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Tanggal 26 Juni 1955 malam jam 22:30, angin laut telah menghalau panasnya cuaca, udara
sudah mulai terasa agak sejuk, saya pun bersiap-siap untuk tidur. Tiba-tiba kawan yang
piket di kantor penerima tamu datang memberitahu bahwa Siauw Giok Tjhan dan Tjoa Sik
Ien datang berkunjung, dan terutama ingin bertemu dangan saya.
Agustus 1953, di Jakarta diselenggarakan Pameran Perdagangan Internasional.
Maka Perhimpunan Peningkatan Perdagangan Internasional yang masih berafiliasi dengan
Kementerian Perdagangan Luar Negeri membentuk sebuah Tim Pameran besar-besaran
untuk mengikuti acara tersebut. Saya menjabat sebagai wakil ketua Tim tersebut, dan
bertanggungjawab untuk tugas hubungan masyarakat dan komunikasi. Saya pun
memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih mengenal keadaan warga Tionghoa
perantauan dan peranakan, dan dengan demikian dapat mendalami masalah garis haluan
dan kebijakan pekerjaan urusan perantauan bagian luar negeri. Pada masa itulah, saya
berkenalan dengan Siauw Giok Tjhan, seorang politisi peranakan senior. Karena
sama-sama berlatarbelakang warga Tionghoa peranakan, kami berdua sangat akrab,
komunikasi sangat lancar, dan kami pun menjadi teman baik.
Saya sebenarnya telah merencanakan bertemu dengannya esok hari, karena sejak
ditandatanganinya Perjanjian Dwikewarganegaraan Tiongkok-Indonesia, kebanyakan
media massa Indonesia telah memberitakan topik tersebut. Namun Harian Bintang Timur
--yang berafiliasi dengan Baperki, sebuah organisasi massa politis beranggotakan warga
Tionghoa peranakan terbesar di Indonesia--dan korannya Partai Komunis Indonesia,
Harian Rakyat, justru tidak memberitakannya. Diam berarti ada pendapat yang tidak
setuju dengan pasal-pasal dalam perjanjian tersebut. Jika benar demikian, maka perjanjian
1

tersebut akan menemui kesulitan dalam pelaksanaannya nanti. Tentu saja ini masalah
besar, jadi pendapat mereka harus diperhatikan.
Mereka bertamu sedemikian malam, saya perkirakan pasti ada hubungannya
dengan perjanjian tersebut. Saya bersama seorang penerjemah keluar menyambut mereka.
Dengan hangat kami persilahkan mereka untuk duduk di ruang tamu, setelah bersalaman
dan saling mengucapkan salam persahabatan, pembicaraan pun langsung memasuki topik
utama. Saya dengan terus terang dan sungguh-sungguh menyatakan bahwa pengetahuan
kami tentang warga Tionghoa peranakan sangat tidak mencukupi, dan mohon maaf
tentang keadaan demikian. Kami sangat bersedia mendengarkan pendapat mereka
tentang perjanjian tersebut, dan berharap mereka dapat mengutarakan pendapatnya
dengan bebas. Mereka saling pandang dan tersenyum, selanjutnya Siauw Giok Tjhan
langsung memberikan penjelasan bahwa Harian Bintang Timur tidak memberitakan
Perjanjian Dwikewarganegaraan Tiongkok-Indonesia yang ditandatangani di Bandung,
dikarenakan terdapat beberapa masalah yang tidak begitu jelas, yang masih perlu
dikonsultasikan dengan kami. Mereka berpendapat bahwa antara pemerintah Tiongkok
dan Indonesia telah tercapai kesepakatan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut,
dan dengan demikian masalah dwikewarganegaraan warga Tionghoa telah terselesaikan.
Hal itu adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya, dan juga suatu tindakan
yang benar. Namun masalahnya adalah, warga Tionghoa yang mempunyai masalah
dwikewarganegaraan bermukim di Indonesia, dan bukan bermukim di Republik Rakyat
Tiongkok. Kebanyakan warga Tionghoa sudah turun menurun bermukim disini mereka
telah banyak memberikan sumbangsihnya bagi Indonesia, dalam gerakan anti militerisme
Jepang dan penjajahan Belanda demi kemerdekaan. Warga Tionghoa dengan rakyat
Indonesia selama ini telah hidup bersama dalam menghadapi kesulitan dan bahaya,
berjuang bahu membahu, sudah sejak lama sekali warga Tionghoa telah menyatukan diri
dengan rakyat Indonedia, dan menjadi salah satu suku dalam keluarga besar bangsa
Indonesia, dan hal ini telah diterima oleh sebagian besar partai politik dan rakyat
Indonesia secara luas.
Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak itu,
semasa pemerintahan yang berkuasa, telah terjadi tiga kali perdebatan besar tentang
masalah kewarganegaraan Indonesia. Pada 1946, ketika Badan Pekerja Komite Nasional
Pusat Indonesia (BP KNIP) melakukan perdebatan besar pertama mengenai masalah
kewarganegaraan keturunan asing, yang menjadi fokus adalah masalah kewarganegaraan
warga Tionghoa. Pada waktu itu, Tan Ling Djie dan Siauw Giok Tjhan mewakili Partai
Sosialis Indonesia menyuarakan kepentingan hak hidup warga Tionghoa secara luas,
dengan tegas mendukung prinsip ius soli yang bersifat pasif. Dengan ketentuan prinsip
pasif demikian, setiap warga Tionghoa yang dilahirkan dan bermukim di Indonesia dengan
otomatis menjadi warga negara Indonesia, kecuali jika orang yang bersangkutan menolak
kewarganegaraan Indonesia. Pandangan yang satu lagi dianjurkan oleh Mr. Soenario dari
Partai Nasional Indonesia, yang berpandangan bahwa dalam masalah kewarganegaraan
warga Tionghoa harus menganut prinsip aktif, yang berarti bagi warga Tionghoa yang
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dilahirkan di Indonesia, diharuskan untuk memohon kewarganegaraan Indonesia, di
samping itu harus menyatakan bahwa yang berangkutan sudah tidak menginginkan lagi
kewarganegara Republik Rakyat Tiongkok. Prinsip demikian tentu saja akan membawa
rintangan yang dibuat-buat. Hasil perdebatan Badan Pekerja KNIP adalah mayoritas
menyetujui prinsip pasif. Dengan demikian diumumkanlah Undang-undang
Kewarganegaraan 1946 yang berdasarkan prinsip pasif. Setiap warga keturunan asing
(Tionghoa, Arab dan Eropa) selambat-lambatnya pada akhir tahun 1947 dapat menyatakan
menolak kewarganegaraan Indonesia, dan siapa pun yang tidak menyatakan menolak
kewarganegaraan Indonesia, dengan otomatis menjadi warga negara Indonesia.
Pada tahun 1949, perdebatan terjadi lagi dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di
Den Haag. Namun, pendukung prinsip pasif bertambah banyak. Dengan demikian, dalam
kesepakatan KMB disahkan Undang-undang Kewarganegaraan yang berdasarkan prinsip
pasif, tetapi, batasan penolakan kewarganegaraan Indonesia diundurkan hingga 27
Desember 1951.
Sejak kemerdekaan Indonesia --dipengaruhi hasutan rasisme kanan-- telah terjadi
beberapa kali peristiwa anti Tionghoa secara lokal di berbagai daerah. Pada tahun 1951,
pemerintah Soekiman telah menangkap dan memenjarakan banyak tokoh masyarakat
Tionghoa. Peristiwa buruk ini akhirnya menghantui masyarakat Tionghoa, yang membuat
mereka khawatir bahwa setelah menjadi warga negara Indonesia pun, mereka tetap saja
tak mendapatkan perlindungan hukum. Malahan mereka akan kesulitan untuk menetap
di tanah leluhur. Maka pada akhir tahun 1951, batas waktu untuk penolakan
kewarganegaraan Indonesia, terdapat lebih dari tiga ratus ribu warga Tionghoa yang
menolak kewarganegaraan Indonesia. Mereka yang menolak itu terutama terdiri dari
warga Tionghoa sinkek (yang kebanyakan datang dari Tiongkok sebelum Perang Dunia II).
Sedangan mayoritas warga Tionghoa yang lahir di Indonesia dan tidak menolak
kewarganegaraan Indonesia, secara hukum dengan otomatis menjadi warga negara
Indonesia.
Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia mengalami dua kali perdebatan, dan
telah disahkan dan diberlakukan. Jadi status kewarganegaraan Indonesia bagi warga
keturunan Tionghoa dan warga keturunan asing lainnya sebenarnya telah tetap dan sah
menurut hukum. Namun, pada tahun 1953, di masa pemerintah kabinet Ali Sastroamidjojo,
paham rasisme bangkit lagi. Lapisan pedagang dan industriawan kelompok pribumi baru
ingin merebut posisi ekonomi yang dikuasai warga Tionghoa. Mereka mendesak
pemerintah membatalkan atau merevisi Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia,
dan siap melaksanakan niat ekslusivismenya. Soenario, Menteri Luar Negeri Kabinet Ali,
mengeluarkan sebuah Rancangan Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia baru, yang
intinya menetapkan, penduduk keturunan asing yang berhak mendapatkan
kewarganegaraan Indonesia adalah mereka yang selama tiga generasi telah bermukim di
Indonesia. Hal ini pun harus dibuktikan dengan dokumen, ditentukan juga bahwa orang
tuanya dilahirkan di Indonesia, dan selama sepuluh tahun terakhir berturut-turut
menetap di Indonesia. Ketentuan demikian jelas sekali sengaja dibuat sulit. Karena
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kekacauan yang diakibatkan oleh perang, pergolakan, dan juga pemerintah sendiri belum
memiliki sistem manajemen pendaftaran dan arsip yang baik, kebanyakan penduduk
warga Tionghoa tidak memiliki dokumen yang diperlukan. Dengan demikian, masyarakat
Tionghoa menentang keras RUU Kewarganegaraan tersebut. Berikut ini penuturan Siauw
Giok Tjan:
"Kami sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari etnis Tionghoa, dengan tegas
menentang RUU tersebut, di samping itu juga mendesak pemerintah membatalkan berbagai
peraturan ekonomi yang mempersulit warga Tionghoa. RUU tersebut belum disahkan,
namun telah mengakibatkan kekhawatiran penduduk keturunan asing, terutama etnis
Tionghoa. Untuk membela kepentingan hidup warga Tionghoa yang sah, perlu didirikan
sebuah organisasi massa besar yang bersifat politis, namun mendapat dukungan seluruh
masyarakat Tionghoa secara luas, dan juga didukung oleh aktivis Tionghoa yang tersebar di
berbagai partai politik berhaluan kiri, tengah maupun kanan. Karena fokus perjuangan
organisasi tersebut adalah masalah kewarganegaraan, maka organisasi tersebut diberi nama
"Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia", dengan singkatan BAPERKI. Kami
pun berusaha mendapatkan beberapa kursi di dalam DPR.
Maret 1953, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia resmi berdiri, saya [Siauw
Giok Tjhan] secara aklamasi terpilih sebagai Ketua, dibantu beberapa wakil ketua. Politikus
senior, dr. Tjoa Sik Ien juga menjadi salah satu wakil ketua. Tanggal 26 Maret, saya
memimpin delegasi Baperki menghadap Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, untuk
menjelaskan alasan didirikannya organisasi Baperki dan visi misi organisasi, PM Ali dengan
tegas menyatakan dukungannya. Tampaknya, PM Ali tidak menyetujui RUU
Kewarganegaraan Indonesia yang diusulkan Menlu Soenario.
Dan kemudian, hanya dalam waktu beberapa bulan, di berbagai kota Jawa, Sumatera dan
Kalimantan telah berturut-turut berdiri beberapa puluh cabang Baperki.
Baperki tidak didirikan sebagai partai politik, akan tetapi hanya sebagai organisasi massa
bersifat politik, karena dengan demikian akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari
tokoh-tokoh Tionghoa berbobot dari berbagai aliran maupun partai politik. Mereka akan
dengan senang hati bergabung dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan Baperki. Salah satu
sasaran pengembangan Baperki yang begitu cepat perkembangannya adalah untuk
mengikuti pemilihan DPR dan Dewan Konstituante, dan mempersiapkan diri untuk
mengikuti kampanye Pemilu 1955.
Demikianlah keadaan perkembangan Baperki, dan perjuangan jangka panjang kami warga
Tionghoa peranakan dalam menghadapi masalah kewarganegaraan.
