
PBUGGANTIAN 1JAMA BEEDASARKAU KEPUTUSAN 
PRESIDIUM KABINET No. 127/U/KEP./12/1966 
DAN AKIBAi1 - AKIBATBYA DAXAM PRAKTEK.

S K R I ? S I

Diajukan untuk Memperlengkapi 'Tugas-tugas dan 
Memonuhi Syarat-syarat untuk Menoapai G-elar

Surjana Hukura*

oleh :

Budhianto S. Roestanadjie 

Mo. Pokok : 5774 / F.H.

Jurusan Keperdataan 
Fakultas Hutam Universitas Airlangga 

S U R A B A Y A *

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGGANTIAN NAMA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDIUM... 
BUDHIANTO S. ROESTANADJIE



K A T A  P E N G A H A H .

Untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pem- 
buatan skripsi adalah merupakan salah. .satu. syarat antara 
sekian banyak syarat lainnya yang haras dipenuhi oleh para 
mahasiswa tingkat terakhir untuk mewperoleh gelar Sarjana Hu* 
kutn,

Maka dengan diajukannya skripsi ini sampailah sa
ya pada akhir studi saya di Pakultas Hukum Universitas Air- 
langga* Berarti pula tibalah saatnya untuk mempraktekkan 
serta mengamalkan kepada masyarakat, ilrau pengetahuan yang 
telah saya peroleh sclama studi di Fakultas Hukum.

Sudah sevajarnya saya menggunakan keseropatan ini 
untuk menyatakan penghargaan setinggi-tingginya serta te- 
rima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
pertama : kepada para guru besar dan para dosen serta para 

asisten yang telah. memberi bekal ilmu pengetahu- 
an yang tidak ternilai harganya; 

kedua ; kepada bapak K. Boetojo .fcravirohamidjojo S.H,, 
selaku dosen pembimbing dibidang Hukum Perdata 
atas petunjuk serta nasihat yang beliau berikan 
kepada saya;

ketiga i kepada instansi-instansi peraerintah, pengadilan 
negeri, kantor-kantor svasta, dan juga para pe- 
gawai perpustakaan ynng telah meraberikan bantu-
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an yang sangat berarti, sehingga memungkinkan 
torwujudnya skripsi ini; 

keempat : kepada ayah dan ibu tercinta yang telah dongan
susah payah mombiayai studi saya, sehingga dapat- 
loh saya menyolesaikan studi di Perguruon Tinggi, 
Pada akhir kata pengantar ini, saya menyadari bah- 

wa skripsi ini adalah jauh dari sempurna, mengingat ponge- 
tohuan 3aya yang terbatas dan tiap-tiap usaha manusia ti- 
daklah ada yang sompurna*
Perlu pula kiranya saya utarakan disini, perihal sulitnya 
saya nomporoleh buku-buku yang berhubungan dongan judul ini, 
sehingga dalam penyolesaian skripsi ini hanyak tardapat ke- 
kurangan matori, dikarenakan saya hanya memporoleh data 
yang minim sekali.

Somoga usaha yang tidak soberapa ini ada juga raan- 
faatnya bagi perkembangan ilrou pengetahuan umamnya serta 
bidang hukum khususnya*

Surabaya, 5 Pebruari 1975* 

Budhianto S, Hoestanadjie

5774 / J?.H.
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p S N D A fl U I U A N,

Suatu buku atau karangan haruslah kita baea iai- 
nya, dan tidak dapat hanya merabaoa kata pendahuluannya. 
Namun tidak dapat disangkal, bahwa dalam kata pendahuluan 
itu seringkali kita teraukan sesuatu yang dapat memberikan 
gambaran yang lebih jelas mengenai isi buku atas karangan 
itu. Dalam kata pendahuluan itu kita sering raeneraukan si- 
fat buku atau karangan itu dan pula maksud dari penulisnya 
ataupun alasan-alasan yang mondorong penulis menulis buku 
karangannya.

Demikian saya dalam kata pendahuluan ini hendak 
mengenukakan sedikit mengenai sifat karangan ini sorta mak- 
sud dan alasan-alasan soyn monulis karangan ini,
Pertama yang hendak saya kemuknkan odalah, bahwa karnngan 
ini berupa suatu skrtosi. Jelas, bahwa karangan saya ini 
bukan ditulis oleh seorang sarjana hukum yang dari penga-

*
lamannya terdorong untuk monulis karangan, melainkan hanya 
merupakan suatu karangan yang disusun oleh seorang mahasis- 
wa ,untuk memenuhi syarat-syarat guna raenoapai gelar sar
jana hukum,
Tentu seja sebagai aeorang mahaaiswa, saya tidak memiliki 
banyak pengalaman, dan oleh karonanya apa-apa yang saya ke~ 
mukakan dalam skripsi ini hanyalah hasil daripada pengum- 
pulan data, yang selama ini telah saya usahakan dengan ke-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGGANTIAN NAMA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDIUM... 
BUDHIANTO S. ROESTANADJIE



sungguhan, berhubung dengan kurangnya literatur yang mem- 
bahas ganti nama ini,

Hal kedua yang ingin saya kemukakan disini adalah, 
alasan apa yang mondorong saya untuk memilih judul skripsi 
ini*
Sebagaimana telah diketahui, bahwa prosedure ganti nama me- 
nurut Keputusan Presidium Kabinet Ho. 127/IT/£E1\/12/1966 itu 
menyangkut Varga Ilegara Indonesia keturunan Cina.
Didalam B.W,, yaitu dalam Buku I, pasal 5 s/d 10, telah di- 
adakan pengatumn mengenai nama, perubnhnn nama dan peru- 
bahan nama depan,

Telah kita ketahui pula, bnhwa sebagai akibat dari 
politik penjajalmn Belanda, maka berlakulah pluralism© di- 
dalam bidang hukum perdata di Indonesia ; dimana penduduk 
Indonesia dibagi-bagi menjadi tiga golongan rakyat, yang 
masing-masing tunduk pada hukum perdatanya sendiri,
Menurut pasal 131 Indische Staatsregeling, ditentukan seba
gai berikut i

1). Bagi golongan Sropa berlaku B.W*
2), Bagi golongan Timur Asing Tionghoa berlaku scbagian be- 

sar dari B.W., termasuk pengaturan mengenai nama dalam 
buku I nya.

3)* Bagi golongan Bumi Putera, berlaku hukum adat mereka ma
sing-masing.
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Perlu bagi kita cli Indonesia untuk mengetahui, 
bagaimana perkembangan-perkembangan dan peraturan-peratur- 
an yang terdapat di Nederland mengenai nama, untuk dapat 
kita jadikan bohan pembunding dan pedoman yang kita anggap 
perlu.
Karena itu pnda bagian/bab dalam skripsi ini selan.iutnya 
akan saya paparkan beberapa pedoman dalam litemtur Belando.

Tfasyarakat Indonesia terdiri dari berraacam-raacam 
suku bangsa dan bangsa Indonesia keturunan Asing* Maka ada- 
nya Keputusan Presidium Kabinet No. l?7/U/KEP./12/1966f ada- 
lah tepat dan sangat diperlukan guna terbentuknya kesera- 
gaman bangsa Indonesia, terutama dibidang pemakaian nama.
Maka akan saya tinjau bagaimana dan apa sebabnya dikeluar- 
kan Keputusan Presidium Kabinet tersebut*
Sebelunnya, bagi mereka yang ingin mengganti namanya masih 
mendasarkan kepada ITndang-undang No. 4, tahun 1961, diundang- 
kan pada tanggal 25 Pebruari 1961 dalam lembaran Negara ta
hun 1961, No, 15 serta penjelasannya dalam Tambnhan lembar- 
an Negara No; 2154.
Dahulu memang untuk golongan tertentu telah diadokan peng- 
aturan mengenai nama, perubahan nama dan perubahan nama de
pan. Hal ini termuat dan diatur dd am Buku I B.W., dalam pa- 
sal-pasal 5 s/d 10.
Akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang No. 4, tahunl961
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ini, maka pasal-pasal 6f 7, 8, 9 dan 10 B.W. tidak berla
ku lagi, Hal ini ditegaskan dalam pasal 9 dari Undang-un- 
dang tersebut, sehingga dongan demikian materi yang teimu- 
at dalam pasal-pasal B.W. itu tidak berlaku lagi*
Bagi golongan Gina, lebih memperoleh kesompatan untuk dapat 
merubah namanya.

Vasal 9 Undang-undang No. 4 tahun 1961 itu, sela- 
in moncabut pasal-pasal 6, 7, 8, 9, dan 10 B.W., ;}uga men- 
cabut :
1). Pasal 4-1 ayat 1, 2 dan 3 Pernturnn Catatan Sipil untuk 

orong Indonesia. ( Stantsblad 1920 No. 751 juncto 1927 
No. 564 ).

2). Paaal 47 ayat 1 dan 2 Peraturan Catatan Sipil untuk o- 
rang Bumi Putera - Kristen, ( Staatsblad 1933 No, 75 
juncto Staatsblad 1936 No. 607 )-

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presidium Kabinet No. 127/ 
U/KEP./1966 tertanggal 27 Desember 1966, maka prosedure gan
ti nama sejak 25 Pebruari 1961 yang menurut TJndang-undang 
No. 4 tahun 1961 tidak berlaku lagi.
Dan sejak tanggal 1 Januari 1967 hingga 31 Maret 1968, pro- 
seduro ganti nama didasarkan kepada Keputusan Presidium Ka
binet No. 127/U/KEP./12/1966 terscbut, yang peloksanaannya 
menjadi lebih praktis dan cepat sesuai dengan tujuan dike- 
luarkannya keputusan tersebut, yang isinya antora lain :
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bahwa dalam rnngko nation dnn character building Indonesia, 
proses assimilasi warga negnra Indonesia "keturunan asing" 
kedalam tubuh bangsa Indonesia harus diporoepat ; bahwa 
penggantian nama dari orang Indonesia keturunan asing de
ngan nama yang sesuai dengan nama Indonesia "asli" akan 
dapat mendorong usaha assimilasi ini ; bahwa oleh karena 
itu varga negara Indonesia yang mcmakai nama Gina, yang 
ingin mongubah namanya yang sesuai dengan nama Indonesia 
asli perlu meadapat fasilitas yang seluas-luasnya dengan 
diadakan prosedure yang khusus.
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B A B  I.

APAKAH NAHA ITU ?

Bahva sesungguhnya manusia hidup didunia ini baik 
dengan jalan/cara hidup apapun juga masih mamerlukan adanya 
atau mempunyai nama ; bagaimanapun juga kedudukannya dalam 
kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat ini, 
Misalnya, oi’ang akan mengadakan suatu bentuk tindakan hukum, 
denganmendirikan P.T., Pima, N.V., melawat keluar negeri, 
melangsungkan peikavrinan dan sebagainya, ini semua memerlu- 
k«n adanya suatu nama. Karenanya, dalam kehidupan aehari- 
hari serta pergaulan hidup, arti nama itu demikian penting- 
nya, sehingga tidaklah mungkin ditiadakan.
Nama, digunakon sebagai panggilan dari seseorang, guno me- 
lakukan komunikasi dengan orang-ornng lain ; pula digunakan 
sebagai identitaa dnripada seseorang, misalnya yang disebut- 
kan didalam akta pendirian suatu P«T., dioantumkan didalam 
paspor, didalam surat penduduk dan banyak lagi yang lain. 
Maka pentingnya nama seseorang itu sangatlah terasa didalam 
hidup ini, Bahkan, sampai matipun seseorang masih tetap di- 
kenang dan diingat namanya.
Seorang pujangga terkenal dari Inggeris, bernama Shakespeare

clsangat masyhur dengan uoapannya : "What is in -Hie name11* 
Wolaupun demikian, kiranya ucapan tersebut tidaklah dapat
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atau tidaklah cocok untuk diterapkan dnlam kebutuhan hidup 
raanusia, sebab tanpa nama, berarti kitn tidak dapat berbuat
banyak. Dengan raenyebut naira, kita dnpat menilai atau menaf-

/si£kan Individunyn. Juga dari nana, kitn bisa nengetahui da
ri bangsa apakah seseorang itu, nisalnya, orang Jepang raema- 
kai nama Yamamoto, Wanubuohi, Tetsuro dan sobagainya.

