PemotonganAlat Kelamin Wanita Adalah
Melanggar Hukum
Di New South Wales
Selebaran ini adalah mengenai hukum di NSW
yang menentang Pemotongan Alat Kelamin Wanita
atau FGM (Female Genital Mutilation)
Kebanyakan orang menyebutkan : “Pemotongan
alat Kelamin Wanita atau Sunat pada Wanita”
Pemotongan alat Kelamin Wanita dan Sunat pada
Wanita artinya adalah sama.
Apa yang dijelaskan hukum mengenai FGM ini di
NSW?
Hukum FGM di NSW – Beberapa tanya jawab
P:

J:

Apa yang dijelaskan oleh hukum mengenai
pemotongan alat kelamin wanita (FGM)?
Menurut Undang-undang Kriminal di NSW
Seksi 45, mengatakan bahwa pemotongan
alat kelamin wanita
tidak diperbolehkan. Seseorang tidak boleh:
-

-

“memotong, memotong sedikit
kemudian menjahit (infibulate) atau
memotong keseluruhan atau
memotong sebagian dari bibir dalam
atau bibir luar atau kelentit dari
seseorang” atau
“menolong,bersekongkol,
menghasut , menganjurkan atau
menyuruh seseorang untuk
melakukan salah satu tindakan
diatas pada orang lain”.

Butir-butir berikut ini adalah melanggar hukum
bila
-

-

menyunat wanita dewasa, anak
perempuan atau bayi wanita
menghilangkan atau memotong
bagian dari daerah kelamin wanita
atau
menjahit daerah kelamin wanita
atau
memotong kelentit, atau bagian dari
kelentit atau
merusakkan daerah kelamin wanita
dengan cara apapun.

J:

Seseorang yang melakukan FGM dapat
dimasukkan kedalam penjara hingga 21
tahun. Hukuman ini sama apabila
seseorang menolong orang lain atau
menyuruh orang lain untuk melakukan FGM.

P:

Apakah ada prosedur pembedahan yang
diijinkan?

J:

Ada. Hukum yang mengijinkan operasi
pembedahan adalah:
-

Hukum menyatakan bahwa seseorang itu tidak
boleh “menolong, bersekongkol, menghasut,
menganjurkan atau menyuruh” seseorang untuk
melakukan FGM, berarti bahwa ini adalah juga
melanggar hukum bila

-

-

menolong seseorang untuk
melakukan tindakan ini
menyuruh seseorang untuk
melakukan tindakan ini

Maksud daerah kelamin wanita adalah:
-

Lobang (pintu masuk) kelamin dan
bibir luar, bibir dalam dan kelentit

Hukum ini bertujuan untuk menghentikan tipe-tipe
praktek tertentu. Tipe-tipe yang lain yang menyakiti
daerah kelamin wanita termasuk mengganggu dan
melukai dapat dikatakan sebagai pelanggaran
menurut Undang-undang Kriminal di NSW. (NSW
Crimes Act)

P:
Apakah yang terjadi kalau seseorang
melanggar hukum?
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Dibutuhkan untuk kesehatan
seseorang dan diselenggarakan
oleh dokter atau
Dibutuhkan pengobatan dalam
masa melahirkan dan yang
diselenggarakan oleh dokter, bidan
atau siswa kedokteran atau
Prosedur perbaikan kelamin yang
diselenggarakan oleh dokter
(prosedur perbaikan kelamin adalah
bagian operasi mengganti kelamin
apabila dokter mengoperasi untuk
mengganti kelamin laki-laki menjadi
perempuan atau sebaliknya)

Hukum menyatakan bahwa hanya soal-soal
yang berhubungan dengan “kesejahteraan
pengobatan” seseorang dapat
dipertimbangkan ketika diputuskan apakah
operasi ini diperlukan untuk kesehatan
orang itu.

P:
Dapatkah kita melakukan FGM dengan
alasan menurut kebudayaan?
J:

Tidak. Yang diijinkan hanya operasi
pembedahan dilakukan seperti yang
tercantum diatas.

P:

Dapatkah kita melakukan FGM kalau
wanita atau anak perempuan itu setuju?

J:

Tidak. Ini adalah melanggar hukum
walaupun wanita atau anak perempuan itu
setuju untuk melakukannya.

P:

Dapatkah kita pergi ke negara lain atau
ke kota lain di Australia untuk
melakukannya?

J:

Tidak. Kalau wanita, anak perempuan, atau
bayi wanita tinggal di NSW, adalah
melanggar hukum bila melakukan FGM
padanya, ataupun kalau dilakukan di negara
lain atau di negara bagian lain di Australia.

P:

Dapatkah kita menjahit kembali kelamin
wanita setelah melahirkan atau setelah
dioperasi ginekologi tipe lain?

J:

Hanya dokter yang dapat menjahit alat
kelamin seorang wanita atau anak
perempuan kalau dokter memutuskan
bahwa ini perlu untuk kesehatan wanita
tersebut. Atau seorang dokter, bidan atau
siswa kedokteran dapat menjahit alat
kelamin seorang wanita atau anak
perempuan kalau dokter memutuskan
bahwa ini adalah untuk tujuan pengobatan
akibat saat wanita atau anak perempuan itu
labor atau melahirkan

P:

J:

Siapa yang harus melaporkan FGM
kepada pihak yang berwenang?

FGM dinyatakan sebagai pelecehan pada
anak-anak di NSW. Hukum mengenai Anak
dan Pemuda (Pemeliharaan dan
Perlindungan) Tahun 1998 (The Children
and Young Persons (Care and Protection)
Act 1998) memerintahkan kepada berbagai
macam orang yang pekerjaannya
berhubungan dengan anak-anak untuk
melaporkan “keprihatinan pada saat ini” dan
dengan alasan yang tepat ada
“kemungkinan bahaya” yang berhubungan
dengan anak-anak ke Departemen
Pelayanan Masyarakat NSW (NSW
Department of Community Services).
(Seorang anak adalah orang yang di bawah
umur 16 tahun). Orang-orang yang
diperintahkan untuk melaporkan termasuk
pekerja kesehatan, guru, pekerja mengasuh
anak, pekerja untuk orang-orang cacat dan
polisi.

Untuk saran, dukungan atau
keterangan lebih lanjut, :
The NSW Education Program on FGM
Phone: (02) 9840 3877
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The NSW Education Program on
FGM
Phone: (02) 9840 3877
http://www.wslhd.health.nsw.gov.au/NSW-EducationProgram-on-Female-Genital-Mutilation--FGM-

Hukum menyatakan bahwa petugas
kesehatan harus melaporkan FGM ke
Direktur Jenderal dari Departemen
Kesehatan (Department of Health) kalau
FGM ini dilakukan pada anak dibawah umur
16 tahun.
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