
BAB V 

 

KESIMPULAN 
 

 

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang 

penulis lakukan dan berisi atas apa yang telah menjadi 

pemaparan atau penjelasan penulis dari bab-bab sebelumnya. 
 

Telah diketahui bahwa HAM khususnya pada 

perempuan merupakan suatu hak yang harus dipenuhi dan 

merupakan jaminan bahwa tidak akan terjadi diskriminasi 

dalam bentuk apapun sebagai perempuan. Namun pada 

kenyataannya, di berbagai belahan dunia manapun seringkali 

masih kita temukan pelanggaran hak asasi yang menyerang 

perempuan bahkan dalam berbagai sektor kehidupan. Salah 

satu bentuk pelanggaran hak asasi perempuan yang cukup 

meresahkan masyarakat global adalah praktik Female Genital 

Mutilation. 
 

Female Genital Mutilation (FGM), diskriminasi ini 

dilakukan atas dasar adanya tuntutan adat kebudayaan atau 

tradisi masyarakat yang merupakan praktik penghapusan hak 

perempuan dengan cara menghilangkan control perempuan 

tersebut terhadap tubuhnya sendiri. FGM merupakan 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. 
 

Persebaran praktik FGM secara global merupakan hal 

yang sepantasnya untuk dibahas karena hal ini sangat 

meresahkan masyarakat global dengan alasan pelanggaran hak 

asasi manusia. Karena praktik FGM ini tentu menyakiti 
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perempuan secara fisik maupun psikis. Disinyalir FGM 

bermula dari Mesir dengan tujuan pada zaman dahulu sebagai 

alasan perbudakan. FGM dilakukan dengan tujuan supaya para 

perempuan tersebut lebih laku untuk dijual. 
 

Praktik FGM menjadi perhatian masyarakat global 

setelah seorang jurnalis bernama Fran Hosken mengeluarkan 

newsletter yang dibuat melalui Women‟s International 

Network News. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa 

praktik FGM merupakan ritual rutin yang dilakukan oleh suku-

suku yang didominasi kaum laki-laki di wilayah Afrika Utara 

dan Timur Tengah. 
 

Tahun 2014 WHO mencatat bahwa sekitar 125 juta 

perempuan telah menjadi korban FGM dan mayoritas 

dilakukan di benua Afrika dan daerah Timur Tengah. 

Berdasarkan laporan UNICEF tahun 2013, Somalia 

merupakan Negara tertinggi di dunia yang melakukan praktik 

FGM dengan prevalensi 98%. FGM memiliki banyak tipe 

dalam prosesnya. Terdapat 4 tipe FGM yang dikenal dan 

Somalia melakukan praktik FGM dengan tipe 3. 
 

Praktik FGM di Somalia disebut dengan „Gudniin‟. 

Secara umum praktik ini dilakukan kepada perempuan dengan 

rentang usia 8-14 tahun. Keputusan untuk menjalani praktik 

FGM ini berada di tangan keluarga terdekat, khususnya ibu 

dan atau nenek dari perempuan tersebut. FGM di Somalia 

dilakukan dengan tujuan agar mereka menjadi bagian dari 

masayarakat dan layak untuk dinikahi laki-laki saat waktunya 

tiba di masa depan. 
 

Kenyataan menyedihkan tersebut pada akhirnya 

memunculkan sebuah gagasan bahwa perlunya suatu 

instrument hukum internasional yang mengatur tentang 

eliminasi praktik-praktik yang menyakiti perempuan. Hingga 
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pada akhirnya muncul Protokol Maputo pada tahun 2003 di 

benua Afrika yang berisi tentang pemenuhan hak-hak 

perempuan, dimana salah satunya mengeliminasi praktik-

praktik menyakitkan bagi perempuan termsuk FGM. 
 

Somalia yang merupakan Negara dengan prevalensi 

tertinggi praktik FGM menunjukkan komitmennya terhadap 

Protokol Maputo dengan melakukan penandatanganan pada 23 

Juni 2006. Namun hal ini bertolak belakang dengan kenyataan 

bahwa setelah penandatanganan Protokol Maputo, justru 

Somalia tidak mengalami penurunan tingkat prevalensi praktik 

FGM bahkan mengalami peningkatan. 
 

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk 

membahas mengenai kegagalan dari implementasi Protokol 

Maputo di Somalia. Dalam hal ini penulis memandangnya 

menggunakan dua perspektif teori. Pertama, Teori Efektivitas 

Rezim dan kedua adalah Teori Feminisme. Untuk menjawab 

permasalahan yang terjadi disini penulis mencoba 

menganalisis dari pandangan dua teori diatas guna menjawab 

permasalahan yang ada. 
 