Dalam rangka nation dnn character building Indone
sia, proses assimilasi warga negara Indonesia "keturunan a- 
sing* terutama dalam proses penggantian nama kedalam tubuh 
bangsa Indonesia harus dipercepat. Oleh karena itu pemerin- 
tah memberikan fasilitas yang seluas-luasnya dengan mengada- 
kan proaedure yang khusus kepada bangsa Indonesia yang masih 
memakai nama Cina, yang ingin mengganti namanya dengan nama 
Indonesia, Jadi dengan de'nikian kita sebagai bangsa Indone
sia harus mempunyoi ra3a kcinginan bersama untuk membangun- 
kan jiwa bangsayang bersatu, persatuan karokter karena per- 
aamaan nasib dan patriotisme.
Dalam pada itu, dalam rangka proses Nation Building terus 
menerus memerlukan aktivitas yang dinamis, pemupukan men
tal dan jiwa yang ingin bersatu, persamaan watak atas da- 
sar persamuan nasib, patriotisme, rasa setia kawun dan rasa 
loyal terhadap tanah air Indonesia,
Oleh karena sesungguhnya dengan merubah nama menjadi nama 
Indonesia asli, akan tercapailah kiranya keseraganan, se-
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hingga menjurus kearah kesatuan dan persatuan bangsa Indo
nesia* Dengan demikian tercapai pulalah maksud dan tujuan 
daripada dikeluarkannya Keputusan Presidium Kabinet yang pa
da pokoknya tidak mau mengenai pembatasan "asli" dan "tidak 
asliIT, persukuan serta peraencilan-pemeneilan yang berupa n- 
papun dalam kesatuan tubuh bangsa Indonesia yang dengan sen- 
dirinya gunn mencapai assimilasi dalam bnngso Indonesia le- 
bih licin jalannya untuk menjadi sukses atau tercapai,

Dengan mengingat judul dari pada bab ini, yaitu 
mengenai pertanyaan apakah nama itu, sebenarnya sulit untuk 
menjawabnya. Karena kita dapat meninjau dari beberapa segi 
dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu pula, 
i'etapi pada galibnya, kita akan mencoba meninjau dari segi 
hukumnya, Kalau ditinjau dari segi hukum, maka pada saat 
seorang anak dilahirkan didunia oleh seorang wanita (ibu), 
yang kavin sah dengan seorang pria (bapak), maka anak ter
sebut telah berhnk mempunyai nama yang akan dicantumkan da
lam akte kelahirannya,
Dan nama tersebut akan terpakai selamanya didalam kelang- 
sungan hidupnya snrapai dengan hari kematiannya,

Mengenai prosedure ganti nama menpunyai dasar hu
kum yang merupakan pangknl tolok dalam praktek kehidupan se- 
hari-hari, dimana mendasarkan kepado Undang-undang Ho*4 ta- 
hun 1961 dan Keputusan Presidium Kabinet Ho, 127/U/KEP./1966.
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Mako 3cyoginnyalnh vnrga negoro Indono3io keturunan osing, 
khuausnya keturunan Cina yang raorasa dirinya raenpunyai hubung- 
an hldup yang erat dan bertanggung javab atas utuhnya negara 
Republik Indonesia, dongan konsokwon dun ponuh rasa sadar 
nonggonti noma rcelalui proaoduro yang dianjurkan oloh pene- 
rintah ini.
Meaang sebonarnya raasing-maaing individu mompunyui kebobaaan 
berkohendak sesuai dongan yang teroantum dalura Undang-undang 
Dasar 1945* totapi dnlan proseduro ganti naraa ini selayaknya- 
loh apabila wnrga negara Indonesia koturunan fiina xaenggonti 
namanya,
Kalau kito ingat akan uoapan Shakoopoaro "what is in a name*', 
mako raaanya kita tidak akan segon-segan lagi untuk langsung 
nengganti nana,
Suatu hal yang haras diporhatikan ialah cara perailihan nana 
barut apakah naraa itu ooook dengan individunya.
Karena 3olama ini yang diuluni pejabat yang bervonang meng- 
urus proaea ganti nama, ada oonontara orang yang meniakai na
na baru yang torlalu berlobih-lebihan, padahol seharusnya 
mcroka tidak berhok memakai nama dealkian itu.
Misolnya, aorna Purbonegoro, Tjakraningrat.
Ini neaiang pemah torjadi sobelum tahun I960,
Totapi kenudian proaoduro ganti noma itu nengalacni sodikit 
perubahan, sahinggo hal tersobut dintas tidak torjadi lagi,
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Apabila seseorang mengajukan suatu nama btiru untuk menggan- 
tikan namanya yang lama, maka hal itu kemudian diuraumkan 
didalam Berita JTegara dun selama jangka waktu 3 bulan, apa
bila ada penuntutan penolakan pemakaian nama baru itu, mi
salnya Tjakraningrat, Purbonegoro, maka dibatalkanlah pema- 
kaiannya.
Jadi haruslah diperhatikan didalam cara memilih nama bard, 
karena bisa saja disebut sebagai tidak cocok dengan indivi- 
dunya. Atau dnlam istilnh bnhasa Jnwn disebut sebngni "ka- 
botan jeneng11 {keberatan nama), Sehingga menurut adat yang 
berlaku orang yang bersangkutan sebenarnya tidakberhak sama 
sekali memakai nama yang demikian.
Tetapi dari kebalikan fakta diatas, pernah terjadi dalam ta- 
hun 1968, seseorang mengganti namanya dengan memakai gelar 
R.A. (Raden Ajeng), dan memang ia berhak memakainya, dise- 
babkan karena adanya percampuran durah melului perkawinan. 
Selain perkawinan, masih ada jalan lain, yaitu melalui per- 
timbangan serta pe/iilaian dari masyarakat, oleh karena jaso- 
jasanya dan kemampuan menguasai kesu3asteraan Jawa, 3erta 
pertimbongan ilninh dan cara hidupnya dalam masyarakat.
Maka di Jawa Tengah (Surakarta), atfn soornng keturunan Cine 
bernama Kho Tiek Swan, diberi gelar bangsawan Jawa dan di- 
angkat nenjadi Bupati Anom di Surakarta.
Oleh karona itu, janganlah meremehkan cara memilih nama ba-
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ru, karena dalam suatu nama itu sebenarnya terkandung arti 
yang menggambnrkan pribndi aeseorang,
Sering pula terjadi, ornng tua nengganti nana anaknya, oleh 
karena dengan memakai namaseraula anak tadi selalu s:k it-sakit- 
an, dan setelah diganti namanya, ia menjadi sehat.
(ini adalah menurut kebiasaan di Java).

Pada umumnya, menurut pemelitian yang saya adakan 
guna kelengkapan bahan, orang-orang dari golongan Cina, un
tuk lasngganti namanya telah merapunyai patokan-potokan yang 
diambil daz'i nama depan atau SHE (nama keluargo),
Ini adalah beberapa contoh dari penggantian nsroa itu : 1).
TAN = Tanumihardja SIM = Ha sin THIO = Setiono

Sutanto Ka3iman Jokosetio
Bostan Simin Setiosagoro

HAN = Handajana SIE = Kosidi PANG = Supangkst
Handojo Sosilo Jfengestu
Burhan Kosasih

GAN = Suganda KH0-= Jokosetio 10/LAN = Susilo
Gandhi Kuswnra Walujo
Ganjar Kusardi Kartolo

KAM = Sukamto SQE = Sudarso GO/GOUtf = Sudargo
Karabali Witarso Sujanadi
Sarkam Wirasantoso Sutaji

1). Hajalah Liberty, No, 700, tanggal 4 Pebruari 1967.
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OBI « Witono 
Sugoro 
Gunadi 

GOBI = Gunavan 
Gumulia 
Sugiarto 

JO/JOE - Juwono 
Jojo 
Jubagio

LIE = Subali 
Hanbali 
Alimln 

LIEM * Salira 
Hal in

POUW/POEI « Supomo
Purnasusila
Saputera

ANG » Adang
Jajamanggala

TJIA = Satyagraha THE = Suteja
Sattanagara Tejajadi
Sutj iati Te ja sukmana

PROSEDURE GANTI HAMA J
Kenurut penelitian saya, prosedure yang berlaku adalah se- 
suai dengan yang dimuat didalam salah satu majalah, dalaij* 
rubrik "Anda tanya kami jawab". 2).
Khusus untuk Surabaya s
Menyalin surat keterangan Warga Negara Indonesia, rangkap 3 
(tiga) untuk suami igteri, salinan tersobut dilegalisasikan 
pada Pengadilan Negeri setempat dan dapat juga pada Penga- 
dilan Tinggi, jalan Sumatera 4-2, Surabaya, selain Pengadil
an Negeri, jalan Raya Arjuno 16, Surabaya.
Kenudian diperlukan lagi masing-masing 3 (tiga) pas foto da
ri suami isteri.

2). Majalah Liberty, op cit, dalam rubrik "Anda tanya komi 
jawab".
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Anak-anak dibavah usia 18 tahun tidak perlu mengisi formu- 
lir ter3endiri, tetapi ikut fonaulir orang tuanya.
Bagi mereka yang tidak termasuk dalam Surat keterangan War- 
ga Negara Indonesia orang tuanya, harus menyalin akta kela- 
hirannya rangkap 3 (tiga) dan dilegalisasikan juga. 
Anak-anak tidak perlu menggunakan pas foto,
Tiap-tiap kepala keluorga boserta keluarga mengiai forrculir 
rangkap tiga,
Formulir-formulir tersebut untuk Kotomodya Surabaya, dapat 
diambil tiap jam kerja dikantor L,P,K.B,, jalon Pemuda 5» 
Surabaya.
Untuk mengetahui bentuk daripada formulir penggantian nama 
itu, periksalah larapiran.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGGANTIAN NAMA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDIUM... 
BUDHIANTO S. ROESTANADJIE



14 -

B A B  II.

GAHII NAMA DENGAIT AKIBAI - AKLBA1WA 
DALAM J03HIDUPAH BERMASYARAKA2,

Telah merupakan suatu hukum kodrat, bahwa setiap 
sebab pasti mempunyai akibat. Demikian pula halnya dengan 
dikeluarkannya keputusan-keputusan, undang-undang, peratur- 
an^peraturan termasuk juga peraturan mengenai ganti nama, 
pasti akan menimbulkan akibat.
Mengenai akibat tersebut, akan saya tinjau terutama dalam 
hidup bermasyarakat (segi~segi sosial).
Sudah selayaknyalah, bahwa apa-apa yang baru itu dapat me- 
nimbulkan adanya golongan yang pro dan yang kontra, demikian 
pula didalam hal ini.
Akan saya uraikan disini bagaimana tanggapan positip (yang 
pro/menerima), dari salah seorang tokoh dalam masyarakat, 
seorang Warga Negara Indonesia keturunan Cina, yang dikemu- 
kakan kepada pers*
Bahwa Keputusan Presidium Kabinet No* 127/tJ/KEF./l2/l966, 
tentang pemberian keseropatan ganti nama bagi Warga Negara 
Indonesia keturunan Cina dengan nama Indonesia, merupakan 
tindakan yang radikal dan >ijaksana.
DITIHJAU SBCARA POLITIS i 3).