Namun kini, isi Perjanjian Dwikewarganegaraan Tiongkok Indonesia yang baru saja
ditandatangani oleh kedua pemerintah tersebut malah menganut prinsip aktif, yang pada
pokoknya sama dengan yang diusulkan Soenario. Dengan demikian warga keturunan
Tionghoa diharuskan memilih lagi. Semua ini bertentangan dengan prinsip pasif
berdasarkan ius soli yang selama ini kami pertahankan, dan juga tidak sesuai dengan
Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia yang sudah berlaku selama ini. Tentu saja,
Perjanjian Dwikewarganegaraan masih belum diratifikasi oleh DPR. Bila telah disahkan,
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maka dalam tempo satu malam, kami-kami ini yang sudah menjadi warga negara Indonesia,
yang sudah lama berkecimpung dalam kegiatan sosial dan politik Indonesia, bahkan ada
yang telah menjadi anggota DPR, Menteri Kabinet, yang dapat dikategorikan sebagai
pejabat negara, mendadak identitasnya menjadi kabur. Bagaimana bisa jadi begini? Inilah
masalah yang belum dapat kami pahami. Singkat kata, prinsip aktif bertentangan dengan
kepentingan vital warga keturunan Tionghoa secara luas, juga tidak sesuai dengan
Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia yang berlaku. Kini perjanjian telah
ditandatangani. Melalui musyawarah bilateral, apakah isinya masih dapat ditambahkan
dengan prinsip pasif? Dengan demikian perjanjian tersebut akan lebih sempurna, dan sesuai
dengan keadaan sebenarnya warga keturunan Tionghoa. ”

Pembicaraan Siauw Giok Tjhan yang tenang dan santun, namun juga sangat logis
dan masuk akal, betul-betul mengejutkan saya. Saya benahi jalan pikiran saya, saya
apresiasi pendapatnya yang sangat baik. Saya jelaskan bahwa dalam penyelesaian masalah
dwikewarganegaraan warga Tionghoa, pemikiran awalnya adalah untuk memudahkan
warga Tionghoa perantauan dan peranakan untuk tetap hidup di Indonesia dalam jangka
panjang, serta akan bermanfaat bagi mereka bersama rakyat setempat dalam menjalin
persahabatan dan persatuan, bersatu dalam keharmonisan, dan juga bermanfaat untuk
memajukan hubungan persahabatan kedua negara. Sama sekali tidak terpikirkan oleh
kami bahwa mempertahankan prinsip memilih kewarganegaraan secara sukarela malah
terjerumus ke dalam prinsip aktif, yang dapat menambah kesulitan bagi warga keturunan
Tionghoa dalam penyelesaian masalah dwikewarganegaraannya.
Perjanjian meski telah ditandatangani, saya pikir melalui musyawarah masih
mungkin dengan cara yang tepat menambah addendum, yang berisikan prinsip pasif, dan
dengan demikian perjanjian tersebut menjadi gabungan prinsip pasif dan aktif, dan sesuai
dengan keadaan sebenarnya warga keturunan Tionghoa dalam penyelesaian masalah
dwikewarganegaraannya. Saya berkata, “Ini adalah masalah besar, saya harap Anda bisa
sabar menunggu sebentar, saya akan menghadap atasan saya Liao Chengzhi melaporkan
masalah ini. Dia adalah juru runding utama pihak RRT, dia pasti dengan senang hati
mendengarkan pendapat Anda. Saya usul agar nanti saat bertemu dengannya, Anda dapat
bercerita dengan bebas, dan memberikan penjelasan yang lebih rinci dan komprehensif.”
Mereka berdua dengan gembira menganggukkan kepala tanda setuju.
Saya pergi ke kamar Liao Chengzhi, dan kebetulan dia belum tidur. Dia mendengar
laporan dan merasa sangat tidak terduga, pertama-tama dia mengerutkan keningnya,
selanjutnya dia melemaskan pundaknya, dan matanya membelalak. Setelah
mendengarkan dengan seksama dia berkata, “Kok bisa begini! Masalah ini sangat penting,
juga sangat rumit, harus dipikirkan dengan seksama. Kau minta mereka agar menunggu
sebentar lagi, karena saya harus melapor kepada Perdana Menteri (PM) Zhou, mungkin PM
sendiri ingin mendengar pendapat mereka, dan bertukar fikiran secara mendalam
dengannya.” Tak lama kemudian, Liao Chengzhi bersama Chen Lishui (penerjemah)
datang, dan dengan hangat menyapa Siauw Giok Tjhan dan Tjoa Sik Ien dan berkata, “PM
Zhou mengetahui kedatangan anda, dengan senang hati akan menerima Anda, mari ikut
saya ke lantai atas ke ruang tamu PM untuk membicarakan masalah tersebut dengan
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seksama.”
Liao Chengzhi membawa mereka menghadap PM Zhou, yang sangat menaruh
perhatian terhadap pendapat Siauw Giok Tjhan. Dia tidak menghiraukan kelelahan
badannya, dan berbicara dengan mereka semalam suntuk, sejak jam 11 tengah malam
hingga jam 4 subuh. PM Zhou menanyai mereka tentang keadaan warga Tionghoa
perantauan dan peranakan secara detail dan komprehensif, terutama masalah kebijakan
apa saja yang diambil oleh partai politik terhadap warga Tionghoa perantauan dan
peranakan, dalam perjuangan politik di Indonesia yang begitu kompleks: hubungan erat
masalah kewarganegaraan dengan kehidupan jangka panjang warga Tionghoa perantauan
dan peranakan disini; serta masalah tindakan pengacauan anti Tionghoa yang sering
dilakukan oleh kelompok rasis, dan sebagainya.