Berdasarkan analisa penulis, alasan pertama terjadinya 

kegagalan implementasi dari Protokol Maputo di Somalia 

adalah dikarenakan lemahnya Protokol Maputo dalam 

mengatur Negara anggotanya sehingga Somalia tidak segera 

meratifikasi dan kemudian terjadi ketidakefektifan Protokol 

Maputo dalam mengeliminasi praktik FGM. Banyak faktor 

yang mempengaruhi suatu actor Negara tidak mematuhi aturan 

atau perjanjian internasional yang ada. Faktor yang 

berpengaruh dalam kasus ini adalah faktor dimana sebenarnya 

Somalia sebagai aktor Negara telah berusaha untuk 

mengimplementasikan isi dari Protokol Maputo dengan 

berbagai upaya yang dilakukan namun memang kenyataannya 

tujuan dari Protokol itu sendiri belum mampu tercapai. Dalam 
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fenomena praktik Female Genital Mutilation yang terjadi di 

Somalia terdapat adanya dua faktor dari tiga faktor penentu 

efektifnya suatu rezim yaitu kepentingan dan norma yang 

menjadi penghambat efektifnya rezim Protokol Maputo ini. 

Hal ini dikarenakan masyarakat percaya bahwa praktik FGM 

adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan dalam 

kehidupan bermasyarakat. FGM merupakan suatu tradisi yang 

dianggap mampu menunjukkan identitas perempuan 

sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat Somalia. 

Sebaliknya, apabila perempuan Somalia menganggap FGM 

merupakan sesuatu yang tidak penting untuk dilakukan maka 

perempuan tersebut harus siap untuk tidak dianggap menjadi 

bagian dari masyarakat Somalia. Maka hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak tercapainya tujuan dari Rezim 

Maputo dalam menangani kasus praktik Female Genital 

Mutilation di Somalia ini dikarenakan tidak efektifnya rezim 

ini yang mengatur masyarakat dalam keadaan yang masih 

sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan setempat. 
 

Analisa kedua yang menyebabkan FGM masih terus 

dilakukan di Somalia hingga detik ini adalah karena adanya 

budaya patriarki yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat 

Somalia. Selain itu juga akibat dari adanya sistem hukum 

tradisional yang dikenal dengan Xeer. Dalam melihat 

fenomena praktik FGM di Somalia ini, sistem patriarki 

berwujud pada anggapan atau gagasan yang dibentuk para 

kaum laki-laki terhadap citra seorang perempuan. Dimana 

kaum laki-laki memiliki pandangan mengenai perempuan yang 

ideal. Pandangan yang menilai bahwa seorang perempuan 

ideal adalah perempuan yang telah melakukan praktik FGM 

dan perempuan itu akan menjadi layak untuk dinikahi. 

Sebaliknya, apabila seorang perempuan menolak untuk 

melakukan praktik tradisi FGM maka mereka akan menjadi 

perempuan yang tidak dianggap dalam kehidupan dan 
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sistem masyarakat. Tentunya juga perempuan tersebut tidak 

akan dinikahi oleh laki-laki manapun karena dianggap tidak 

suci. Selain itu dengan adanya hukum adat berupa Xeer, maka 

masyarakat Somalia dalam kehidupan sehari-harinya hidup 

berdasarkan atau berlandaskan tradisi adat. Dalam kehidupan 

di bawah sistem Xeer ini, terdapat tetua atau tokoh adat yang 

disegani dan dihormati, dikenal dengan Xeer Begti. Merekalah 

yang memiliki peranan sangat penting dalam praktik FGM ini 

di Somalia. Dalam hukum adat Xeer telah terdapat perjanjian 

lisan dalam masyarakat. Dimana dalam perjanjian lisan 

tersebut, satu sama lain menetapkan hukuman atas suatu 

tindak kejahatan tertentu. Contohnya dalam kasus FGM ini, 

dimana terdapat perjanjian sosial yang menyatakan bahwa 

apabila terdapat perempuan yang tidak bersedia melakukan 

praktik FGM bila sudah saatnya, maka perempuan tersebut 

harus siap untuk keluar dari struktur masyarakat. Dengan kata 

lain, perempuan tersebut harus siap untuk tidak dianggap lagi 

menjadi bagian dari masyarakat. Hal inilah yang akhirnya 

membuat perempuan Somalia meskipun terkadang dengan rasa 

terpaksa harus tunduk dan patuh pada sistem adat yang 

berlaku. Berdasarkan analisa kedua ini pula dapat disimpulkan 

bahwa alasan kedua yang menyebabkan praktik FGM masih 

berlaku di Somalia hingga sekarang adalah karena adanya 

budaya patriarki yang mengakar kuat dalam kehidupan 

bermasayarakat Somalia dan juga adanya sistem hukum adat 

tradisional berupa Xeer yang membuat perempuan Somalia 

harus tunduk dan patuh untuk menaatinya. 
 

Maka dalam bab ini penulis dapat menyimpulkan 

bahwa kegagalan implementasi dari Protokol Maputo untuk 

mengeliminasi praktik Female Genital Mutilation di Somalia 

adalah pertama, faktor tidak efektifnya Protokol Maputo di 

Somalia, kedua karena adanya budaya patriarki yang 

mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Somalia, dan 
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ketiga adalah adanya sistem hukum adat Somalia berupa 

Xeer yang membuat perempuan Somalia harus tunduk dan 

patuh terhadap hukum tersebut. 

 