3)* Majalah Liberty, No. 701, tanggal 11 Pebruari 1967*
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Haka keputusan Itu yang dikeluarkan bersama dengan Instuk- 
si Presidium mengenai penyusunan Henoana Undang Undang Ca- 
tatan Sipil, yang mempunyai slfat umum dan nasional» dapat 
dianggap radikal karena peruturan Catatan Sipil yang selama 
ini dipakai adalah merupakan wariaan sisa-sisa kolonial yang 
merupakan penghambatan praktis dalam proses Nation dan Cha
racter Building*
Solanjutnya dikemukakan, bahwa adnlah juga kewajiban kita 
untuk mengadakan pembedaan yang tegas antara Warga Negara 
Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina asing di Indone
sia*
Heskipun negara kita hanya mengenai pembedaan antara Warga 
Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, namun dalam prak- 
teknya secara sosiologis kadang-kadang sukar dibedakan anta
ra Warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina 
asing* Oleh karena ituloh diperlukan tanda-tanda luar, urapa- 
manya nama yang berbeda untuk membedakan keduanya*
Sudah tentu yang menjadi persyaratan pokok untuk menjadi war
ga Negara Indonesia yang baik adalah sikap mental, berupa pa- 
triotisme dan kesetiaan padn nusa dnn bangsa. Namun hal itu 
tidak mengurangi pentingnya keserasian nama dalam pergaulon 
sohari-hari,
DITINJAU SECARA PSIKOLOG-IS :
Keputusan Presidium Kabinet tentang ganti nama itu seeara
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psikologis adalah bijaksana.
Pertama ; Karena tidak dipaksa,

Jadi dengan demikian hak-hak pribadi seseorang di- 
hoimati.

Kedua ; Sebaliknya juga tidak membiarkan asas laissez fair© 
berlaku. Karena dengan pemberian betas vaktu sam- 
pai tanggal 31 Maret 1968, maka Presidium Kabinet 
tidak memberikan dorongan yang positip kepada War
ga Negara Indonesia keturunan Cina untuk mempergu- 
nakan keserapatan itu sebaik-baiknya.
Disinyalir, bahwa diantarn sementara Warga Nega

ra Indonesia keturunan Cina, leblh-lebih dikalangan intellek- 
tuilnya terdapat semaeam "mental-block" (rintangan mental). 
Mereka bcranggapan, bahwa dengan memakai nama Cino-nya so
lemn ini mereka telah mampu mengabdikan dirinya kepada bang* 
sa dan tanah air Indonesia. Ditanbnh lagi keengganan untuk 
dituduh raenganut politik opportunisme monyebabkan mereka te- 
top bertahan dengan nama Cina-nya.
XTntunglah kemudian dikeluarkan Keputusan Presidium Kabinet 
No. 127/U/KEp*/l2/'1966f yang menolong mereka keluor dari ke- 
3ulitan.
Mengenai pengabdian kepada nusa dan bangsa tidak mongenal 
nama, namun adalah juga menjadi kewajiban dari golongan in- 
tellektuil guna memberikan suri teladan kepada rakyat, baik
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dari golongan minorltas mnupun dari golongan raayoritas, 
untuk membuang jauh-jauh rasa egoisme dengan tetap menper- 
tahankan namanya yang sudah masyhur itu.

Kepada Instansi-instansi pemerintah, diserukan un
tuk membantu mensukseskan Keputusan Presidium Kabinet ini* 
Jangonlah sampai us aha kemauan yang baik dari Presidium Ka
binet ini dihalang-halangi dalam pelaksanaannya oleh peja- 
bat-pejabat pemerintah yang birokratis dan jangan pula kosem- 
patan ganti nama ini diexploiter oleh seraentara orang untuk 
raenoari keuntungan.

Atas pertanyaan, apakah dengan ganti nama itu, ma
ka selanjutnya aemua surat-surat keterangan, ijazah, rebewijS 
dan sebogainya harus pula diganti ; ada yang berpendapat, se- 
baiknya hal itu tidak perlu dikerjakan semuanya- Yang harus 
diganti hendaknya yang penting-penting saja, seperti surat 
keterangan penduduk* Mengenai ijasah yang sudah lampauf ra- 
sanya tidak perlu lagi diganti. Karena bukankah dalam surat 
perxiyataan ganti nama yang disimpan oleh pemohon, juga dite- 
rakan nama lamanya disamping namanya yang baru» Dengan demi
kian pada tiop terjadi kesulitan, dapat dicek kembali asal 
usul nama boru itu.
Dan yang ponting, Presidium Kabinet dongan keputusan ganti 
namo itu tidak bermoksud sedikitpun untuk menpersulit pemo
hon* Malahan dengan keputusan itu prosedure ganti nama men-
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jadi lebih mudah daripada yang solama ini ditempuh melalui 
Undang-undang No* 4, tahun 1961,
Jodi usaha-usaha dari sementarn tokoh yang menooba-coba men- 
takut-takuti kepada masyarakat Warga Negara Indonesia ketu
runan Cina, kesulitan-kesulitnh besar yang akan dihadapi se- 
benarnya secara impligit dapat dicari jejaknya pada motip 
terpendam dari tokoh itu, yakni berusaha menoegah terjadi- 
nyo pergantian nama secara besar-besaran, karena ia memang 
anti assimilasi, anti akan suatu masyarakat Indonesia yang 
homogen, Dan sebaliknya dalam hati kecilnya masih merindukan 
satu suku kebudayaan yang menggapai tapi tak sampai pada wto- 
nah leluhurnya" nun jauh disana,

Selain peninjauan dari berbagai sudut, perlu pula 
saya uraikan mengenai pengangkatan seorang Warga Negara In
donesia keturunan Cina, menjadi Bupati Anom didalam Keraton 
Kasunanan Surakarta, tepatnya peristiwa itu terjadi pada 
tanggal 11 September 1972, hari Senin siang. 4).
Sehubungan dengan hnl terscbut diatos telah ditulis, betapa 
besar bahaya yang dikandung oleh rasialisme, bagi keselamat- 
an negara, sudahlah kita maklumi* Rasialisme yang timbul a- 
kibat pembakaran ras-diskriminasi dapat menirabulkan kekacau- 
an yang berlarut-larut dalam suatu negura, Tidak mudah dipa-

4). Majalah Liberty, No# 795> September 1972.
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damkan bila ia telah berkobar* Dan akan iauncul disetiap 
vaktu oleh persoalan-persoalan yang paling sepele sekalipun. 
Ras-diskriminasi yang melahirkan rasiolisme adalah lambang 
kerapuhan daripada penghuni suatu negara yang kurang mema- 
hami hak-hak asasi manusia, la dapat menimpa negara yang 
overdevelopment, yang menganggap dirinya paling naju pero- 
dapannya* Ironi3 seknli raemang, seperti yang terjadi dinega- 
ro-negara seperti Amerika dan Malaysia beberapa waktu yang 
lalu dan masih menjadi kenyataan sosial dinegara-negara E- 
ropa Earat.
Juga di Australia, masih terasa adanya perbedaan warna ku- 
lit, terutana dalam masalah perburuhan, dimana negeri itu 
ma3ih memegang teguh prinsip "Australia is for Australian”» 

Sikap demikian naiapaknya sudah melenyap didalam 
kalangan kraton Surakarta, ini terbukti dengan adanya peng- 
angkatan Hardjono Go Tiek Svan, seorang Warga Negara Indo
nesia keturunan Cina, menjadi seorang Bupati Anom dalam kra
ton Kasunanan Surakarta. Peristiwa tersebut tsrjadi pada 
hari Senih slang, tanggal 11 September 1972. Dan sejak itu, 
warga keturunan Cina tersebut berhak menggunakan gelor ning- 
ratnya yaitu Raden Tumenggung. Dan namanyapun talah berubah 
sesuai dengan kedudukannya sekarang, yoitu dari Hardjono 
Go Tiek Swan menjadi Raden Tumenggung Hardjonagoro.

Cukup mentereng dan megah, tidak sembarang orang dapat meng-
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gunakan nana denikion, tanpa melalui upacara resmi penganu-
gerahan seperti ynng diteriraa Hordjono Go Tiek Swan dari 
Sri Paduka Susuhunan Paku Buwono ke XII.

Banyak orang yang tidak dapat mengerti, mengapa 
pula Sri Paduka Susuhunan telah berkenan mongangkat Hardjo- 
no Go Tiek Swan menjadi Bupati Anom dan menganugerahkan ge- 
lar keningratan Raden Tumenggung.
Apakah dasar pengangkatan dan alasan apa serta apakah jasa- 
jasa yang telah diberikan oleh tfardjono Go Tiek Swan kepada 
kraton Surakarta.
Apakah pengangkatan Hardjono Go Tiek Swan sebagai ningrat 
didalam lingkungun kraton tidak akan menimbulkan kegaduhan, 
mengingat ia adalah seorang keturunan Gina, meskipun diakui 
ia adalah Warga Negara Indonesia.
Ban banyak lagi pertnnyaan-pertanyaan yang timbul dalam ma
syarakat.

Bagi orang yang suka membalik-balik catatan seja- 
rah, tidak begitu heran mendengar/menyaksikan peristiwa di- 
angkatnya seorang Warga Eegara Indonesia keturunan Cina se- 
macam Hardjono Go Tiek Swan menjadi seorang ningrai.

KRT. Setyodiningrat yang semula adalah Ian Djie 
Sing, adalah salah satu contoh. Tan Djie Sing yang karena ja- 
sanya dibidang politik bagi kraton Hataram, telah "kaangkat 
saking ngandap, sinengkakaken ing ngaluhur" menjadi 3eorang
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ningrat, dongan pangkat Bupati Sepuh oleh Sri Paduka Sul
tan Harriengkubuwana ke ITI* Sejak itu Tan Djie Sing berhak 
menggunaknn gelar keningratan Kanjong Raden Tumenggung dan 
namanya berubah menjadi Setyodiningrat.

Pada zaman Kraton Kartosuro, Sri Paduka Susuhunan 
Paku Buwana ke II telah berkenan mengangkat seorang Cina, 
yang berjasa dalam bidong ckononi kepada kraton, diengkat 
derojatnya dnn dianugornhi pangkat sobagai Bupati Sepuh.
Ia kemudian dikenal dengan nama Kanjeng Raden Tumonggung Se- 
tyonagoro.
Itulah contoh-contoh tentang rankin lenyapnya bentuk-bentuk 
rns-diskriminasi dalam lingkungan kraton.
Kalau Hardjono Go Tiek Swan diangkat oleh Sri Sunan menjadi 
seorang dengan pangknt Bupati Anom, maka yang nampak bukan- 
lah warna kulit Oina-nya yang kuning atau karena luwesnya 
ia bertata sopan santun Jawa, melainkan karena molihat jasa- 
jasanya terhadap kraton 'Surakarta, terutama berjaaa dibidang 
kebudayaan.

