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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 

17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk, sebuah angka yang 

membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan 

jumlah populasi yang terbesar di dunia. Budaya Indonesia sangat berbeda dari 

budaya Barat karena ada perbedaan dalam pengalaman, sistem keyakinan, 

hierarki, agama, pengertian tentang waktu, hubungan spasial, dan banyak lagi. 

Apalagi dalam Indonesia sendiri terdapat banyak budaya yang berbeda. Dikutip 

dari (www.indonesia- investments.com). Angka tersebut menegaskan bahwa 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku, etnis, budaya, 

ras, bahasa, adat istiadat, dan agama. Etnis bangsa ini telah tersebar di seluruh 

daerah di tanah air. Sebagai negara yang memiliki Semboyan “Bhinneka 

Tunggal Ika” keragaman menjadi sarana mempersatukan tatanan budaya, 

bahasa, adat istiadat, kepercayaan, ciri khas makanannya, pakaian adat setiap 

daerah, bahkan keunikan cara hidup yang berbeda-beda. Kita percaya sebuah 

perbedaan yang bersatu padu ini akan memperkuat jiwa persatuan, kerukunan, 

persaudaraan, dan toleransi yang dapat mendongkrak Indonesia menjadi 

contoh yang disegani di kancah dunia. Keragaman  yang ada ini sering di adu 

domba dan dijadikan sasaran empuk oleh masyarakat yang tidak menerima dan 

mengakui keragaman yang seharusnya menjadi kebanggan kita bersama ini 

untuk mendiskriminasi kelompok tertentu yang berujung pada konflik dan 

kekerasan. Kurangnya toleransi antar sesama, rasa hormat, rasa menghargai 

dan akuan untuk dapat menerima keragaman ini menjadi pemicu konflik yang 

mengakibatkan diskriminasi terhadap suatu sara (suku, agama, ras dan antar 

golongan) tertentu. 

Terdapat berbagai perbedaan yang dimiliki Indonesia, ras merupakan 

salah satunya. Ras ini dapat diketahui dari ciri fisik dan asal usulnya secara 

geografis. Sejarah penyebaran ras, persinggahan bangsa asing dan kondisi 
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geografis menjadi faktor asal mula adanya ras di Indonesia yang beragam. 

Berbagai ras yang ada di Indonesia di wilayah Sulawesi, Kalimantan, NTB  

(Nusa Tenggara Barat), Bali, Jawa, Sumatra merupakan Ras Malayan-

Mongoloid. Daerah NTT (Nusa Tenggara Timur), Maluku, Papua ada Ras  

Melanesoid yang mendiami wilayah tersebut. Selain itu, orang Tionghoa, 

Jepang, dan Korea yang menyebar di wilayah Tanah Air disebut ras Asiatic 

Mongoloid. Kemudian, ada juga ras Kaukasoid, yaitu orang-orang berdarah 

Amerika, Eropa, Australia, India, dan Timur-Tengah. Dikutip 

(Kemdikbud.go.id). Sejarah orang Tionghoa di Indonesia dari berbagai 

sumber sudah terjadi cukup lama. Sejak abad ke-5 saat kunjungan pendeta Fa 

Hien.  Menjelang abad ke-19, orang Tionghoa mulai berduyun-duyun datang 

ke Indonesia, kebanyakan mereka adalah kaum laki-laki setelah itu baru 

diikuti kaum perempuan (Tarsito, 1993:53). Menurut catatan sejarah, orang 

Tionghoa di Indonesia lebih dulu muncul keberadaannya dari pada orang-

orang Eropa, ini ditandai adanya perkampungan Tionghoa di pesisir Utara 

Jawa seperti Tuban, Demak, dan Jepara pada abad ke-15 (M.C. Ricklefs, 1991 

: 6-10). 

Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Indonesia sudah beratus-ratus 

tahun yang lalu, Menurut (Benny Juwono, 1999 : 59-60) dalam Lembaran 

Sejarah menjelaskan bahwa: Imigran Tionghoa datang ke Indonesia sudah 

beratus-ratus tahun yang lalu. Tekanan ekonomi dalam negara Tiongkok telah 

memaksa orang Tionghoa merantau ke wilayah Asia Tenggara. Faktor 

kemiskinan menjadi salah satu sebab orang Tionghoa bermigrasi ke Asia 

Tenggara disamping keadaan politik, krisis ekonomi akibat gagal panen dan 

menyebabkan wabah kelaparan telah mendorong ribuan imigran  dari China 

Selatan mencari pekerjaan ke luar negeri. Kemudian banyak imigran 

Tionghoa yang datang ke Indonesia membentuk kelompok berdasar kesamaan 

suku tempat asalnya, Tiongkok. Banyak imigran China yang menetap di 

Indonesa dan berperan dalam ekonomi kolonial. B Bailey & S Lie (2013:25) 

menjelaskan bahwa Imigran dari China sudah menetap di Jawa paling tidak 

sudah dari tahun 1600-an. Banyak dari mereka bekerja sebagai pedagang, dan 
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buruh, yang hidup di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Terdapat kurang 

lebih 10 ribu orang Tionghoa di kota Batavia (sekarang Jakarta) pada tahun 

1740. Menjadi perantara minoritas dalam sistem ekonomi kolonial adalah 

peran dari banyaknya etnis Tionghoa saat itu. Hasil bumi seperti seperti kopi, 

teh, kakao, tembakau, dan karet untuk dibudidayakan oleh orang Jawa yang 

bekerja sebagai  petani, Agar dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah hasil 

bumi itu dikumpulkan dan diperdagangkan oleh perantara China, dan dijual 

ke luar negeri oleh pedagang Eropa melalui Organisasi umum ekstraksi 

kekayaan kolonial. 

Orang-orang Hokkian adalah golongan terbesar yang bertempat 

tinggal di Jawa, dan Batavia sejak lama merupakan salah satu pusat 

pemukiman Tionghoa Jawa. Di wilayah jawa termasuk pemukiman yang 

berada di Surakarta. Surakarta pada masa awal didirikannya terletak di 

Kampung Balong (sebelah Utara Sungai Pepe sekitar Pasar Gede) ke Timur, 

Ketandan hingga Limalasan, ke sebelah utara sampai Balong, ke utara lagi 

sampai Warungpelem (Rekso Pustoko, 2001 : 61). Orang-orang Tionghoa di 

Surakarta harus mengikuti kebijakan pemerintah kolonial dan kebijakan 

keraton. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap 

orang-orang Tionghoa pada abad ke-19 adalah pembatasan terhadap gerak 

orang Tionghoa. Dampak dari kebijakan itu, orang Tionghoa tidak bisa 

tinggal pada suatu wilayah tanpa surat izin tinggal (wijkenstelsel) dan tidak 

seorang pun dapat menuju ke daerah pedalaman tanpa surat izin jalan 

(passenstelsel). Penetapan tempat tinggal dan sistem surat jalan bagi 

Tionghoa dilatarbelakangi oleh kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda 

terhadap aktivitas ekonomi orang Tionghoa yang berkembang pesat sehingga 

memicu peningkatan jumlah yang melampaui jumlah orang Eropa dan Timur 

Asing lainnya (Sariyatun, 2005 : 43).  

Pemberian nama marga tidak semena-mena diberikan tetapi juga 

tergantung pada garis keturunan dan penggunaan nama secara kontekstual. 

