
FGM/C mengacu pada semua prosedur yang melibatkan 
pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin 
perempuan bagian luar atau cedera lain pada alat 
kelamin perempuan untuk alasan non-medis. Ini 
mungkin disebut “sunat perempuan” di beberapa bagian 
dunia. Praktik ini tidak memiliki manfaat kesehatan dan 
dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik 
dan mental jangka pendek dan jangka panjang.

Apa konsekuensi kesehatannya? dari 
FGM/C?
Komplikasi langsung dapat meliputi:

Hubungi Saluran Siaga 
Bantuan Anak Nasional 
dalam Pelecehan Anak di
800-4-A-CHILD
(800-422-4453) untuk
informasi atau bantuan jika:
• Anda yakin bahwa Anda berisiko terhadap 

FGM/C;
• Anda telah menjalani FGM/C;
• Anda memiliki pertanyaan tentang FGM/C;
• Anda memiliki informasi tentang seseorang 

yang melakukan FGM/C di Amerika Serikat; 
atau

• Anda mengenal seseorang yang mungkin 
berisiko FGM/C di Amerika Serikat atau di 
negara lain.

Anda mungkin memenuhi syarat untuk 
tunjangan imigrasi bagi korban kejahatan atau 
persekusi jika Anda telah menjalani FGM/C atau 
takut Anda berisiko mengalami FGM/C.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: 
uscis.gov/humanitarian/female- genital-
mutilation-or-cutting-fgmc

Mutilasi Alat 
Kelamin 
Perempuan 
atau 
Pemotongan  
FGM/C
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Komplikasi jangka panjang dapat meliputi: 

• Masalah saluran kemih (buang air kecil nyeri, 
infeksi saluran kemih)

• Masalah vagina (keputihan, gatal, vaginosis bakteri 
dan infeksi lainnya)

• Masalah haid (nyeri haid, kesulitan mengeluarkan 
darah haid, dll)

• Jaringan parut dan keloid
• Masalah seksual (nyeri saat berhubungan intim, 

penurunan kepuasan, dll)
• Peningkatan risiko komplikasi persalinan (sulitnya 

persalinan, pendarahan berlebihan, operasi caesar, 
perlunya resusitasi bayi, dll.) dan kematian bayi 
baru lahir

• Kebutuhan untuk operasi selanjutnya
• Masalah psikologis (depresi, kecemasan, gangguan 

stres pasca trauma, rendah diri, dll.)

Untuk informasi tambahan tentang konsekuensi 
kesehatan dari FGM/C, silakan kunjungi  Situs web 
Organisasi Kesehatan Dunia di https://www.who.
int/news-room/fact-sheets/detail/femalegenital-
mutilasi

• Penyakit akut
• Pendarahan 

berlebihan 
(hemoragi)

• Pembengkakan 
jaringan kelamin

• Demam
• Infeksi misalnya, 

tetanus

• Masalah buang air kecil
• Masalah penyembuhan 

luka
• Cedera pada sekitar 

jaringan genital
• Syok
• Kematian



Adalah pelanggaran hukum A.S. untuk 
mencoba melakukan FGM/C di Amerika 
Serikat pada seseorang yang berusia 
di bawah 18 tahun, atau memindahkan 
mereka ke dalam atau ke luar Amerika 
Serikat sehingga FGM/C dapat dilakukan. 
Juga adalah pelanggaran  hukum A.S. 
bagi orang tua atau wali yang sah untuk 
menyetujui atau memfasilitasi FGM/C pada 
anak di bawah umur. 
Pelanggaran hukum dapat dihukum hingga 10 tahun 
penjara, denda, atau keduanya. Tidak terkecuali 
melakukan FGM/C karena tradisi atau budaya. 
Pemotongan dan prosedur lain yang melukai organ 
kelamin perempuan dari seorang gadis di bawah 18 
tahun dilarang menurut hukum AS. Selain itu, siapa 
pun di Amerika Serikat yang melakukan FGM/C pada 
seorang perempuan berusia 18 tahun atau lebih tanpa 
persetujuannya dapat didakwa dengan kejahatan 
menurut undang-undang negara bagian.

Melanggar hukum terhadap FGM/C dapat 
memiliki konsekuensi imigrasi.
Melakukan atau membantu dalam FGM/C, bahkan tanpa 
hukuman pidana, mungkin memiliki konsekuensi imigrasi 
yang signifikan, termasuk membuat pelaku tidak dapat 
diterima atau dipindahkan dari Amerika Serikat dan tidak 
memenuhi syarat untuk beberapa manfaat imigrasi.

Jika Anda telah menjalani FGM/C: 
• Ini bukan salah Anda.

• Anda tidak melanggar hukum AS dengan 
menjalani prosedur tersebut.  

• Ini tidak akan berdampak negatif pada 
kelayakan Anda untuk bepergian ke Amerika 
Serikat atau untuk menerima manfaat 
imigrasi dari Amerika Serikat.

Jika Anda:
• Percaya bahwa Anda berisiko terhadap FGM/C;
• Telah menjalani FGM/C;
• Memiliki pertanyaan tentang FGM/C;
• Memiliki pertanyaan tentang seseorang yang melakukan FGM/C di Amerika Serikat; atau
• Mengenal seseorang yang mungkin berisiko FGM/C di Amerika Serikat atau negara lain;

Amerika Serikat berkomitmen untuk
mengakhiri FGM/C. 
Mengakhiri FGM/C adalah bagian dari upaya pemerintah 
AS untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan 
perempuan dewasa dan anak perempuan serta 
memajukan hak-hak mereka. Pemerintah A.S. bekerja 
di Amerika Serikat dan di negara-negara lain untuk 
membantu mendidik masyarakat tentang dampak serius 
dan merusak dari FGM/C.

Pemerintah AS menentang FGM/C.
Pemerintah AS menentang FGM/C, apa pun jenisnya, 
derajatnya, atau tingkat keparahannya, dan apa pun 
motivasinya untuk melakukannya. Pemerintah AS 
memahami bahwa FGM/C dapat dilakukan sesuai 
dengan kepercayaan tradisional dan sebagai bagian dari 
upacara pendewasaan. Namun demikian, pemerintah AS 
menganggap FGM/C sebagai pelanggaran hak asasi manusia 
yang serius, dan merupakan bentuk kekerasan berbasis 
gender dan pelecehan anak.

Para peneliti di Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit Divisi Kesehatan Reproduksi 

(CDC) memperkirakan bahwa sebanyak  

anak perempuan dan perempuan dewasa di 
Amerika Serikat telah menjalani FGM/C di masa 
lalu atau mungkin berisiko menjalani FGM/C di 

masa depan.

di Afrika, Timur Tengah dan Asia di mana 
FGM terkonsentrasi.

Lebih dari 
juta anak 
perempuan dan 
perempuan dewasa 

negara 
yang hidup saat 

ini telah dipotong 
kelaminnya di 

Pada tahun 2030, jika praktik ini 
berlanjut pada tingkat saat ini, 

juta anak perempuan 
akan menghadapi risiko 
FGM setiap tahun.

Silahkan hubungi untuk informasi atau bantuan:  
• Saluran siaga Bantuan Anak Nasional dalam Pelecehan Anak: 800-4-A-CHILD (800-422-4453)
• Jaringan FGM/C U.S End.: endfgmnetwork.org
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