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Mutilasi/Pemotongan Kelamin Wanita  
Apa Arti Mutilasi/Pemotongan Kelamin Wanita? 

Mutilasi/Pemotongan Kelamin Wanita adalah pemotongan atau pengubahan dengan sengaja pada 
bagian kelamin wanita tanpa alasan medis. Atau disebut juga memotong, sunat wanita dan operasi pada 
wanita secara ritual. Hal ini berbahaya bagi kesehatan wanita dan tidak perlu. 

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal berada dalam bahaya, hubungi polisi di nomor 000. 

Polisi di Australia aman dan dapat dipercaya. 

Untuk konseling dan informasi gratis dan bersifat rahasia, hubungi 1800RESPECT di 1800 737 732. 

Jika Anda memerlukan layanan jasa juru bahasa gratis, hubungi 131 450. 

Bantuan dan dukungan medis tersedia di Australia. 

Jika Anda pernah mengalami salah satu prosedur ini, Anda bisa mendapatkan perawatan dan bantuan 
kesehatan gratis di Australia. Dokter, perawat, profesional medis lain, dan guru dapat membantu Anda. 

Jika Anda berencana hamil, Anda barangkali perlu berbicara dengan dokter, perawat atau profesional 
medis lainnya untuk mendapatkan bantuan tambahan selama hamil dan setelah melahirkan. 

Mutilasi/Pemotongan Kelamin Wanita adalah kejahatan serius di 
Australia. 

Mutilasi/Pemotongan Kelamin Wanita adalah pelanggaran hukum di Australia. Termasuk mengirim 
seseorang ke luar negeri untuk menjalani prosedur, atau memfasilitasi, mendukung atau mendorong 
seseorang untuk melakukan hal ini. 

Pelaku kejahatan ini dapat dipenjara, pria atau wanita. 

Jika Anda pernah menjalani salah satu prosedur ini, sebaiknya cari bantuan. Anda tidak akan dihukum 
berdasarkan hukum Australia. 

Tersedia layanan dan sumber daya lain yang dapat membantu Anda. 

Anda dapat menemukan informasi tentang Mutilasi/Pemotongan Kelamin Wanita di situs web  National 
Education Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awareness di www.netfa.com.au 

1800RESPECT adalah layanan konseling nasional terkait kekerasan seksual, kekerasan dalam keluarga 
dan kekerasan rumah tangga  (KDRT) di Australia (Australia’s national sexual assault, family and 
domestic violence counselling service). Layanan ini menyediakan konseling dan informasi melalui telepon 
serta online tanpa biaya dan bersifat rahasia. Konselor akan mendengarkan Anda, menjawab pertanyaan 
dan dapat merujuk Anda ke layanan bantuan lainnya di daerah Anda. 

Hubungi 1800 737 732 atau kunjungi situs web 1800RESPECT di www.1800RESPECT.org.au. 

Jika Anda, atau seseorang yang Anda kenal, telah dibawa ke luar negeri untuk menjalani prosedur ini 
atau menurut Anda mereka berisiko dibawa ke luar negeri untuk menjalani prosedur ini, hubungi Consular 
Emergency Centre selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu di nomor 1300 555 135 (dari Australia) 
atau +61 2 6261 3304 (dari luar Australia), atau hubungi perwakilan Australia terdekat di dfat.gov.au. 

http://www.netfa.com.au/
http://www.1800respect.org.au/
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Anda memerlukan layanan juru bahasa? 

Hubungi Translating and Interpreting Service (TIS) di nomor 131 450. Seorang juru bahasa dari TIS 
dapat membantu Anda berkomunikasi dengan layanan lain, namun TIS tidak melayani konseling. Semua 
panggilan telepon tidak dipungut biaya dan bersifat rahasia. 

 