Untuk penamaan juga di susun dengan pola tertentu. Misalnya pada pola 

penamaan dapat dipahami dari kutipan berikut ini. Pola penamaan yang 
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dianggap alami oleh banyak orang Barat, [nama yang diberikan + nama 

belakang], adalah umum hanya di antara beberapa kelompok etnis minoritas 

di Indonesia, tidak satupun dari yang membentuk lebih dari empat persen dari 

keseluruhan populasi. Etnis Tionghoa misalnya, cenderung mempertahankan 

nama keluarga patrilineal, mengikuti tradisi Cina, seperti dalam namanya 

Sunny Lie. Nama keluarga patrilineal Cina adalah pusat identitas, mewakili 

leluhur dan tempat seseorang dalam garis keturunan generasi yang 

membentang dari masa lalu ke masa depan. Orang Batak di Sumatera Utara 

menggunakan nama depan dan marga yang berbeda (marga) nama yang 

menyerupai nama keluarga Barat, misalnya, Andreas Simatupang. 

Masyarakat Minang di Sumatera Barat, secara tradisional menganut sistem 

matrilineal dalam gelar dan nama klan mana yang diturunkan melalui garis 

keturunan perempuan, misalnya, Anisa Chaniago (B Bailey & S Lie, 2013:21-

40). 

Terhadap perbedaan, terutama pada etnis Tionghoa di negara kita ini 

dijamin hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Tersirat pada Pasal 27 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

tentang Kewajiban Warga Negara yang berbunyi, “Segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari 

pasal tersebut berarti setiap warga berhak memperoleh kebebasan untuk  

membentuk keluarga yang dapat diakui kedudukan hukumnya. Menurut 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

mana pada hakikatnya, hak asasi manusia sudah melekat pada setiap manusia 

sejak lahir sebagai kodrat Tuhan Yang Maha Kuasa dan menjadi hal utama 

yang menyatu dengan hidupnya menjadi manusia seutuhnya. Sehingga 

kekuasaan manapun juga tidak dapat mencabutnya. Untuk mewujudkan hak-

hak asasi tersebut negara sebagai jembatan atau pemegang tanggung jawab 

tidak dapat sekalipun mengabaikannya. 

Pemenuhan akan hak keperdataan setiap warga negara sudah harus 

dijamin sejak seseorang dilahirkan dengan menerbitkan sebuah dokumen 
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otentik/bukti hukum bahwa seseorang telah dikenal keberadaannya di muka 

bumi ini sehingga orang tersebut dapat menikmati hak-hak asasi manusianya. 

Dokumen otentik itulah yang disebut akta kelahiran. Melalui akta kelahiran 

dapat diketahui asal-usul, orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, 

kewarisan dan sebagainya. Dokumen tersebut juga diperlukan bagi setiap 

warga yang mengalami peristiwa penting lainnya baik itu perkawinan, 

perceraian, kematian dan sebagainya. Terkait dengan hubungan interaksi 

masyarakat internasional yang semakin tinggi, melalui kegiatan pencatatan 

sipil, akta kelahiran menjadi alat bantu utama untuk penentuan status 

kewarganegaraan seseorang.  

Tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, "Yang menjadi warga negara ialah 

orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan 

dengan Undang undang sebagai warga negara". Berdasarkan pasal tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi Warga Negara 

Indonesia harus disahkan dengan bukti-bukti tertentu berdasarkan undang-

undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan. Status sebagai warga negara dapat dibuktikan dengan 

adanya pengadministrasian penduduk yang bersangkutan dengan penerbitan 

akta-akta kependudukan, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta 

perceraian serta akta pengakuan dan pengesahan anak. Akta-akta ini dapat 

digunakan sebagai bukti seseorang dalam bidang publik maupun bidang 

keperdataan. Dilansir dari tandfonline.com, dalam penelitian yang dimuat The 

Journal of Development Studies menyebutkan bahwa, “Pencatatan kelahiran 

adalah pencatatan resmi suatu kelahiran oleh  negara, yang idealnya diikuti 

dengan akta kelahiran, yang berfungsi sebagai bukti pengakuan tersebut. 

Akta kelahiran secara umum telah menjadi landasan penting untuk 

membentuk identitas hukum.” (Dunning, Gelb, & Raghavan, 2014).

