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BAB II 

 

PRAKTIK FEMALE GENITAL MUTILATIONS 
 

 

A. Pengertian Female Genital Mutilation  
Berdasarkan World Health Organization Information 

Fact Sheet No.241 June 2000, Female Genital Mutilation 

adalah segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menghilangkan sebagian atau seluruh dari alat kelamin luar 

perempuan dengan berdasar atas nama adat, budaya, agama, 

maupun alasan lain di luar alasan perihal kesehatan ataupun 

sebuah penyembuhan.
16 

 
Berdasarkan Fact Sheet no.23, Harmfull Traditional 

Practices Affecting the Health of Women and Children yang 

dikeluarkan oleh Office of the High Commissioner for Human 

Rights
17

, FGM merupakan sebuah istilah yang digunakan 

untuk menjurus pada suatu prosedur pembedahan dengan 

tujuan menghilangkan sebagian atau seluruh dari bagian organ 

kelamin perempuan. Tindakan tersebut yang pada akhirnya 

menimbulkan suatu penderitaan fisik, mental, seksual pada 

perempuan yang mengalaminya karena selama tindakan 

tersebut dilakukan, didalamnya terdapat perilaku yang 

termasuk tindakan memaksa, menutut, sehingga mengurangi 

bahkan menghilangkan hak atau kebebasan perempuan.
18 

 

 
16 Sari, Dewi Idam, Kekuasaan Negara atas Tubuh Perempuan : Studi Kasus 
Female Genital Mutilation di Sierra Leone, Jurusan Hubungan Internasional, 
2008, diakses dari 
https://www.academia.edu/10291059/Kekuasaan_Negara_atas_Tubuh_Pere 
mpuan_Studi_Kasus_Female_Genital_Mutilation_di_Sierra_Leone, pada 3 April 
2018.  
17

 Fact Sheet no.23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of 
Woman and Children, Office of the High Commissioner for Human Rights.

  

18 Oktavia Erwanti, Marlinda, Kajian Yuridis Female Genital Mutilation 
(FGM) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Praktik FGM

 

https://www.academia.edu/10291059/Kekuasaan_Negara_atas_Tubuh_Perempuan_Studi_Kasus_Female_Genital_Mutilation_di_Sierra_Leone
https://www.academia.edu/10291059/Kekuasaan_Negara_atas_Tubuh_Perempuan_Studi_Kasus_Female_Genital_Mutilation_di_Sierra_Leone
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Sedangkan menurut Stedman‟s Medical Dictionary, 26
th

 

Edition, 1995 mutilasi diartikan seperti sebuah praktik yang 

melukai, diikuti dengan adanya tindakan pengangkatan atau 

perusakan bagian-bagian yang ada atau bagian jaringan yang 

vital bagi tubuh. 
 

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Female 

Genital Mutilation merupakan segala prosedur atau tindakan 

yang ditujukan untuk menghilangkan dan melukai sebagian 

atau seluruh organ genital dari seorang perempuan. 
 

Istilah Female Genital Mutilations mulai diadopsi 

pada tahun 1990 oleh Inter-African Committee on Traditional 

Practices Affecting the Health of Woman and Children dan 

pada tahun 1991 WHO merekomendasikan supaya PBB juga 

mengadopsinya. Pada tahun 1999, The UN Special Rappoteur 

On Traditional Practices menyerukan kebijaksanaan dalam isu 

ini dan menarik perhatian pada resiko budaya yang tidak baik 

dan berbahaya bagi perempuan dan anak perempuan. UNICEF 

dan UNFPA saat ini menggunakan istilah FGM/C yaitu 

Female Genital Mutilation/Cutting yang bermaksud 

“pemotongan genital”. Hal ini dimaksud agar tercipta 

kebijakan yang berpihak terhadap isu ini yang melanggar hak 

asasi perempuan khususnya.
19 

 
Praktik FGM dianggap sebagai sesuatu yang sering 

terjadi di belahan dunia, berdasarkan data yang diperoleh dari 

WHO, dapat diperkirakan kurang lebih 100-132 juta 

perempuan di seluruh dunia telah mengalami praktik FGM ini, 
 
 