"Kalau boleh saya raonyebutkan pengabdian saya", 
demikian Hardjono yang biasn dipanggil dengan sebutan mas 
Go itu memulai pembicaraan, "saya termasuk pendiri Yayasan 
Museum Radyopustoko, yang kini letaknya didalam kompleks ta- 
man Kebun Raja atau Sriwedari".
Ia kemudian menyambut tokoh-tokoh Yayasan Meseum Radyopus-
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toko yang lain seperti GPH. Hadiwidjojo, BEM* Hapsoro S«H., 
HIT, Hadipaningrat serta HK* Sutomo,
Mas Go atau Hardjono adalah kotua museum Radyopustoko itu*
Ia juga menjadi anggcta pendiri Yayasan Perguruan Tinggi 
Saraswati dan City Library.
Pengetahuan tentang naaalah kc-Java-an dengan berbagai segi 
falsafah, wosi aji dnn lain-lnin ynng dimilikinya, banyak 
menarik perhatian kawan-kavan ahli kebudayaan dnn 3ejarah 
dari berbagai negeri,
Itulah antara lain alasan yang mendorong Sri Paduka Susuhu
nan Paku Buwana ke XII berkenan niemberikan pangkat dan gelor 
koningratan tituler kepada bekas siahasisva Fakultas Sastera 
Universitas Indonesia yang kini bergelar Raden aJumenggung 
Hardjonagoro.
Dan apabila kita senpnt berwawancora dengannya, kita dapat 
menangkap pundangan hidupnya ynng telah Angedjovo, jcuh ber- 
beda dengan rekan-rekan Varga Negara Indonesia keturunan Ci
na yang lain, Ia menyadari sepenuhnya, bahwa ia dilahirkan, 
hidup dan dibesorkan serta akan mati dibumi Indonesia,,
Oleh karena itu meskipun in masih berdarnh Cina, namun isi 
jivonya sudah benar-benar berjiwa kebangsaan Indonesia.
Orang nengntakan, ia malahan lebih Jawa daripada ornng Jawa 
sendiri, Mungkin pendapat denikian disandarknn pada sikap 
hidup dan tata cara na3 Hardjono sehari-hari, baik dalam
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berpakaian maupun dalam peng^unaan bahasa yang sudah benar- 
benar Angedjovo.
Bedanya dengan Warga Negara Indonesia keturunan Cina yang la
in ialah bahwa mas Hardjono ini benar-benar telah berjiva In
donesia, sedangkan banyak mereka yang namanya saja yang te
lah berganti dengan nama Indonesia* tetapi jiwanya masih ji- 
va lama* Bahkan kenyataannya banyak yang masih menjauhi assi- 
milasi dengan golongan asli, jangankan berassimilasi dalam 
kebudayaan Indonesia.

Banyak sumbangan-sumbangan yang telah diberikan o- 
leh Hardjono selama ini, antara lain la pernah menjadi ang- 
gauta penerima tamu kepala negara/pejabat-pejabat negara a- 
sing; anggauta panitya New York Pair di Amerika; anggauta 
panitya Festival Wayang Orang se Indonesia dan juga dalam 
Konperensi PATA ditahun 1963* Itu semua dapat dibuktikan de
ngan berbagai tanda penghargaan atau emblime-emblime yang 
kini masih disimpannya.

Bari sekian banyak negara-negara yang telah mele- 
nyapkan bentuk-bentuk ras-diskriminasi dalam tata keningrat- 
annya, adalah negeri Inggeris. Pemegang tampuk pemerintah- 
an kerajaan negeri ini telah banyak menganugerahkan gelar- 
gelar keningratan kepada warganya yang telah berjasa bagi 
negara. Gelar itu antara lain Sir, Lord dan lain-lainnya 
yang diberikan tanpa memandang ras dari orang yang bersang-
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Diangkatnya Hardjono alias Go Tiek Swan menjadi 

Raden Tumenggung, yang upacaranya bersamaan dengan pemberian 
anugerah kepada beberapa pangeran yang menjadi Hiya Hginggil, 
Hiya JJgandap serta Bupati Anom dan Bupati Sepuh, ternyata 
tidak meninbulkan kegoncangan apapun dikalangan orang-orang 
dalam kraton Kasunanan Surakarta.

Dan sampai dimano pengaruh gelor keningratan itu 
terhadap masyarakat diluar kraton, dalam arti sosial efeknya 
kurang diketahui. Tetapi kenyataan menunjukkan, bahwa banyak 
kalangan ningrat yang bergelar Raden, Raden Mas dan sebagai- 
nya telah raenghapus gelar itu dari papan nama dirumahnya ma- 
sing-masing.
Apakah ini karena akibat perubahan cara berpikir yang dise- 
suaikan dengan kemajuan eaman sekarang ataukah suatu tanda 
menyuramnya efek sosial daripada gelar keningratan, semua 
itu adalah mungkin saja.
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B A B  III.

AKIBAT PROSES GANTI NAMA.

Mula pertain a orang ramai-ramai mengganti nama 
terjadi di Nederland pada masa pemerintahan Napoleon Bona
parte, yang seperti kita ketahui pada akhir abad ke 18, Ne
derland dijajah Perancis dibawah Napoleon dalam jangka wak- 
tu yang oukup lama. Atas prakarsa Napoleon, diadakanlah 3en- 
sus penduduk didaerah jajahannya.

Oleh karena dibakar oleh rasa kebencian yang sa- 
ngat terhadap penjajahan atas negerinya, maka pada waktu di- 
adakan sensus penduduk, orang-orang di Nederland mencatat- 
kan nama mereka, yang telah diganti sedemikian rupa. Nama- 
nama tersebut mengandung maksud tertentu, yaitu untuk mem- 
perolok-olok atau menyumpah kelaliman penjajah, Dengan de- 
raikian terdapatlah nama-nama keluarga seperti Hond, Saakt- 
geboren dan sebagainya. Dengan nama-nama demikian seakan- 
akan mereka telah menumpahkan rasa kebenciannya terhadap ka- 
um penjajah.
Akan tetapi dilain sudut, mereka tidaklah 3adar, bahwa de
ngan penggantian nama keluarga (familie-naam) dengan sebut- 
an demikian, nama keluarga ini akan terpokai seterusnya ke
pada anak keturunannya yang tidak tahu apa-apa*
Bagi kita orang timur, hal demikian adalah terasa janggal,
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oloh karena disini, nama mempunyai arti yang sangat panting, 
bahkan nama mencerminkan kepribadian seseorang*
Adalah merupakan kebiasnan pula untuk memberikan suatu nama 
yang mengandung makna ymg sedimikian, sehingga mengbarapkan 
dirinya akan menjadi seperti namanya.
Umpamanya : nama Sugiharto, berasal dari dua perkataan yaitu 
sugih = kaya dan arto = uang/harta.
Sehingga pepatah What is in a name, bonar-benar tidak berla
ku bagi kita orang tinur.

Kemudian disusunlah Burgerlijk Wetboek (183G)> yang 
antara lain memuat peraturan-peraturan yang memperketat peng- 
gantian nama seseorang yaitu harus melalui prosedure yang a- 
gak sulit, antara lain ijin dari kepala negaranya.

Dalam kehidupan bermasyarakat bagi golongan yang te- ' 
lah mengganti namanya apabila dibagi atau digolongkan, ada be- 
berapa jenis pandangan dalam cara menggunakan nama barunya.
Ada ynng maiiih belum dapat memberikan garis pemisah sama se- 
kali atau tidak dipakainya lagi nama lama secara konsekven.
Sebab kadang-kadang masih ada orang yang menggunakan nama la- 
manya meskipun secara kurang formil (formil disini diartikan 
sebagai pemakaian dalam 3urat-surat resmi)*
Semostinya sebagai orang yang konsekwen terhadap penggantian 
namanya, maka ia harus bctul-betul menggunakan nama baru itu,
Dan mereka akan mengganti surat-surat mengenai apa saja yang
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menyangkut dirinya, mis alnya rebewijs, akte kelahiran dan se- 
bagainya. Malta surat-surat tersebut haruslah diganti.

Dalam masyarakat telah disinyalir, bahwa ada seba- 
gian Warga Negara Indonesia keturunan Cina terlebih-lebih di- 
kalangan intelektuilnya tordapat semaoam "mental block'* (rin- 
tangan mental}*
Mereka beranggapan, bnhwa dengan-nemakai nama Cina selama ini 
mereka telah mampu mengabdikan dirinya kepada bangsa dan tanah 
air Indonesia. Ditambah lagi keengganan untuk dituduh xaenganut 
politik opportunisme, menyebabkan mereka tetap bertahan dengan 
nama Cina-nya.
Untunglah kemudian keluar Keputusan Presidium Kabinet No. 127/ 
U/KSP./12/1966 tersebut yang raenolong mereka keluar dari ke- 
sulitan.
Memang pengabdian kepada nusa don bangsa tidak mengenai nama, 
namun adalah juga menjadi kcwajiban dari golongan intelektuil 
guna memberikan suri tauladan kepada rakyat, baik pada golong- 
an minoritaa maupun kepada golongan mayoritas, untuk membuang 
jauh-jauh rasa egoisme dengan tetap mempertahankan namanya 
yang sudah masyhur itu.

Sederaikian jauh, untuk anak-anak yang lahir setelah 
adanya peraturan ganti nama ini, maka dengan sendirinya anak- 
anak tersebut memperoleh dan dapat memakai nama Indonesia, tan- 
pa melalui proses ganti nama lagi sesuai dengan Keputusan Pre-
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sidium Kabinet No, 127/U/KEP./12/1966,
Perlu ditambahkan di3ini, bahvasanyo mengenai gan

ti nama serta pemakaian nama ini dalam. literatur kita sangat 
sedikit sekali, Sebagai bnhan perbandingan, dibawah ini akan 
saya kutipkan pandangan dari seorang sarjana Belando mengenai 
pedoman-pedoman baru untuk mengganti nama dan kedudukan hu- 
kum dari anak yang tidak sah. Yang dinaksudkan dengan anak 
yang tidak sah disini ialah anak yang dilahirkan oleh seorang 
ibu yang tidak kawin secara sah dengan seorang laki-laki atau 
lebih, sehingga dengan demikian pemakaian nama dari sianak 
menbawa akibat yang sulit dalam segi hukum, apakah memakai 
nama siibu ataukah nama sipria yang menyebabkan kelahirannya. 
Pedoman-pedoman ini berlaku untuk Nederland, lengkapnya ada
lah sebagai berikut :

PEDOMAN-PEDOMAN BARU UNTUK MENGGANTI NAMA DAN KEDUDUKAN HU- 
KUM DARI ANAK YANG TIDAK SAH.. 5).
Dalam Berita Nogara Nederland, tanggal 21 September 1966, di- 
umumkan pedoman-pedoman baru, seperti telah ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 19 Agustus 1966, dan mu- 
lai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1966,
Pedoman-pedoman baru itu memberi kemungkinan kepada mereka 
yang namanya sering digunakan oleh orang lain, dengan demi-

5). Nota, In het belang van het kind, halaman 124,
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kian fungsi untuk membedakan itu telah hilang, untuk meng- 
adakan penggantian nama.

Sudah sejak lama penggantian nama itu telah meme- 
nuhi fungsinyn yang pcnting untuk anak-anak, yang telah meng- 
gunakan nama lain daripada nama keluarga, dimana mereka hidup. 
Terutama ada 2 maoam cara penggunaan ;
1). Penggantian nama digunakan untuk menguatkan kedudukan a- 

nak angkat, bilamana tidak dapat dilakukan adopsi, oleh 
karena antara lain tidak dipenuhi syarat-syarat yang te
lah ditentukan oleh undang-undang.

2). Penggunaan lainnya ialah penggantian nama untuk anak luar 
kawin yang tidak diakui oleh orang yang raenyebabkan kela- 
hirannya, meskipun ia kemudian menikah dengan ibunya.