Sebagai pemenuhan bukti, orang tersebut harus mendaftarkan 

peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil sehingga dengan 

demikian orang tersebut akan memperoleh akta bukti tertulis yang berupa 
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Akta Catatan Sipil (Victor M. Situmorang, 1996 : 1). Memberikan kepastian 

tinggi, lengkap dan jelas pada kejadian atau peristiwa seperti di atas yang 

merupakan sebuah tujuan Lembaga Catatan Sipil. Semua peristiwa atau 

kejadian yang terjadi didaftarkan dan dibukukan secara                       terstruktur, sehingga 

baik yang bersangkutan maupun orang lain yang               berkepentingan mempunyai 

bukti atau kepastian hukum tentang peristiwa tersebut. 

Tertuang dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 bahwa, "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang 

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan 

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan 

status kewarganegaraan". Peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, 

dalam pengertian hukum harus dicatat negara, misalnya kelahiran, 

perkawinan, perceraian dan kematian. Hal ini penting karena menimbulkan 

akibat hukum diantaranya pewarisan. Berdasarkan pada berbagai sumber, 

Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri) pernah 

mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ 

Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan 

Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa “Pencantuman nama 

keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila 

ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama marga 

tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan”. Dari ketentuan itu, 

pencantuman nama marga dapat dilakukan atas permintaan pemohon dan 

pembuktian hukum keturunan dapat dilihat dari asal usul orang tuanya. 

Tetapi, dalam pembuatan dokumen kependudukan yang menjadi rujukan 

utama adalah akta kelahiran berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

Tanggal 14 Juli 2003, yang sudah menekankan bahwa pencatatan nama 

seluruh dokumen sipil mengacu pada nama yang ada pada akta kelahiran. 

Namun, hal ini masih menimbulkan pertanyaan, apakah pencantuman nama 

marga ini harus dicantumkan di semua dokumen kependudukan, mulai dari 

akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan dokumen 

kependudukan lainnya atau tidak (https://www.hukumonline.com). 
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Kenyataannya, hingga saat ini masih ada ketidaksamaan identitas 

seseorang pada dokumen-dokumen kependudukannya. Yang mana nama pada 

akta kelahiran dan KTP berbeda. Sehingga, jika akan mengurus dokumen-

dokumen kependudukannya orang tersebut harus melampirkan bukti lain 

berupa buku nikah atau dokumen penting lainnya untuk menguatkan bukti 

bahwa benar dia yang mempunyai nama marga Tionghoa tersebut, juga 

memudahkan petugas Dukcapil untuk memberikan pelayanan tepat kepada 

pemilik sebenarnya yang merupakan orang yang sama pemilik nama tersebut. 

Namun secara tidak langsung hal ini merupakan perbedaan perlakuan dalam 

pencantuman nama marga dan menjadi sebuah persoalan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait                    

kebijakan untuk memecahkan persoalan pencantuman nama marga pada etnis 

Tionghoa, sehingga penulis ingin menulisnya dalam penelitian Tugas                          Akhir 

dengan judul : KEBIJAKAN PENCANTUMAN NAMA MARGA 

TIONGHOA PADA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI RUJUKAN 

UTAMA (STUDI KASUS PADA DINAS ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis 

merumuskan permasalahan yang akan dibahas dan teliti antara lain: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan yang diterapkan Dinas Administrasi 

Kependudukan dan     Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada penulisan nama 

seseorang yang memiliki nama marga Tionghoa pada akta kelahiran? 

2. Bagaimana solusi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Surakarta apabila terdapat ketidaksesuaian nama marga 

Tionghoa pada dokumen kependudukan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya masalah diatas, suatu penelitian hendaknya harus 

memiliki tujuan demi tercapainya suatu  penyelesaian. Oleh karena itu, tujuan 
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penelitian yang hendak                        dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif 

a. Mengetahui dan mengkaji peran Dinas Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam menghadapi persoalan pada 

pemohon yang memiliki ketidaksamaan nama jika pada akta kelahiran 

tercantum nama marga sedangkan pada dokumen kependudukan 

lainnya tidak. 