 
Di Indonesia), Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, 
diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/19517-ID-kajian-
yuridis-female-genital-mutilation-fgm-dalam-perspektif-hak-asasi-
manusia.pdf, pada 3 April 2018. 
19 UNICEF, Female Genital Mutilation/Cutting:

 
 

A Statistical Overview and Exploration of The Dynamics of Change, 
page 15, 2009 

https://media.neliti.com/media/publications/19517-ID-kajian-yuridis-female-genital-mutilation-fgm-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/19517-ID-kajian-yuridis-female-genital-mutilation-fgm-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/19517-ID-kajian-yuridis-female-genital-mutilation-fgm-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/19517-ID-kajian-yuridis-female-genital-mutilation-fgm-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/19517-ID-kajian-yuridis-female-genital-mutilation-fgm-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia.pdf
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dan sekitar 2 juta perempuan setiap tahun terancam mengalami 

praktik FGM ini. Praktik ini telah berlangsung di lebih dari 

100 kelompok etnis yang terletak di kurang lebih 40 negara di 

Afrika, Timur Tengah, Amerika bagian selatan, Asia, dan 

Australia. Berdasarkan perhitungan secara global dan 

menyeluruh, kebanyakan praktik FGM dilakukan di 28 negara 

Afrika dimana yang paling besar adalah Somalia, Djibouti, 

Etrirea, Sierra Leone, dan Sudan dimana 90% perempuannya 

telah menjadi korban dari praktik ini.
20 

 

B. Sejarah Female Genital Mutilation 
 

Persebaran praktik FGM merupakan hal yang patut 

dibahas untuk melihat bagaimana praktik FGM terjadi di 

negara-negara Afrika. Persebaran praktik FGM disinyalir 

bermula dari Mesir sesuai dengan catatan-catatan historis yang 

telah terdokumentasi. Bentuk ritual FGM yang dijalani 

merupakan segel penanda terhadap perempuan tentang jatidiri 

mereka yang harus menjaga kesuciannya. Mackie menjelaskan 

bahwa persebaran praktik FGM di wilayah Tanduk Afrika 

hingga ke barat dimulai dari persebaran jalur perdagangan 

budak yang dimulai pada abad ke-7. Ritual tersebut dimulai di 

Mesir sebagai permulaan perdagangan budak. Rute yang 

ditempuh ialah menuju ke arah barat Benua Afrika. Mackie 

menjelaskan bahwa praktik FGM memiliki keterkaitan yang 

sangatlah kuat dengan perbudakan yang terjadi di benua 

Afrika pada zaman dahulu. Hal tersebut dikonfirmasi dengan 

catatan dari Joao dos Santos, dimana dos Santos menemukan 

bahwa sekelompok kaum perempuan Somalia, terutamanya 

kaum budak, memiliki sebuah kebiasaan untuk menjahit alat 

kelamin mereka. Kebiasaan tersebut dilakukan agar mereka 
 

 
20 World Health Organization. August 1996. Estimated Prevalence of 
Female Genital Mutilation in Africa. Diakses melalui 
http://haneydaw.myweb.uga.edu/twwh/fgm.html, diakses 26 Januari 2019 

http://haneydaw.myweb.uga.edu/twwh/fgm.html
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tidak mampu melakukan hubungan seks dan akan membuat 