Dalam hal ini B.W. Nederland yang baru terpaksa raenyatakan 
berlakunya Buku I, apabila masih perlu untuk golongan anak- 
anak seperti ini. Untuk anak angkat, pedoman baru itu masih 
menuat peraturan, bahwa anak harus mencapai usia 4 tahun, a- 
salkan siibu tidak raengajukan keberatan yang beralasan.
Bagi anak yang tidak sah, juga penting penggantian nama dari 
anak-anak sebelumnya (voorkinderen), yang dipelihara oleh i- 
bunya, yang kemudian menikah dan suaminya bukanlah orang yang 
menyebabkan kelahiran anak tersebut. Seperti telah dinyatakan 
dalam hal ini penggantian nama adalah penting bilamana penga- 
kuan tidak mungkin, dalam hal ini, tidak usah mengadakan pe-
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nantian saiapai anak itu barumur 4 tahun.
Penggantian nama juga berguna, bilamana "biologi3h- 

overspelig” {overspel biologi} tidak diakui, socara formil 
jadi anak sah yang hidup dalam keluarga dari ibunya yang me
nikah secara sah setelah berccrai dengan orang yang telah me- 
nyebabkan kelahiran anak tersebut.
Juga bilamana dibawah kekuatan B.W. yang baru, pengakuan atau 
pengesahan tidak mungkin, maka orang dapat mencari jalan ke
luar dengan penggantian nama* tfudah barang tentu harus diper- 
hitungkan keboratan dari ayahnya yang tidak sah, asalkan a- 
lasan-alasannya masuk akal.

Kalau pcngesahannya tidak diakui, dan siibu sete- 
lah bercerai* kemudian hidup dengan orang yang menyebabkan 
kelahiran 3ianak, maka sekarang sangat perlu dilakukan peng
gantian nama sebagai ganti (surrogaat) dari pengakuan yang 
tidak diperbolehkan itu.

Juga sementara masih dibutuhkan bentuk ini, bila
mana pengakuan anak luar kawin yang tidak diakui dari ibu 
yang tidak kawin itu tidak mungkin, oleh karena orang yang 
menyebabkan kelahirannya pada saat anak itu lahir masih da- 
lan status kawin sah atau bolum 180 hari setelah perceraian.

Ilerupakan hal yang baru ialah bahwa dalam beberapo 
taal penggantian nama juga dapat dikabulkan untuk anak-anak 
yang dilahiikan dari gundik (ooncubinaat), syaratnya ialah
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bahwa si pria dan si wanita telah hidup bersama selama 10 
(sepuluh) tahun.
Juga harus dlperhatikan keberatan-keberatan dari suarai yang 
sah, asal jangan hidup dalam status gundik (concubinaat).

Dengan tepatnya pedoman-pedoman itu menetapkan ke- 
pentingan dari anak-anak dalam hal penggantian nama,
Bagi anak tiri, sekarang juga dapat dimintakan penggantian 
nama, hanya bila perkawihan pertama dari ibunya telah diakhir- 
i dengan perceraian, Syaratnya ialah asal perkawinan yang ba
ru itu sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun.

Bilamana kita melihat perubahan-perubahan ini, kita 
menyesuaikan kesimpulan pada pikiran-pikiran modern dalam hal 
pergundikan (oonoubinaat), penggunaan yang lebih luwes dari 
penggantian nama dari anak tiri dan suatu pengaruh yang juga 
timbul dalam B,W, f adalah akibat dari pedoman -pedoman baru 
ini.
Juga suatu kemauan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, 
dengan hak-hak suatu keluarga dan melindungi persatuan kelu- 
arga serta ikatan famili atau melulu hak-hak individu (pero- 
rangan) dalam lapangan hukum keluarga (familierecht).

Akibat lain yang mungkin timbul adalah bagi mereka 
yang lahir dan hidup beberapa puluh tahun kemudian teihitung 
setelah adanya proses ganti nama ini, kemungkinan akan tidak 
mengetahui asal mula nama (nama keluarga) dari nenek moyangnya,
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karena dalam merailih nama baru, orang kebanyakan kurang mom- 
perhatikan keutuhan dari nama keluarganya scraula*
Apabila tujuan pro3os ganti nama yakni assimilasi telah ter
capai, maka di Indonesia telah terjadi percampuran darah me- 
lalui perkawinan* Oleh karena itu, apabila yang dicita-cita- 
kan masa kini telah terwujud, maka akan terdapatlah suatu ho- 
mogenitas bangsa Indonesia*

Sehubungan dengan uraian diatas yaitu yang menyang- 
kut perihal anak luar kawin dari literatur Belanda, maka per
lu pula diuraikan disini tentang pengakuan seorang anak luar 
kawin, sebagai bahan pembanding*

TENTANG PBNGAiCUAN SEORA.NG ANAK I.UAR KAWIH* 6 )*

Apabila seorang anak dilahirkan diluar perkawinan, maka nama 
bapaknya oleh seorang pegawai atau perantara Oatatan Sipil, 
tidak boleh disebut dalam akta yang akan dibuat, kecuali ji- 
ka bapak itu mengakui sendiri anak itu atau dengan perantara- 
an seorang kuasa yang diangkat khusus untuk itu dengan suatu 
akta authentik dalam hal mana pomberitahuan itu, tetapi tidak 
boleh diterima oleh seorang perantara.
Perlu dikemukakan disini, bahwa di3obutnya nama siibu dalam 
akta kelahiran seorang anak luar kawin, tidak berarti bahwa

6). Lie Oen Hock, Catatan Sipil di Indonesia, cetakan tahun 
1962, halaman I7H
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antara siibu dan anak terclpta hubungan-hubungan perdata, 
untuk itu diperlukan suatu pengakuan dari siibu terhadap a- 
nak secara tegas.
Dalam pasal 280 B.W, disebutkan s

"Karena pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, ter- 
oiptalah hubungan-hubungan perdata antara anak itu dengan 
bapak atau ibunya"•

Pasal 280 B.W. ini merupakan suatu salinan dari pasal 335 B.W. 
flederland. Dengan TJndang-undang tanggal 10 Juli 1947, bagian 
ketiga dari bab ketiga belas, dalam raann terdapat pasal 335 
lama itu diubah, berhubung dengan diubahnya hukum anak-anak. 
Ayat kesatu dari pasal 336 B.W. Nederland menetapkan :

,rKarena kelahirannya terciptalah hubungan-hubungan perda- 
ta antara seorang anak luar kawin dari ibunya."

Sedangkan ayat duanya menyatakan :
"Antara seorang anak luar kawin dan bupaknya baru tercip- 
ta hubungan-hubungan perdata karena pengakuan”.

Jadi terhadap seorang ibu, yang melahirkan seorang anak luar 
kawin berlaku asas "Moeder maakt geon bastaard'1.
Dalam praktek, seringkali tomyata bahwa soorang ibu tidak me- 
lakukan suatu pengakuan terhndap anak luar kawinnya pada akta 
kelahiran anak itu, karena ia tidak mengerti, bahwa menurut 
undang-undang, itu harus dilakukan dengan tegas.
Sebaiknya, pegawai catatan sipil memberikan penjelasan mengo-
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nai hoi itu.
Berhubung dengan ketentuan pasal 280 B.W*, maka 

pertama timbul suatu pertanyaan, yaitu ; Apakah suatu penga
kuan itu ?
2ak lain daripada suatu pernyataan dari seorang laki-lakl a- 
tau perempuan, bahwa ia adalah bapak/ibu dari seorang anak lu
ar kawin. Ini berarti, bahwa tak boleh dibuat suatu akta penga
kuan, jika seorang laki-laki atau peremuan itu honya menyata- 
kan bahwa ia menerima kebapakon/keibuan (vadorschap/raoeder- 
schap), walaupun ia bukan ayah/ibu anak luar kawin itu.
Pasal 281 B.W. menetapkan sebagai berikut :

"Pengakuan seorang anak luar kawin dapat dilakukan dengan 
segala akta-akta authentik, jika yang demikian itu tidak 
telah terjadi pada akta kelahiran atau pada ketika di- 
langsungkan perkawinan".

Ayat keduanya menyatakan ;
"Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan suatu ak
ta yang dibuat oleh seorang pegavai Catatan Sipil dan di- 
bukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggalnya. Ton- 
tang pengakuan itu harus dibuat catatan pinggir akta ke
lahiran jika ada".

Apabila pengakuan anak itu dilakukan dengan suatu akta authen
tik lain, maka setiap orang yang berkepentingan dapat menuntut 
supaya nengenai itu dibuat catatan dipinggir akta kelahiran.
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Sekali-kali kelalaian pencatatan suatu pengakuan dipinggir 
akta kelahiran tak dapat dikemukakan terhadap anak yang telah 
diakui itu untuk membantah kedudukan yang telah diperolehnya* 

Apabila kita membaca ketentuan diatas, maka ternya- 
ta pada kita pertama-tama, bahwa suatu pengakuan terhadap se
orang anak luar kawin dapat dilakukan dihadapan seorang pega- 
wai Catatan Sipil, asal saja dengan akta authentik.
Dengan akta authentik, diraaksudkan suatu akta notariel, akan 
tetapi tidak perlu akta notariel itu dengan suatu kesengaja- 
an dibuat untuk suatu pengakuan. Jadi pengakuan dapat juga di
lakukan dalam suatu openbaar testament (testamen terbuka).
Jika kemudian surat wasiat itu diubah, pengakuan tadi tetap 
berlaku, Hanya perlu diperhatikan bahwa dengan oara bagaima- 
napun juga suatu pengakuan dilakukan, pengakuan itu harus di- 
nyatakan dengan tegas atau dengan kata lain suatu pengakuan 
tidak dapat disimpulkan dari idi suatu akta.

Diatas telah dikemukakan, bahwa suatu pengakuan se
orang anak luar kawin antara lain dapat dilakukan dihadapan 
seorang pegawai Catatan Sipil, yaitu s
a). Pada akta kelahiran anak luar kawin itu,
b), Pada waktu dilangsungkan perkawinan, yaitu ?

1), Dari orang tua anak luar kawin itu, yang mengakibat- 
kan anak itu menjadi anak sah dari orang tuanya (li- 
hat pasal 272 jo, pasal 281 ayat 1 B .W.).
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2). atau dari bapak/ibu anak luar kawin itu dengan seo
rang pererapuan/laki-laki lain dari pada ibu/bapak a- 
nak tersebut,

Dalam hal sub 2, anak luar kawin itu diturobuhkan sebelum 
perkawinan tersebut oleh sibapak pada seorang perempuan 
lain dari pada siibu sebelum perkawinan itu oleh seorang 
laki-laki lain dari pada bakal suaminya, (lihat pasal 285 
jo pasal 281 ayat 1 B.W.).

c), Dongan suatu akta yang sengaja dibuat untuk itu,
Jodi tak mungkin dengan suatu akta Catatan Sipil lain, se
perti suatu akta wafat atau akta perceraian,

Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, 
harus dinyatakan dengan tegas. Asas ini dengan sendirinya ju
ga berlaku apabila pengakuan itu dilakukan dihadapan seorang 
pegawai Catatan Sipil; bahwa ia adalah bapaknya/ibunya seorang 
anak luar kawin, sedangkan pogawai tersebut mengetahui bahwa 
keterangan itu adalah tidak benar, Dapatkah ia menolak untuk 
membuat suatu akta pengakuan itu dalam akta kelahiran atau ak
ta perkawinan yang bersangkutan.
.Pegawai Catatan Sipil tidak dapat menolaknya,
Seorang pegawai Catatan Sipil yang menerima suatu pengakuan 
palsu, tidak dapat/harus menerima/bertindak,
Adalah kewajiban pegawai Catatan Sipil tersebut dalam keadaan 
demikian untuk memperingatkan orang yang hendak melakukan pe-
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ngakuan palsu itu bahwa perbuatannya dapat dihukum dan apabi- 
la orang itu memaksanya untuk membuat suatu akta pengckuan, 
maka ia harus raelaporkan porbuatan itu kepada jaksa yang ber- 
•wenang,

fJAMA KECIL :
Dalam Reglemon Catatan Sipil untuk golongan Cina dipakai per- 
kataan "eigennamon", berlainan dengan Reglemen Catatan Sipil 
bagi golongan Indonesia asli yang tidak beragama Ifasrani, Re- 
glemen Catatan Sipil bagi golongan Eropa dan dalam bngian ke- 
dua buku I B.W, dalam mona dipakai perkataan "voornamen". 
Perbedaan ini disebabkan karena :
Seorang anak Tionghoa, selain mempunyai nama sendiri (eigen- 
namen), seringkali mempunyai alias yang menunjukkan tabiat 
anak itu. Yang dimaksudkan oleh Reglemen Catatan Sipil dengan 
eigennamen itu ialah nama sendiri dari anak itu dan bukan ali- 
asnya. Karena itu keliru apabila dalam akta kelahiran dioatat 
juga nana alias dari anak yang baru dilahirkan. 
l'erjemahan yang baik untuk eigennamen adalah nama kecil, 
Janganlah sekali-lali merubah nama atau menulis nama dengan 
apa yang sesuai dengan ejaan Belanda ataupun Inggeris atau 
dengan ejaan Kuo Yu/Hok Kian.
Msalnya i Liem Boen Tjaij - Liem Bun Tjay.