b. Mengetahui kebijakan yang diterapkan Dinas Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada penulisan 

nama seseorang yang mengandung marga Tionghoa pada akta 

kelahiran. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Memperoleh data dan menggali informasi lebih dalam terhadap 

masalah yang ditemukan dan akan diteliti sebagai bahan penyusunan 

tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana 

Terapan Sosial pada Program Studi Demografi dan Pencatatan Sipil di 

Sekolah Vokasi Universitas                        Sebelas Maret. 

b. Untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis pada penyelesaian 

masalah yang dihadapi, sesuai bidang keilmuannya terutama pada 

kebijakan pencantuman nama marga Tionghoa pada akta kelahiran di 

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu Penelitian diharapkan selalu dapat memberi manfaat bagi penulis, 

pembaca, maupun pihak-pihak lain. Penelitian ini memberikan manfaat 

antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pengembangan ide selanjutnya bagi ilmu pengetahuan di bidang 

demografi dan pencatatan sipil. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur, referensi 

atau bahan keilmuan pada kebijakan pelayanan dokumen 

kependudukan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan hasil dari penelitian yang dikerjakan dan memberi 

jawaban dari permasalahan yang ditemukan penulis. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan jalan 

keluar bagi pihak yang menemukan masalah terkait dengan 

pencantuman nama marga Tionghoa pada akta kelahiran. 

c. Memberikan masukan kepada Dinas Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surakarta terhadap kebijakan yang diterapkan 

dalam menghadapi masalah yang ditemukan penulis.

 

E. Metode Penelitian 

Suatu permasalahan yang akan diteliti dapat diselesaikan dengan 

pencarian data. Dalam mencari data diperlukan suatu metode, yang mana 

merupakan cara yang harus diterapkan dengan memanfaatkan suatu alat, guna 

mencapai tujuan penelitian. Dan penelitian adalah usaha yang dilakukan untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, 

gejala atau hipotesa yang dilakukan dengan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 

1989: 4). Maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah jalan yang 

harus                  ditempuh agar dapat memecahkan masalah yang ditemukan dengan cara 

pengumpulan, penyusunan serta pengolahan data demi menemukan, 

mengembangkan atau menguji kebenaran dari hal yang diteliti. Metode 

penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan merupakan penelitian hukum 

empiris, yaitu penelitian yang diterapkan dalam penyajian data yang didapat 

dengan teliti yang terkait    pada manusia, suatu keadaan atau gejala lainnya 

dengan menjelaskan obyek yang diteliti (seseorang, lembaga atau 
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masyarakat) ditinjau dari fakta yang terjadi (Soerjono Soekanto, 2014 : 52). 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menjelaskan obyek penelitian 

secara lengkap, sistematis, terperinci  tentang keadaannya dari perolehan 

data, analisis dan interpretasi atau mengungkap fakta yang berada 

dilapangan. (Soerjono Soekanto, 2014 : 10). 

3. Lokasi Penelitian 

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surakarta. Yang berlokasi di Kompleks Balaikota Surakarta, Jl. Jend. 

Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec.  Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 

57111. 

4. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yang memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) 

berupa temuan dari kalimat pernyataan, informasi, wawancara dan 

observasi (Muhaimin, 2013:127). 

5. Sumber Data Penelitian  

   Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer, merupakan data yang perolehannya secara langsung dari 

keterangan responden atau narasumber yang memiliki jawaban atas 

fakta-fakta penelitian dilapangan. Contohnya : Penulis akan 

menghimpun data penelitian dari seluruh data yang diperoleh dari Dinas 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan 

warga yang memiliki Marga Tionghoa (Nur Indriantoro dan Bambang 

Supomo, 1999:147). 

b. Data sekunder, yaitu data yang perolehannya secara tidak langsung di 

lapangan. Namun, secara tidak langsung juga memberikan keterangan-

keterangan dalam melengkapi data yang diperoleh. Contohnya: Data 

didapatkan dari jurnal, berbagai buku atau literatur, arsip, dokumen 

peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Nur Indriantoro dan 
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Bambang Supomo, 1999:147). 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang akan 

diterapkan dalam mendapatkan data penelitian. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Wawancara, yaitu hubungan timbal balik antara dua pihak, yaitu 

pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai 

(pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan) yang dilakukan 

dengan maksud tertentu. (Lexy J. Moleong, 2001: 135). Teknik 

wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan 

yang akurat secara langsung dengan narasumber dari subjek penelitian. 