mereka lebih laku dijual sebagai budak. FGM merupakan 

kebiasaan masa pra islam pada zaman Fir‟aun dan juga 

ditemukan terjadi pada perempuan Kristen dan perempuan 

Yahudi di bagian lain wilayah Tanduk Afrika.
21 

 
Sebagian besar praktik FGM terjadi terhadap 

perempuan yang tinggal di dalam Negara-negara yang 

memiliki keterbatasan infrastruktur dalam hal khususnya 

perawatan kesehatan.
22 

 
Praktik FGM yang terjadi di Afrika selama ratusan 

tahun baru menjadi perhatian global setelah jurnalis Fran 

Hosken mendokumentasikan praktik-praktik tersebut dalam 

newsletter yang ia buat melalui Women‟s International 

Network News. Laporan-laporan tersebut yang diberi judul The 

Hosken Report menjadi pencerahan yang besar mengenai 

eksistensi praktik FGM di benua Afrika. Dalam laporannya, 

Hosken (1981) menjelaskan bahwa praktik FGM menjadi 

sebuah ritual yang rutin dilakukan di suku-suku yang 

didominasi kaum laki-laki di wilayah Afrika Utara dan Timur 

Tengah. Istilah Female Genital Mutilation juga dicetuskan 

oleh Hosken sebagai pengganti terma Female Circumcision. 

Praktik FGM dilakukan di Benua Afrika merupakan praktik 

yang wajar dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan 

sebelum mereka menikah. Dengan melakukan praktik FGM, 

saraf-saraf yang terhubung dengan hasrat 
 
 
 
 
 

 
21 Diakses dari https://www.msf.org/tackling-female-genital-
cutting-somalia&prev=search pada 28 Januari 2019  
22 Organization, World Health, Female Genital Mutilation And Obstetric 
Outcome: Who Collaborative Prospective Study In Six African Countries, 
2006

 

https://www.msf.org/tackling-female-genital-cutting-somalia&prev=search
https://www.msf.org/tackling-female-genital-cutting-somalia&prev=search
https://www.msf.org/tackling-female-genital-cutting-somalia&prev=search
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seksual perempuan akan dihilangkan, yang kemudian menekan 

hasrat seksual perempuan tersebut.
23 

 
WHO mencatat bahwa sekitar 125 juta perempuan 

telah menjalani praktik FGM, mayoritas dilakukan di benua 

Afrika dan daerah Timur Tengah. Diperkirakan sekitar 30 juta 

perempuan di benua Afrika terancam menjalani praktik FGM 

dalam beberapa tahun mendatang. Mackie menjelaskan bahwa 

praktik FGM ini dilakukan pada berbagai fase kehidupan 

kaum perempuan di benua Afrika. 
 

Banyak perempuan dan anak perempuan menderita 

kerusakan dalam hal kesehatan secara permanen dan tidak 

dapat diperbaiki. FGM melanggar hak asasi mereka sebagai 

manusia dan merenggut kesejahteraan mereka. Sebanyak 

kurang lebih dua juta anak perempuan setiap tahunnya menjadi 

sasaran dari praktik FGM ini. Sebagian besar pelaku dari FGM 

ini tinggal di 28 negara Afrika termasuk Somalia. Mereka juga 

ditemukan di Timur Tengah dan Asia.
24 

 

C. Tipe-tipe Female Genital Mutilation  
Berdasarkan deskripsi anatomi yang dikembangkan oleh 

WHO pada tahun 1995 dan telah diperbarui pada tahun 2007 

serta terdapat penambahan deskripsi menurut fact sheet no.23, 

Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women 

and Children, tipe-tipe FGM terbagi menjadi empat bagian, 

sebagai berikut:
25 

 

1. Tipe I : Sirkumsisi (Circumcission)  
 

 
23 Adhi, I Made , Praktik Female Genital Mutilation Dan Upaya 
Eliminasinya Melalui Protokol Maputo, diakses dari 
http://erepo.unud.ac.id/11013/3/a0b8896e6340595877be6985d7c54c93.pdf 
pada 3 April 2018.  
24

 Bank, World & UNFPA, Female Genital Mutilation/Cutting in Somalia 
diakses pada 13 Januari 2019

  
25

 WHO, Eliminating Female Genital Mutilation: An Interagency Statement.
 

http://erepo.unud.ac.id/11013/3/a0b8896e6340595877be6985d7c54c93.pdf
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Penghapusan sebagian atau seluruh klitoris dan/atau 

kulit (permukaannya). Dalam literatur medis bentuk 

FGM ini disebut sebagai „klitoridektomi‟. Apabila 

tindakan ini dilakukan terhadap bayi atau balita 

perempuan, kemungkinan bagian atau keseluruhan 

dari klitoris dan sekeliling jaringan tersebut akan 

ikut hilang. 
 

