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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

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



45

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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