Lim Boon Chye - Lin Wen Chai 
Apabila yang berkepentingan hendak menikah, sedang nama mere-
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ka tidak soma ejaannya dengan akta-akta yang diperlukan, pe
gawai Catatan Sipil tidak akan nelnngsungkan pernikahrja.
Jadi orang-orang yang bersangkutanlah yang raenderita kerugi- 
an* Tidak jarang hal semacam itu dialami oleh pegawai Catat
an Sipil, antara akta kelahiran tidak coook dengan yang ter- 
cantum dalam kolom nama orang tuanya, Jadi pemakaian nama o- 
rang tuanya sering berobah-ubah, sehingga menyulitknn dalam 
praktek,

Oleh karena itu nama seseorang ncraegang peranan 
yang sangat penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup se- 
hari-harinya. Maka dengan adanya prosedure ganti nama ini sa- 
ngatlah diharapkan agar pemakaian nama mencapai keseragaman 
dalam masyarnkat Indonesia, sehingga tercapailah apa yang 
menjadi cita-cita selama ini, dan guna mencapai homogonitas 
masyarakat Indonesia.
Karena itu janganlah meremehkan cara pemilihan nama baru, ka
rena dalam suatu nama itu sebenarnya terkandung arti yang me- 
nyimpulkan kepribadian seseorang. Tak jarang kita temui dima- 
na orang tua mengganti nama panggilan anaknya, oleh karena de
ngan memakai nama tersebut, sianak selalu sakit-sakitan, dan 
setelah diganti namanya ia menjadi sehat (ini merupakan kebia- 
saan yang soring terjadi dalam masyarakat Jawa, yang mungkin 
pula menjadi kebiasaan bangsa lain).
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B A B  IV.

KESIMHJLAH DAB SABAK-SARAN.

Oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari pel- 
bagai suku bangsa dan orang-orang keturunan asing, maka di- 
keluarkannya Keputusan Presidium Kabinet itu dengan demikian 
adalah sangat topat,
Apabila sampai dswasa ini, masih saja ada orang-orang Indone
sia keturunan Cina yang masih memnkai nana yang bukan Indone
sia asli, maka sepantasnyalah individu tersebut tidak diberi 
tempat yang selayaknya.
Yang dimaksud dengan selayaknya ialah apabila suatu pekerja- 
an digarap oleh orang Indonesia asli atau dengan nama asli 
diperbolehkan, maka tidak demikian dengan yang tidak memakai 
nama Indonesia asli.
Karena ditinjau dari segi sosialnya orang tersebut mungkin 
masih mempunyai perusaan dan tujuan tertentu dengan memper- 
tahankan pemakaian nama lamanya itu.
Selama ini memang menurut fakta dan pengalaman serta hasil 
pengamatan (observasi), memang pelayanan dan perlakuan dalam 
masyarakat untuk ornng-orang yang masih memakai nama lamanya 
tidak nenperoleh perlakuan ynng wajar. Misalnya, apabila me- 
ngajukan pemohonan porijinan dagang, haruslah memakai nama 
asli, meskipun hal ini belun ditetapkan oleh undang-undang*
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Sesungcuhnya, hal-hal kecil seperti ini sangatlah perlu un
tuk diperhatikan, demi tercapainya keseragaman pemakaian na
ma.
Demikian pula untuk orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan 
negara, mereka diakui sebagai selayaknya manusia yang pattrt 
diberi penghargaan yang sepadan dengan jasa-jasanya.
Dengan demikian, merekn harus memmnyai rasa nasionaliarae, 
yaitu cinta tanah air dan mempnnyni rasa penuh tanggung ja
wab terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Maka diperbolehkanlah kirnnya, kalau saya berikan 
aedikit kesimpulan mengenai pelaksanaan serta kelanjutan dan 
akibat daripada dikeluarkannya sampai dilaksanakannya Kepu- 
tusan Presidium Kabinet tersebut diatas,

Kesimpulan yang pertama, adalah sangat cocok dan 
tepat sekali dikeluarkannya keputusan mengenai ganti nama itu. 
Bahwa deni tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia 
yang bulat dan homogen, serta adanya perasaan persatuan nasibI
diantara sesama bangsa Indonesia, maka dirasa perlu untuk meng- 
hapus praktek-praktek yang mendasarkan pada penggolongan-peng- 
golongan bangsa*

Kesimpulan kedua, pemerintah serta masyarnkat harus 
konsekwen pula terhadap penggantian nama da3am tindakannya* 
Misalnya, seperti adanya pembedaan golongan dan sebutan anta
ra golongan pribumi dan non pribtrai.
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Perlu ditambahkan disini, ucnpan Presiden R. I. pada pidato 
bellau dalam pertanggungan jawabnya kepada sidang vm m  MPRS 
tanggal 12 Mnret 1973* yang antara lain berbunyi demikian : 7). 

Saya juga ingin nominta perhatian atas masih adanya usa- 
ha-usaha untuk mernperuncing perbedaan antara sesmaa war
ga nogara yang berbeda keturunan, ialah antara golongan 
pribumi dan golongan non pribumi, Pemerintah selalu ber
usaha untuk disatu pihak raembarikan penerangan dan peng- 
artian kopada masyarakat, bahwa golongan pribumi dan 
non pribumi sebagai warga nogara Indonesia mempunyai 
hak-hak serta kewajiban yang sama pula, berhak atas per- 
lindungan, berhak atas nengadakan usaha, seperti warga 
negara yang lain dari golongan pribumi. Tidak ada dis- 
kriminasi diantara warga negai-a, meskipun berbeda asal 
keturunannya.
Dipihak lain pemerintah juga berusaha dengan segala ja- 
lan, agar golongan non pribumi, yang umumnya memiliki 
kelebihan kekayaan dan kenampuan ekonomi jika dibanding- 
kan dengan golongan pribumi, dalam melakukan usaha eko
nomi bersedia memberikan kescmpatan dan menbuka kemung- 
kinan kepada golongan pribumi untuk turut berusaha dan 
turut meniknati hasilnya. Dengan langkah ini diharapkan

7)* Harlan ghirawa, terbitan tanggal 3 Agustua 1973*
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tumbuiinya rasa solidaritas sosial yang dalam diantara 
sesama warganegara yang terdiri dari golongan pribumi 
dan non pribumi; disatu pihak dapat makin meratanya 
tingkat kemampuan ekonomi dari kedua golongan tersebut, 
sedangkan dilain pihak, hak hidup, hak berusaha dari go
longan non pribumi dijanin dan bahkan disambut baik oleh 
golongan pribumi*
Satu hal penting lainnyn yang juga mendapatkan perhati- 
an pemerintah dan pasti dari kita semua dalam rangka me- 
ningkatkan ketahanan sosial budaya, adalah masalah pen- 
didikan*

I'Cesimpulan ketiga ialah, bahwa sampai dewasa ini 
raasih banyak orang-orang yang masih menggunakan nama lama mes- 
kipun tidak secara formil, hnnya sebagai panggilan saja*
Untuk hal ini sebenarnya orang-orang tersebut haruslah mema- 
kai panggilan dengan nama barunya yang telah diperoleh secara 
resmi dan tetap, sehingga haruslah menganggap bahwa nama la- 
manya sudah hilang sama sekali.

Kesimpulan keempat, mudah-raudahan dapat terwujud 
apa yang tertulis sebagai sonboyan dalam lanbang negara kita, 
yaitu "Bhineka Tunggal Ika”, yang berarti bcrbeda-beda tapi 
satu jua*
Seperti yang dapat kita simpulkan dari pidato pertanggungan 
jawab £residen pada Sidang Umum II£R tanggal 12 Maret 1973,
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antara lain berbunyi demikian ; 8)*
Pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa itu perlu dilaku
kan terus menerus, justru karena masyarakat kita memang 
serba neka, kita terdiri dari bermacam-maoam suku, kita 
menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, kita 
juga terdiri dari berbagai-bagai asal dan keturunan. 
Kemampuan kita untuk tetap bersatu dalam keserbanekaan 
itu, kemampuan kita untuk tetap bersatu, adalah vujud 
yang sesungguhnya dari semboyan "Bhineka Tunggal Ika" 
(berbeda-beda tetapi satu jua)* Xanpa adanya suatu pem- 
binaan maka keserbanekaan masyarakat kita itu dapat mu- 
dah ditumbuhi oleh bcnih-benih perpecahan dapat menjadi 
kenyataan apabila kita tidak waspada terhadap gejala-ge- 
jala pertentangan antara golongan yang untuk sebagian 
memang dibesar-besarkan, oleh kegiatnn sisa-sisa G-30-S 
P.K.I. dan untuk sebagian lainnya karena penggunaan ke- 
bebasan yang kurang bertanggung jawab. Gejala-gejala ini 
sering terjadi antara tahun 196R -1970 dalam bentuk per
tentangan antara pemeluk agama yang berlainan, perkelahi- 
an-perkelahian antar suku, gerakan-gerakan yang berbau 
rasial dan sebagainya, Untuk menghadapi gejala-gejala 
ini, alat-alat keamanan negara telah bertindaJc, tegas.

8}* Harian Bhirawa, terbitan tanggal 3 Agustus 1973
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Dilain pihak dibuka kesempatan yang luas untuk berdialog 
dalara raasyarakat, agar tidak timbul salah pengertian an- 
tar golongan.
Sekarang, pertentangan antar golongan itu telah dapat di- 
katakan tidak ada lagi. Hanun meskipun denikian kita ha
rus tetap waspada teihadap setiap usaha adu domba dari 
pihak-pihak yang menghendaki keretakan porsatuan kita.
Kita harus selalu sadar untuk berusaha mengembangkan ra
sa senasib sepennnggungan, toleransi dan solidaritas na- 
sional. Kita perlu menghilangkan rasa kepicikan ataupun 
kefanatikan paham, daerah ataupun golongan,
Pelaksanaan perabangunan yang selanin ini sedang giat kita 
lakukan, juga telah dapat menpertebal rasa persatuan bang
sa. Perbaikan prasarana perhubungan dan pengangkutan da- 
rat, laut maupun udara makin mendekatkan satu daerah de
ngan daerah lainnya,
Indonesia sebagai keaatuan politik, kesatuan ekonomi dan 
kesatuan sosial makin terwujud,
Penbangunan yang merata disemua daerah telah menanamkan 
perasaan dan keaadaran bahwa mereka benar-benar merupa- 
kan bagian dari satu bangsa dan negara. Disamping pen- 
bangunan yang pelaksanaonnya dilakukan oleh pusot, yang 
selumh proyek berada didaerah-daerah dan daerah diberi 
kesempatan dnn kenmngkinan yang luas untuk mengembangkan
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potensinya sendiri balk ditingkot propinsi, kabupaton, 
otaupun desa.