2. Tipe II : Eksisi (Excission)  
Penghilangan sebagian atau seluruh klitoris yang 

diikuti dengan pengangkatan labia minora. Pada 

tahun 2007 WHO mendefiniskan bahwa meskipun 

ini merupakan bentuk pemotongan yang lebih luas 

dari Tipe 1, disini terdapat variabilitas yang cukup 

besar dalam bentuk maupun tingkat pemotongan.  
3. Tipe III : Infabulasi (Infibulation)  

Tindakan pemotongan dengan mempersempit 

lubang vagina yang diikuti dengan pengangkatan 

labia mayora serta setelah itu dilakukan penyatuan 

labia minora dengan cara menempelkan kedua sisi 

vagina dengan jalan menjahit atau menyatukan 

secara alami dengan menggunakan media dari duri, 

sutera, atau benang dari usus kucing. Tempelan ini 

akan dibuka kembali untuk kebutuhan seksual dan 

persalinan nantinya. Pada tipe ini akan disisakan 

lubang yang sangat kecil (sekitar sebesar kepala 

korek api) yang digunakan untuk sekresi dan 

keluarnya cairan menstruasi. 

4. Tipe IV : Introsisi (Introcission)  
Semua tindakan prosedur berbahaya lainnya pada 

alat genital perempuan untuk tujuan non medis. 

Misalnya, menusuk, mengikis, dan kauterisasi. 

Dalam tindakan tipe ini tidak ada penghapusan 

jaringan dan tidak ada perubahan permanen pada 
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genitalia eksterna. Beberapa komunitas 

menggambarkannya sebagai bentuk tradisional dari 

FGM. 
 
 
 

D. Prosedur Female Genital Mutilation 
 

Dalam melakukan praktik Female Genital Mutilation 

tidak ada aturan standard dalam proses melakukannya, 

dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dunia 

internasional sangat bervariasi dan berdasar pada setiap 

daerah, kultur masyarakat, dan adat di lingkungan sang 

perempuan. 
 

Menurut Amnesti Internasional, prosedur FGM secara 

umum sebagai berikut:
26 

 
1. Seorang perempuan yang mengalami praktik FGM 

akan diarahkan untuk duduk di dalam air es atau 

dingin untuk mengurangi rasa sakit, dimaksudkan 

sebagai bius alami di area yang akan diambil, serta 

juga mengurangi pendarahan. Secara umumnya 

para perempuan tidak diberikan anastesi atau bius 

penghilang rasa sakit. Selama proses FGM 

perempuan tersebut dibuat tidak bergerak dengan 

cara dipegangi oleh perempuan-perempuan lain 

yang lebih tua. 
 

2. FGM dilakukan dengan menggunakan alat-alat 

yang seadanya di sekitar seperti pecahan kaca, besi 

tipis, gunting, silet, atau alat-alat tajam lainnya.  
3. Kemudian perempuan yang mengalami praktik 

FGM akan diikat kakinya dan dibiarkan tergantung 
 
 

 
26 Diakses dari http://www.amnesty.org/ailib/intcam/femgen/fgm pada 
13 Januari 2019 

http://www.amnesty.org/ailib/intcam/femgen/fgm
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selama kurang lebih 40 hari, biasanya untuk 

menyembuhkan luka diberikan bubuk antiseptik, 

namun juga biasanya diberikan salep yang 

mengandung bahan alami dari tumbuh-tumbuhan 

obat, susu, telur, abu atau kotoran yang telah 

dipercaya memiliki khasiat menyembuhkan. 
 

