarnya yang 
mengatur FGM pada anak tersebut. Alasan untuk melakukannya 
termasuk: 

 • adat 

 • agama 

 • menjaga tradisi 

 • menjaga keperawanan 

 • kebersihan 

 • melindungi martabat keluarga 

 • keberterimaan sosial, terutama dalam kaitannya dengan 
pernikahan 

Alasan untuk FGM ini didasarkan pada kesalahpahaman atau 
kurangnya kesadaran.



Beberapa orang percaya bahwa FGM diwajibkan sebagai bagian dari 
agama mereka, misalnya Tipe 1 FGM terkadang keliru disebut sebagai 
sunnah. Tetapi tidak ada teks agama yang mendukung FGM atau 
mengatakan bahwa prosedur ini harus dilakukan. 

FGM adalah tindakan ilegal 
FGM adalah tindakan ilegal dan tidak boleh dilakukan baik di negara 
ini atau di negara lain. Membantu orang lain untuk melakukan FGM 
dengan cara apa pun juga ilegal. Siapa pun yang terbukti bersalah 
akan menghadapi hukuman penjara hingga 14 tahun dan dapat 
dikenakan denda (diharuskan untuk membayar denda). 

FGM menyebabkan bahaya serius bagi 
kesehatan Anda 
FGM menyebabkan bahaya serius bagi anak perempuan dan wanita, 
termasuk: 

 • nyeri terus-menerus 

 • infeksi berulang yang bisa menyebabkan kemandulan 

 • pendarahan, kista, dan abses 

 • masalah buang air atau inkontinensia 

 • depresi, memori yang mengganggu, menyakiti diri sendiri 

 • masalah melahirkan yang bisa menyebabkan kematian 

Bantuan apa yang bisa Anda dapatkan? 
Jika Anda telah mengalami FGM, Anda bisa mendapatkan bantuan 
dan dukungan medis dari dokter atau profesional kesehatan lainnya. 
Anda bisa mendapatkan bantuan dari bidan jika sedang hamil. 

Anda juga bisa menemukan keterangan tentang klinik dan layanan 
FGM spesialis di www.nhs.uk/fgm. 

Jika Anda khawatir tentang anak perempuan yang mungkin 
berisiko mengalami FGM, beri tahu profesional kesehatan 
yang merawat Anda atau hubung layanan bantuan NSPCC di 
0800 028  3550, 24 jam sehari. 

Jika Anda khawatir bahwa Anda mungkin ditekan oleh keluarga 
atau masyarakat untuk melakukan FGM pada anak Anda, minta 
bantuan kepada dokter, petugas kesehatan, atau profesional 
kesehatan lainnya. 



Paspor Kesehatan 
Anda bisa meminta salinan dari ‘Laporan yang menentang Mutilasi 
Genital Perempuan’. Ini adalah laporan yang dicetak seukuran 
kantong, tersedia dalam 11 bahasa dan dapat dibawa ke mana pun 
saat Anda bepergian ke luar negeri. Anda bisa menunjukkannya 
kepada keluarga Anda. Laporan ini memperjelas bahwa FGM adalah 
tindak kriminal serius di Inggris. 

Mengumpulkan dan menggunakan informasi dari 
pasien yang mengalami FGM 
NHS Digital mengumpulkan data tentang FRM di Inggris atas nama 
Departemen Kesehatan dan NHS Inggris. Pengumpulan data ini 
disebut Dataset FGM yang Disempurnakan – www.content.digital.
nhs.uk/fgm. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menghasilkan 
informasi yang membantu meningkatkan upaya NHS dalam merawat 
wanita dan anak perempuan yang telah menjalankan atau berisiko 
menjalankan FGM.

NHS Digital mengumpulkan beberapa ‘informasi rahasia pribadi’ 
tentang Anda seperti nama, tanggal lahir, nomor NHS, dan asal 
negara. NHS Digital juga mengumpulkan informasi khusus tentang 
FGM. Ini termasuk tipe FGM, usia Anda saat melakukan FGM, negara 
tempat melakukan FGM, dan riwayat keluarga yang melakukan FGM.

Dokter dan penyedia layanan kesehatan lain secara hukum diharuskan 
untuk memberikan informasi ini kepada NHS Digital, namun Anda 
dapat menolak agar informasi rahasia pribadi Anda tidak dibagikan. 
Anda dapat berbicara dengan profesional kesehatan tentang cara 
melakukannya. Atau, untuk mencari tahu selengkapnya tentang cara 
data Anda digunakan dan dikelola, termasuk tentang cara NHS Digital 
menyimpan kerahasiaan informasi, atau untuk mengajukan keberatan, 
silakan buka: 

www.content.digital.nhs.uk/patientconf 

Jika Anda ingin mendapatkan informasi selengkapnya tentang 
FGM, silakan buka: www.nhs.uk/fgm
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