Subjek penelitian yang akan dipilih penulis yaitu Bapak Andi 

Herwanto, S.S. selaku Sub Koordinator Bidang Pencatatan Kelahiran 

di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surakarta dan warga yang memiliki Marga Tionghoa. 

b. Studi pustaka, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan data dari dokumen-dokumen, arsip, buku, peraturan 

perundang-undangan, atau kepustakaan lainnya yang relevan dan 

berkaitan dengan penelitian.  

c.  Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan pada subjek dan objek penelitian. Penggunaan teknik ini, 

penulis akan melakukan observasi pada objek penelitian secara 

langsung yaitu Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Surakarta. Setelah itu, penulis akan mendapatkan hasil 

pengamatan dengan cara merangkum dan membuat kesimpulan agar 

menjadi sebuah data yang konkrit dan sebagai data pendukung bagi data 

primer dalam proposal penelitian ini. 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis model interaktif. Langkah-langkah analisis tersebut 

dijelaskan sebagai berikut : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



12 

 

 

 

a. Pengumpulan Data 

Langkah pengumpulan seperti yang diuraikan di atas, yang terdiri dari 

wawancara dan studi kepustakaan. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses untuk menyeleksi, memfokuskan, dan 

membuat data lebih sederhana, data yang diperoleh dari data kasar yang 

dimuat pada catatan tertulis. 

c. Penyajian Data 

Sajian data terbentuk sebagai rangkaian informasi dalam susunan 

berbentuk narasi yang dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan. 

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan verifikasi atau 

penyeleksian data secara berulang dan lebih teliti pada saat data sudah 

tersaji. Akhir dari penelitian ini dilakukan dengan hal-hal pada reduksi 

maupun penyajian data. 

 Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam bagan berikut : 

 

 

 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Sistematika penulisan bertujuan untuk mengetahui rancangan secara 

keseluruhan mengenai inti sari penulisan dalam Tugas Akhir. Dengan itu, 

rancangannya ditulis atas 4 (empat) bab oleh penulis. Berikut sistematika 

penulisan yang akan dijabarkan: 

Gambar 1. 1 Bagan Model Analisis Interaktif (H.B. Sutopo, 2002: 96) 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini disebutkan landasan teori ataupun temuan ilmiah yang 

bersumber pada bahan hukum, jurnal, hasil penelitian lainnya yang 

akan penulis gunakan berkaitan dengan permasalahan yang akan 

diteliti. Pada penelitian ini penulis membahas tinjauan tentang 

kebijakan, tinjauan tentang pencatatan sipil, tinjauan tentang akta 

kelahiran, tinjauan tentang warga negara Indonesia keturunan 

Tionghoa, tinjauan tentang nama marga Tionghoa. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menguraikan serta menyajikan pembahasan 

hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai 

kebijakan yang dilakukan Dinas Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surakarta terhadap pencantuman nama 

marga Tionghoa berdasarkan nama di akta kelahiran sebagai 

rujukan utama.  

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, 

dan memberikan solusi serta saran terhadap permasalahan yang 

ditemukan saat melakukan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian daftar pustaka berisi daftar dari sumber referensi berupa buku, 

jurnal, peraturan perundang-undangan, internet, artikel ilmiah dan arsip 

sebagai bahan pendukung yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini. 

LAMPIRAN 

Pada bagian lampiran akan dibutuhkan sebagai tempat melampirkan data 

pendukung ataupun dokumentasi sebagai bahan pelengkap.   
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