Untuk tempat pelaksanaan praktik FGM ini biasanya 

dilakukan di rumah pribadi, rumah tetangga, rumah tetua adat, 

atau terkadang dilakukan di sungai. Tindakan prosedur FGM 

ini jelas sangat menyakitkan, tetapi sebagian besar pelaku 

FGM juga perempuan yang dulunya juga mengalami hal yang 

sama, sangat minim ditemukan kebudayaan yang pelaku FGM 

merupakan seorang laki-laki. 
 

Usia dilakukannya FGM juga beraneka ragam namun 

pada umumnya FGM dipraktikkan pada rentang usia 4 sampai 

10 tahun, namun juga ada ditemukan perempuan yang 

mengalami praktik FGM sampai akan menikah. 
27 

 

E. Alasan Dipraktikkannya Female Genital Mutilation 
 

Lightfoot-Klein menjelaskan bahwa alasan perempuan 

Afrika melakukan praktik FGM sangatlah berdasarkan mitos-

mitos yang mereka percayai secara turun temurun. Seringkali 

karena mitos tersebut dipegang sangat kuat, para perempuan 

tersebut tidak mempercayai fakta-fakta kesehatan maupun 

psikologis yang timbul paska pelaksanaan praktik FGM 

kepada mereka. Misalnya, terdapat anggapan bahwa klitoris 
 

perempuan merupakan bagian yang menjijikkan, 

membahayakan bayi yang akan lahir, ataupun membahayakan 

alat kelamin sang suami ketika mereka berhubungan badan. 

Lebih lanjut, praktik FGM sebagai rite of passage juga 

memberikan pemahaman bahwa praktik tersebut dilakukan 
 

 
27 Ibid
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sebagai bentuk pengakuan perempuan di masyarakat. 

Lightfoot-Klein (1991) juga menjelaskan bahwa praktik FGM 

yang dilakukan di masa modern seperti sekarang biasanya 

dijalankan oleh perempuan-perempuan yang sebelumnya juga 

telah melakukan praktik FGM. 
28 

 
Namun secara umum, alasan dari praktik FGM bisa 

diklasifikasikan sebagai berikut: 
 

1. Identitas budaya  
Hal ini bisa terjadi dikarenakan FGM dianggap 

sebagai indikator seorang perempuan tersebut 

merupakan bagian dari masyarakat. Apabila 

seorang perempuan tidak melakukan FGM maka 

dia tidak akan diakui sebagai bagian dari 

masyarakat dan akan diasingkan dari lingkungan 

masyarakat tersebut.  
2. Identitas Gender  

Apabila seorang perempuan telah melakukan 

praktik FGM maka perempuan tersebut akan 

dianggap sebagai perempuan seutuhnya, dan juga 

hal itu untuk menunjukkan perempuan tentang 

perannya di masa depan sebagai seorang 

perempuan sesungguhnya.  
3. Sebagai alat kontrol seksualitas perempuan  

Bagi perempuan yang telah mengalami FGM 

maka tidak akan bisa melakukan hubungan 

seksual melainkan nantinya akan dibuka sendiri 

oleh suaminya saat setelah menikah. Oleh karena 

itu, FGM juga ditujukan agar perempuan mampu 
 
 

 
28 Adhi, I Made , Praktik Female Genital Mutilation Dan Upaya 
Eliminasinya Melalui Protokol Maputo, diakses dari 
http://erepo.unud.ac.id/11013/3/a0b8896e6340595877be6985d7c54c93.pdf 
pada 3 April 2018. 

http://erepo.unud.ac.id/11013/3/a0b8896e6340595877be6985d7c54c93.pdf
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menjaga kesuciannya hingga menikah. Selain itu, 

FGM juga dapat digunakan sebagai indikator 

kesetiaan perempuan terhadap pasangannya. 
 