Bahwa kesimpulan-kesimpulan diatas adalah merupakan 
hasil daripada apa yang menjadi bahan pcmikiran saya. Kamun 
adalah nungkin sekali, bahwa didalam kesimpulan dari hasil pe- 
raikiran sescorang ada kalanya terdapat kcsalahan ataupun ke- 
tidak sesuaian dengan hasil renungan dari orang lain, yang 
tentunya mempunyai jalan pikiran tersendiri.
Perlu saya tambahkan disini, bahwa hasil ini hanya merupakan 
sekedar kemampuan yang ada pada saya, guna menyusun skripsi 
ini.

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Presi- 
den Soeharto dalam pidntonyo seperti tersebut diatas, baiklah 
sekarang kita tinjau tentang Hukum Antar Golongan dan Hukum 
Antar Adat di Indonesia*
Hukum Antar Golongan dan Hukum Antar Adat sangat penting da
lam masyarakat kita yang terdiri dari pelbagai suku, asal dan 
keturunan*
Hukum Antar Golongan adalah bidang hukum yang spesifik, khusus 
bercorak Indonesia, oleh karena tmbulnya bertalian erat de
ngan susunan masyarakat kita yang dimasa lampau dikuasai oleh 
penjjajah.
Susunan masyarakat kita yang dibedakan menjadi 3 golongan me- 
nurut pasal 131 I*S. itu, untuk dewasa ini adalah tidak cocok
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apalagi dalam raenuju homogenitas raasyarakat Indonesia*
Politik yang membedakan masyarakat Indonesia kedalara 3 golong
an itu sampai sekarang masih kelihatan akibatnya.
Jika sebelum Perang Dunia kedua penduduk golongan Timur Asing 
senang dengan adanya penggolongan ini, karena kebetulan ada
lah sesuai dengan kepentingan (sosial ekonomi) nya sendiri, 
maka setelah kemerdekaan kita, banyak dari golongan Timur A- 
sing yang menjadi warga negara Indonesia, dengan demikian 
penggolongan ini menjadi duri penghalang kemajuan bagi mereka. 
Sekalipun demikian, dalam tarap sekarang ini belumlah tampak 
kerelaan dari golongan ini untuk melepaskan segala "hak pre- 
rogatip" nya terhadap golongan yang dalam jaiaan penjaja^an 
Belanda merupakan golongan "paria" dalam masyarakat Indonesia, 
walaupun hidup diatas bumi kelahiran nenek moyangnya sendiri. 
Belum adanya kerelaan ini nampak dari sikap kebanyakan orang 
dari golongan ini, juga sarjana hukumnya, untuk tetap mengang- 
gap seluruh sistim hukum. Belanda (terutama B.¥. dan Wv£.) ber
laku baginya, sekalipun mereka menjadi warga negara Indonesia, 
iSehingga bagaimanapun juga mereka masih tetap ingin "lain da
ri pada yang lain",

Sekali lagi disini terbukti, bahwa tidak cukuplah 
kita mengubah suatu susunan masyarakat hanya atas dasar pera- 
turan atau hukum saja. Bahknn sebaliknya, tanpa peraturanpun, 
mungkin juga susunan dan sikap masynrakat itu akan berubah,
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kalau manusia-mamisianya didalam kenyataan bermasyarakat te
lah berubah pula pandangan hidupnya.
Maka kini torgantung pada sikap warga negara keturunan asing 
sendirilah pertaraa-tama, untuk mempercopat tercapainya peng- 
hnpusan total daripada pengrolongan penduduk/masyarakat, war
ga negara Indonesia, yakni setelah pemerintah dengan segala 
daya upaya memberikan kosempatan yang seluas-luasnya untuk 
keperluan itu. Sebab perubahan sikap kebanyakan warga negara 
Indonesia terhadap warga negara pendatang untuk merubah kewar- 
ganegaraannya dan namanya atau agamanya sekalipun, akan teta- 
pl hendaknya perubahan itu disertai pula dengan perubahan ji- 
wa dan pandangan hidupnya, sebagaimana terjadi dengan orang- 
orang yang menjadi warga negara pendatang di Amerika Serikat, 
Ifegeri Eelanda, Swiss dan lain-lainnya negara didunia ini.
Maka kalau penghapusan ini telah teroapai, bukan hanya secara 
yuridis dan diatas kertas saja, akan tetapi didalan realitas- 
nya tentu pula Hukum Antar Solongan yang timbul sebagai aki- 
bat penggolongan tersebut akan tidak ada fungsinya lagi* 
oleh karena seraua warga negara Indonesia tunduk pada peratur- 
an sistim hukum yang sama, yaitu Hukum Nasional Indonesia. 
Tetapi sementara menunggu saat yang kita harapkan lekas tiba 
itu, dalam masa peralihan ini* hukum antar golongan masih te
tap diperlukan untuk mengatur hubungan-hubungan akibat pergaul- 
an penduduk yang ma3ih tunfluk pada sistim hukum a3ing, kini
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sudah dapat dikatakan harus dianggap tunduk pada hukum adat
(oplossing)*

Jadi sebenarnya, aaran saya untuk mereka yang telah 
mengganti namanya nonjadi nama Indonesia asli, ialah diharap- 
kan untuk dapat tunduk pada hukum yang biasa dianut oleh o- 
rang Indonesia, sehingga dapatlah dikatakan secara keseluruh- 
an meleburkan dan mengintegrasikan diri kedalam masyarakat 
Indonesia.

Yang masih harus dipenuhi Hukum Antar Golongan da- 
lam masa perolihan ini adalah untuk menyelidiki kearah slstim 
hukum manakah anggauta-anggauta masyarakat kita mengadakan pi- 
lihan hukum dalam saat-saat tertentu, seperti misalnya, dibi- 
dang perdagangan, pengangkatan anak (adopai) dan lain-lain. 
Sehingga hasil dari Hukum Antar Golongan ini akan iktu menen- 
tukan corak dan bentuk Hukum Hasional yang harus kita bentuk 
bersama.
Hukum Antar Golongan adalah sebagian dari hukum yang berlaku 
dinegara kita dewasa ini, Akan tetapi disebabkan oleh fungsi- 
nya yang bersifat sementara seperti tersebut diatas, yaitu se- 
mentara dalam hubungan proses pembahoruan dan modemisasi 
hukum kita itu, maka lebih baik apabila kita memperdalara penge- 
tahuan kita terlebih dahulu mengenai hukum pada umumnya dan 
pembentukan Hukum Nasional khususnya, guna dapat memahami tam- 
pat dan arti daripada Hukum Antar Golongan.
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Sebenarnya melalui jalan peleburan, integrasi dan assimilasi 
serta perkawinan, maka proses homogenitas masyarakat Indone
sia akan lebih lekas tercapai.
Disini akan timbul pertanyaan : Kedalam Hukum Adat manakah 
Warga Negara keturunan asing akan meleburkan diri ?
Sudah wajar apabila peleburan itu terjadi kedalam lingkungan 
hukum adat yang mempunyai ikatan paling erat dengan warga ne
gara keturunan asing yang bersangkutan.
Misalnya, kedalam lingkungan hukum adat ibunya atau neneknya, 
atau kedalam hukum adat tempat ia dibesarkan atau yang bahasa- 
nya dipergunakan sehari-hari dan sebagainya*
Paktor tersebut hendaknya ditentukan secara faktuil dan sesuai 
dengan keinginan orang yang bersangkutan, sebagaimana didalam 
Hukum Perdata Internasional Inggeris, orang menentukan “domi
cile of choice” daripada orang yang bersangkutan.
Kiranya hal ini juga penting dnlan hal ganti nama, karena wa- 
jar apabila warga negara Indonesia keturunan asing memilih na
ma baru sesuai dengan nama yang lazim dipakai orang dalam ling
kungan hukum adat# dimana ia meleburkan diri, sehingga peng
gantian nama itu dapat dipergunakan sebagai salah satu falctor 
(hanya salah satu) yang menunjuk kepada adanya peleburan. 
Selanjutnya per3oalan apakah seorang warga negara Indonesia 
baik asli maupun keturunan asing sudah menjadi anggauta ling
kungan masyarakat hukum adat yang lain daripada lingkungan
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hukum adat semula, pilihan hukum antar adat monjadi lebih 
aktuil, seperti halnya dengan pergaulan antar suku, atau an
tar adat yang sekarang ini bertambah. ramai dan intensip* ae- 
hingga perkawinan antar suku atau antar adat ini sudah tidak 
lagi merupakan masalah yang menghebohkan lagi,

Sebenamya ganti nama ini dapat dipercepat proses- 
nya melalui peleburan diri kedalnm masyarakat Indonesia, de
ngan jalan perkawinan campuran.
PERKAWINAN OAF FUR AN : 9).
Juga merupakan cara pilihan hukum, perkawinan campuran adalah 
perkawinan antara suaiai isteri yang masing-masing tunduk pada 
sistim hukum yang berbeda, baik oleh karena berbeda kevarga- 
negaraannya atau golongan penduduknya, ataupun domisilinya, 
ataupun berbeda agamanya,.
Oleh karena itu yang termasuk perkawinan campuran ialah :
a), perkawinan intemasional,
b), perkawinan antar golongan,
c). perkawinan antar tempat,
d), perkawinan antar agama.
Adapun perkawinan campuran ini diatur dalam G.H.R. Staatsblad 
1898 No. 158,.

9)* Sunarjati Hartono, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum An
tar Adat, cetakan tahun 1<J"68, halataan 32*
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Dari peraturan ini yang terpenting adalah pasal 2 nya, yang 
menyatakan s "Sejak saat perkawinan dilangsungkan, sang iste- 
ri mengikuti status hukum suaminya".
Sehingga seorang wanita Indonesia asli yang menikah dengan se
orang pria Timur Asing, akan memperoleh status hukura suaminya, 
misalnya Cina. Oloh karena itu sebenarnya apabila kita tlnjau 
lebih lanjut mengenai perkawinan campuran yang diselenggarakan 
oleh seorang Warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan se
orang wanita Indonesia asli, maka akan berakibat bahwa wanita 
tadi akan tunduk pada hukum sang suami, sehingga kalau kita 
hubungkan dengan maksud ganti nama yang untuk memperoepat assi
milasi, kurang mengenai sasarannya. Oleh karena itu seharus- 
nya kita tinjau dalam segi kehi&upan 3ehari-hari dalam masya
rakat dan pergaulan hidup*
Menang sebenarnya proses assimilasi dapat dipercepat dengan 
jalan perkawinan yang dilakukan oleh individu-individu yang 
tertentu saja. Inilah yang baru dinamakan perkawinan campuran 
sejati.
Sehingga kita boleh mengharapkan hasil daripada perkawinan ini 
dan boleh dianggap sebagai salah satu faktor untuk mempercepat 
proses assimilasi melalui jalan perkawinan.