4. Alasan kebersihan, kesehatan, dan keindahan. 

Bagi lingkungan adat yang melakukan praktik 

FGM ini terdapat suatu kepercayaan mereka yang 
 

menganggap bahwa klitoris perempuan 

merupakan hal yang menjijikkan, maka dari itu 

harus dipotong. Bagi perempuan yang tidak mau 

melakukan FGM maka dianggap dirinya tidak 

bersih dan tidak suci. Ada juga kepercayaan 

bahwa apabila perempuan mengalami FGM maka 
 

akan terlihat subur dalam pertumbuhannya sebagai 

seorang perempuan.
29 

 

F. Dampak dari Female Genital Mutilation  
Berdasarkan laporan Department of Health yang 

mengutip dari definisi World Health Organizations (WHO) 

tentang FGM , Female Genital Mutilations merupakan suatu 

tindakan prosedur dimana organ kelamin perempuan akan 

dilukai atau diubah bentuknya dan dilakukan tanpa adanya 

alasan yang mendasar. Prosedur yang dilakukan ini tentu akan 

mengakibatkan permasalahan kesehatan bagi perempuan dan 

anak perempuan yang mengalaminya dalam waktu jangka 

panjang. Bahkan praktik ini juga dapat mengakibatkan 

kematian karena sang perempuan yang mengalami praktik 

FGM tersebut harus mengalami kehilangan banyak darah 
 
 

 
29 Sari, Dewi Idam, Kekuasaan Negara atas Tubuh Perempuan : Studi Kasus 
Female Genital Mutilation di Sierra Leone, Jurusan Hubungan Internasional, 
2008, diakses dari 
https://www.academia.edu/10291059/Kekuasaan_Negara_atas_Tubuh_Pere 

mpuan_Studi_Kasus_Female_Genital_Mutilation_di_Sierra_Leone, pada 3 April 
2018. 

https://www.academia.edu/10291059/Kekuasaan_Negara_atas_Tubuh_Perempuan_Studi_Kasus_Female_Genital_Mutilation_di_Sierra_Leone
https://www.academia.edu/10291059/Kekuasaan_Negara_atas_Tubuh_Perempuan_Studi_Kasus_Female_Genital_Mutilation_di_Sierra_Leone
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maupun infeksi yang diakibatkan langsung dari adanya 

prosedur tindakan tersebut. Selain itu juga bagi perempuan 

yang mengalami FGM maka akan cenderung mengalami 

kesusahan dalam proses melahirkan anak nantinya. 
30 

Konsekuensi dari adanya praktik FGM sangat 

mengancam kehidupan perempuan yang mengalaminya, selain 

akibat dari adanya perdarahan atau septikemia, praktik FGM 

juga akan mengakibatkan komplikasi jangka panjang termasuk 

hilangnya libido, malformasi genital, menarche yang tertunda, 

komplikasi panggul kronis, dan retensi urine yang berulang 

dan terinfeksi. Selain itu korban dari adanya praktik FGM ini 

juga kemudian rentan terhadap sejumlah komplikasi janin 

karena terpapar berbagai penyakit menular dan kemudian 

menghadapi resiko kesulitan persalinan saat melahirkan dan 

fistula dapat terjadi. 
 

Selain merugikan secara langsung dalam hal kesehatan, 

perempuan yang menjadi korban praktik FGM akan rentan 

terhadap penularan HIV. 
 

Dalam hal ini UNICEF membagi efek atau dampak  
FGM ke dalam empat bidang tematis yaitu :  

1. Efek medis dari praktik;  
FGM berdampak pada adanya komplikasi medis, 

termasuk infeksi tetanus yang menyebabkan 

kematian, perdarahan hebat selama prosedur 

dilakukan dan kemudian selama deinfibulasi, 

komplikasi saat melahirkan, ketidakmampuan 

saat buang air kecil, septikemia, kontraksi parah 

pada otot-otot tubuh, dan kesulitan bernafas. 

FGM juga dapat memungkinkan seorang 

perempuan tertular HIV karena peralatan yang 

digunakan tidak steril. 
 

 
30 Lea, Williams for Department of Health, page.2, 2016, diakses 
melalui www.dh.gov.uk/publications pada 27 Januari 2019 

http://www.dh.gov.uk/publications
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2. Efek psikologis dari praktik;  
Dari kecil, anak perempuan telah diberikan 

doktrin bahwa sesuatu yang „najis‟ dalam organ 

genital harus dihilangkan. Setelah dilakukan 

proses FGM, tentu rasa sakit dan trauma 
 

menyerang seorang perempuan yang 

mengalaminya. Hal ini kemungkinan besar 

berdampak pada trauma yang akan dirasa 

seumur hidup. FGM memiliki konsekuensi 

psikologis yang serius dan jangka panjang. Rasa 

trauma ini terkadang berimbas pada masa depan 

sang perempuan saat akan berhubungan seksual 

dengan suaminya. Perempuan tersebut takut 

untuk merasakan kesakitan yang luar biasa lagi 

pada dirinya sama seperti saat dulu mengalami 

FGM dan tidak ingin mengulanginya lagi. Tentu 

tidak jarang hal ini membuat para suami marah 

dan akhirnya perceraian juga tidak dapat 

dihindari di Somalia akibat adanya FGM. 
 

3. Praktik tradisional berbahaya yang menyertai 

FGM; dan  
Ada banyak jenis praktik terkait proses FGM di 

Somalia. Sebuah kasus yang menimpa seorang 

gadis di Kismayo berujung pada kematian. Hal 

ini dikarenakan ia ditempatkan diatas api terbuka 

sewaktu menjalani proses FGM, hal ini terjadi 

saat penerapan asap ke alat genitalnya untuk 

mencegah ia buang air kecil saat proses 

pemotongan. 
 

4. Stigma budaya yang berkaitan dengan 

perempuan yang tidak bersedia menjalani FGM. 
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Dalam perjuangan untuk menghapuskan praktik 

FGM, sangat penting untuk mengatasi 

diskriminasi budaya terhadap perempuan yang 

tidak bersedia menjalami praktik FGM. Stigma 

tentang perempuan yang tidak mau menjalani 

FGM sangat buruk di masyarakat. Perempuan itu 

dianggap tidak suci dan tidak layak dinikahi. 

Banyak kasus terjadi di Somalia yang pada 

akhirnya perempuan mengalah pada adat yang 

berlaku.
31 

 

Dalam hal ini FGM adalah suatu praktik adat atau 

tradisional yang paling berbahaya bagi seorang perempuan 

yang mengalaminya. Hal ini disebabkan karena adanya 

karakteristik dan konsekuensi yang membahayakan bagi 

kesehatan perempuan, selain itu juga dapat berdampak 

negative di dalam pencapaian MDGs khususnya poin 1,3,4,5, 

dan 6.
32

 Selain itu juga terdapat dampak negative terkait 

dengan berbagai macam konsekuensi atau resiko kesehatan 

dalam jangka panjang yang disebabkan oleh FGM, seperti 

retensi urin dan infeksi. Selain itu secara psikis, perempuan 

yang mengalami FGM akan beresiko menderita kelainan 

psikologis seperti stress pasca trauma, atau adanya masalah 

dalam hubungan pertemanan di sekitar mereka seperti 

anorgasmia, vaginismus, frigiditas, penolakan hubungan 

seksual, dan dyspareunia.
33 

 
FGM juga memungkinkan perempuan yang 

mengalaminya secara signifikan akan lebih sulit untuk 

menjalani operasi Caesar apabila melahirkan, akan timbul 
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perdarahan postpartum, episotomi, resusitasi bayi, hingga 

kematian.
34 

 
Tidak hanya resiko dalam hal kesehatan saja 

yang akan dirasakan oleh seseorang perempuan yang 

mengalami praktik FGM namun terdapat juga resiko dalam 

hal seksual, dimana seorang perempuan yang mengalami 

praktik FGM maka tidak bisa menikmati hubungan seksual 

karena perempuan tersebut telah kehilangan sensitifitas 

dari proses FGM. Hal inilah yang termasuk dalam bentuk 

tindakan yang bisa menjadi sebuah pelanggaran hak asasi 

manusia khususnya perempuan dan merupakan tindakan 

diskriminasi terhadap kaum perempuan. 
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