Hal-hal yang sekiranya perlu untuk mendapatkan per- 
hatian bagi mereka yang mengganti namanya ialah ;
1). Mengenai cara memilih nama baru :
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Bahwa sesungguhnyn dalam merailih nama baru, kebanyakan 
masih mengindahkan "she”, sehingga dalam hal ini nama pi- 
lihan itu masih berbau asalnya. Sebaiknya untuk nama ba
ru itu dipilih nama yang bersifat asli Indonesia.
Dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP./12/1966, 
dimana Bab I, pasal 1 ayat 2 nya menentukan bahwa, naaa- 
nama yang dipilih adalah :
a). Tidak boleh melanggar adat sesuatu daerah,
b). Tidak boleh dianggap sebagai gelar.
c)* Tidak boleh melanggar tata kesusilaan.
Adapun kalau kita konsekwen dengan isi ketetapan diatas, 
maka sebenarnya sebagian dari mereka yang telah menggan- 
ti namanya, masih melanggar isi ketentuan pasal diatas, 
Karenanya sebenarnya penggantian nama baru, masih kurang 
mantap pelaksanaannya.

2)* Kebanyakan dari mereka yang mengganti namanya, memilih na- 
ma-nama yang mentereng kalau dibaea, akan tetapi tidaklah 
mengindahkan apakah nama barunya coook dengan individunya, 
Disamping itu, ada juga orang-orang yang mengganti nama, 
tanpa mengetahui makna namanya, sehingga kadang-kadang 
menjadi lucu kedengarannya.

3). Ada pula yang memilih nama dengan dua pemakaian kata, yang 
sebenarnya sudah dapat dijndikan nama untuk dua orang, 
Misalnya, Soegianto Santoso.
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Dalam praktek kehidupan sehari-hari, nama itu memegang peran- 
an yang sangat penting artinya.
Dewasa ini orang lebih condong memakai nama-naraa asing, aehing- 
ga dalam hal ini kurang sesuai untuk masyarakat Indonesia,
Orang dapat menafsirkan yang keliru, apabila belum melihat in- 
dividunya.
Jadi dalam memilih nama baru, banyak yang masih nenyimpang da
ri ketentuan yang telah diberikan, yaitu melalui Radio-gram 
dan Ketetapan Pemerintah, seperti Radio-gram dari Menteri Da
lam Negeri kepada :
1), Semua gubernur kepala daerah.
2). Semua bupati kepala daerah.
3). Semua walikota kepala daerah. 10).

*10), Radiogram Menteri Dalam Negeri, tanggal 18 Maret 1967, 
SoV EA2H 32/1/22 (Periksa Xampiran).
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D A P  T A R  B A C A A N.

1* Harlan Bhirawa.

2. lie Oen Hock, r̂of, Hr.

3- Majalah Liberty.

4- Ifota, Mr, .J*A,

5- Sunarjati Hnrtono, S,H.

6, Subekti, Mr. R. 
Ijitrosudibio, R.

: Catatan Sipil di Indonesia*

: In het Belang van het Kind.

: Dari Hukum Antar Golongan 
ke Hukun Antar Adat.

Kitab Undang-tuidang Hukum 
Perdata. (terjemahan).
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
JAKARTA-KOTA

R A D I  0 - O R A  M. 
l)ar£ Uenteri Dalam Negeri•

Kepada : 1. Semua Gubernur Kepda.
2. Semua Bupati Kepda.
3. Semua Walikota Kepda* 

Tanggal j 18 Maret 1967*
Nomor : EAiM 32/1/22.

ISI RADIO-GRAM.
Menghubungi radiogram kami tanggal 28 Pebruari 1967 No. EAPK
32/1/13 tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi WNI
yang memakai nama Cina diminta porhatian atas hal-hal sbb :
1. Untuk lebih memudahkan bagi moreka yang akan memilih nama 

baru diharap para Bupati/Walikota KDH membuat checking-list 
nama-nama yang tidak boleh dipakni.

2. Pada vaktu pembeerian formulii? setelah ada pengesahan supaya 
diadakan upaoara sederhana naraun cukup khidmat dan ditetap- 
kan hari tertentu misalnya: seminggu sekali terserah kebijak- 
sanaan para Bupati/Walikota KDH.

3. Apabila yang bersangkutan hanya raenginginkan memakai satu 
nana saja, maka dalam kolom nama kecil yang baru diooret sa- 
ja dan nama tunggal tersebut ditaruh dalam kolom nama keluar
ga.

4. Mengharap laporan dalam pelaksanaan Keputusan Presidium Ka
binet No. 127/U/KEP./12/1966 ini.

MEBDAGRI.

A.n. Mendagri. 'Jtembusan kepada
Kepala Bagian Arsip Ekspedisi L.P.K.B* Pusat,

t*t.d,
(Daliman)
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PE1AKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET Ho, 127/U/KBP./1966.
Ketua Presidium Kabinet,

Menimbang :
1* bahwa dalam rangka nation dan character building Indonesia 

proses assimilasi warga negara Indonesia "keturunan asing1* 
kedalam tubuh bangsa Ind onesia harus dipercepat.

2, bahwa penggantian nama dari orang Indonesia keturunan asing 
dengan nama yang sesuai dengan nama Indonesia "asli" akan 
dapat mendorong usaha assimilasi ini,

3* bahwa oleh karena itu bagi warga negara Indonesia masih mema- 
kai nama cina, yang ingin mengubah namanya yang sesuai de
ngan nama Indonesia asli perlu diberikan fasilitas yang se- 
luas-luasnya dengan diadakan prosedure yang khusus.

Mengingat ;
Undang-undang No. 4 tahun 1961,

M S M U T U S K A N  :
Menetapkan :
Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai
nama Cina sebagai berikut i

BAB I
KETENTUAN UMUM - Pasal I.

1. Warga negara Indonesia yang ma3ih memakai nama2 perseorangan 
dan nama keluarga Cina yang ingin mengganti namanya dengan 
nama yang sesuai dengaa nama yang lazim dipergunakan oleh ma- 
syarakat Indonesia, dapat menyatakan keinginannya secara ter- 
tulis pada kepala daerah tingkat II atau pejabat yang ditun- 
juk.

2. Nama2 yang dipilih tidak boleh melanggar adat sesuatu daerah 
atau tidak boleh dianggap sebagai sesuatu gelar, dan tidak bo 
leh melanggar tata kesusilaan,

3. Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri 
Kehakiman memberikan tanda pemerima atas surat pernyataan 
ganti nama yang dimaksud,

4. Sejak yang bersangkutan menerima surat tanda penerima seper
ti yang disebut oleh ayat (3) ia dapat memakai nama yang baru

5. Apabila dalam jangka waktu 3 bulan 3ejak ia menerima surat 
tanda penerima yang dimaksud dalam ayat 3 diatas, tidak ter- 
dapat sanggahan atau gugatan atas pemakaian nama baru itu da
ri siapapun yang disalurkan melalui Kepala Daerah Tingkat II 
yang bersangkutan, maka ia dapat menggunakan nama tersebut 
seterusnya dan dianggap telah mendapat ijin dari Menteri Ke
hakiman seperti yang dimaksud dalam pasal Undang-undang No. 4 
tahun 1961,

Catatan : menurut pasal 3 ayat 4 dari Keputusan diatas No. 127/ 
U/KEP./12/1966, bahwa pasal 3 ayat 4nya : keputusan 
ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 1967 dan berakhir 
pada tanggal 31 Maret 1968.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1966.

Presidium Kabinet Ampera.
Ketua*
ttd

S 0 JB H A  R I O  
Jenderal i'.N.I.
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DKPAflgEHBB DAIAM NEGERI
r r r n m

R A P I O - G R A M  
Dari Menteri Dalam Negeri.

Kepada : 1; Para Gubernur Kepda*
2. Para Bupati Kepda.
3- Para Walikota Kepda.

No. : BAPM 32/1/37- Xampiran :
Tgl : 5 April 1967.
Perihal : Pengisian nama baru dalam kartu 

penduduk bagi WNI keturunan Cina 
yang telah mengganti namanya 
dengan nnma Indonesia*

Berkenaan dengan adanya pertanyaan kepada kami mengenai pengisi
an nama baru dalam kartu penduduk bagi warga negara Indonesia 
keturunan Cina yang telah mongganti namanya dengan naiaa Indone
sia, dirasa perlu karai member! penjelasan sbb„:

Makna keputusan XJresidium Kabinet Ampera No. 127/0/KEP./ 
12/I9bfc> tentang penggantian nama bagi WHI yang memakai nama 
Cina, yakni untuk membentuk suatu bangsa Indonesia yang bulat 
dan homogen, dan bahwa warga negara Indonesia keturunan Cina 
adalah rakyat Indonesia dan pemerintah dan seluruh rakyat meng- 
anggap dan memperlakukan mereka sebagai sesama bangsa Indonesia.

Oleh karena itu pengisian nama baru dalam kartu penduduk 
bagi wai*ga negara Indonesia keturunan Cina yang telah raenggan- 
ti namanya dengan nama Indonesia, kiranya cukup dengan nama In- 
donesianya saja, tanpa dibelakang namn itu diberi catatan-ca- 
tatan, misalnya tanggal dan nonor pengesahan dari Kepda yang 
bersangkutan.

Hal ini perlu kami kenukaknn karena untuk mehghindari kesan 
seolah-olah masih ada perbedann perlakuan terhadap sesama bang
sa Indonesia.

Tentu saja untuk keperluan dokumentasi dan lain-lain, kepa- 
la-kepala daerah menerlukan catatan-catntan mengenai pengganti
an nania itu, tetapi hendaknya catatan-catatan itu cukup dalnm 
buku register saja.

Sekian dan demikianlah untuk mendapat perhatian seperlunya.

Tembusan dikirim kepada
1. Departemen Kehakiman 

di Jakarta.
2. Pusat 

di Jakarta.

A.n. mendagri kepala direktorat 
urusan evaluasi dan analisa per- 
kembangan masyarakat. 

t.t.d.
(Bahardjo Prodjopradoto)

Colonel C.A.D.
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Perihal : Perraohonan ganti nama Surabaya, ...... .........
tun. K e p a d a

KENTERI KEHAKIMAIf REPUBLIK INDONESIA 
(Dinaa Catatan Sipil Direlrtorat Kehakiman 

Tainan Pejauibon No. 2 
Di*
J A K A R T A .

Dengan horraat,
Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

Q, II a m a : .......................................
b. Terapat/tgl. lohir : ............................ *..........
e. itekerjaan ; -.......... .......................... .
d. Kcbangsaan Indonesia : ........ ................. .............
e. A l a m a t  : .................................. .

Bahwa saya ingin mengganti nama saya beserta keluarga, berda- 
sarkan Undang-undang No. 4 tahun 1961, sebagai berikut :

*Nama-sekarang : Diganti-nenjndi
i

liana kocil Kama keluarga Nama kecil Nama keluarga

Bahwa untuk iceperluan tersebut, bersama ini saya kirimkan ;
1. Turunan surat Bukti Vi.N.I, saya.
2. Turunan surat Bukti U.tr.I. isteri saya.
3. Turunan surat kawin.
4* Turunan akte kalahiran saya dan keluarga.
5- Surat dari KOMTARES 101 Komad. Surabaya tgl......No.... /C 4 PKN/19
6. Surat keterangan dari walikota Kdh. Komad Surabaya tgl.. .No..
7. Turunan surat penduduk dari Lingkungan....... tgl......No.......
8* Tanda pembayaran dari Kantor Inspeksi Keuangan Surabaya tgl.,,.No...

Bahwa untuk memperoepat urusnn tersebut saya telah nenglritnkan 
langsung tembusan surat ini kepada Peminpin Percetakan Negara di Jakarta, 
disortoi pemintaan agar pernohonan ini dnpat selekasnya diumumkan dalam 
Berita Negara Indonesia. Demikian saya nohon terkabulnya permohonan ini 
dan surat keputusannya dapat saya terima pada waktunya.
TIIJDASAH : HORKAT SAYA

H V IH  PERCETAKAH NEGARA.
REHJBLIK INDONESIA 
JL. PERCETAKAN 21
J A K A R T A .  ( .............  )
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