Sama sekali tidak terpikir oleh kami bahwa prinsip aktif yang memberikan warga
Tionghoa kebebasan untuk memilih kewarganegaraannya malah tidak menguntungkan
warga Tionghoa. Warga Tionghoa yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa, menurut
UU Kewarganegaraan Indonesia sudah secara otomatis menjadi warga negara Indonesia
yang sah, kini mungkin saja karena minimnya infornasi dan tidak pergi menggunakan hak
untuk memilih kewarganegaraan, atau karena dipersulit oleh aparat sehingga tidak
memilih kewarganegaraan. Maka mereka akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya,
padahal itu seharusnya menjadi hak mereka. Bagi warga Tionghoa yang berpartisipasi
dalam kegiatan politik, atau menjadi pegawai negeri sipil maupun militer, terutama yang
menjadi anggota DPR, menteri kabinet atau pejabat lainnya, tentu saja akan membawa
dampak politis yang sangat merugikan sekali bagi yang bersangkutan. Di samping itu,
perjanjian tersebut hanya berlaku 20 tahun. Pasal ini sangat ambigu, karenanya khalayak
ramai curiga, jangan-jangan setelah 20 tahun, warga Tionghoa diharuskan lagi memilih
kewarganegaraannya. Hal demikian pasti menimbulkan ketidakpercayaan dan
diskriminasi kepada warga Tionghoa. Dengan demikian, perjanjian tersebut saat dibahas
di DPR untuk disahkan, akan mengalami kesulitan, dan kemungkinan ditolak.
PM Zhou dengan sabar menjelaskan kepada Siauw Giok Tjhan dan Tjoa Sik Ien
tentang kebijakan kami yang selalu membela kepentingan warga Tionghoa perantauan
dan peranakan, dan menguraikan arti penting ditandatanganinya perjanjian yang
menyelesaikan masalah dwikewarganegaraan, dan setuju akan berunding kembali dengan
pihak Indonesia untuk membahas apa yang mereka khawatirkan, dan berusaha
menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik mungkin.
Tanggal 3 Juli 1955, PM Zhou Enlai menerima kedatangan PM Ali Sastroamidjojo,
dan kedua Perdana Menteri membahas tujuan dan cara pelaksanaan Perjanjian
Dwikewarganegaraan tersebut. Setelah tukar pendapat selengkapnya, akhirnya tercapai
saling pengertian, dan dilakukan pertukaran nota. Pertama ditegaskan bahwa “pertukaran
nota” tersebut adalah bagian penting dari Perjanjian Dwikewarganegaraan
Tiongkok-Indonesia. Pertukaran nota menentukan dengan tegas bahwa kedua pemerintah
setuju, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, akan mengambil semua tindakan yang
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diperlukan dan memberikan berbagai syarat kemudahan, agar semua orang yang
mempunyai dwikewarganegaraan dapat dengan sukarela memilih kewarganegaraannya.
Pertukaran nota menegaskan bahwa, dari orang-orang yang mempunyai
dwikewarganegaraan, terdapat satu kelompok yang menurut pendapat pemerintah
Indonesia, dikarenakan oleh kedudukan sosial dan kedudukan politiknya, sudah terbukti
dengan sendirinya bahwa mereka telah melepaskan kewarganegaraan Tiongkok, maka
kelompok orang tersebut dianggap hanya memiliki satu kewarganegaraan (Indonesia), dan
bukan memiliki dwikewarganegaraan lagi. Bagi orang yang termasuk kelompok tersebut
tidak perlu memilih kewarganegaraan lagi seperti yang ditentukan oleh perjanjian.
Terhadap orang yang termasuk kelompok ini, jika mereka merasa perlu, dapat diberikan
selembar dokumen sebagai pembuktian. Selanjutnya, setelah batas waktu 20 tahun, maka
bagi mereka yang telah memilih kewarganegaraannya sesuai dengan perjanjian, maka
mereka tidak harus memilih kewarganegaraan lagi. Pertukaran nota tersebut telah
menutup kekurangan yang terdapat dalam perjanjian, dan telah membuka jalan
musyawarah bila dalam pelaksanaan di kemudian hari timbul masalah.
Perjanjian dan pertukaran nota baru disahkan oleh DPR Indonesia dan Badan
Pekerja Kongres Rakyat Nasional RRT pada akhir tahun 1957. Karena berbagai persoalan,
hingga 15 Desember 1960 baru ditandatangani peraturan cara pelaksanaan perjanjian di
Jakarta. Dengan demikian, sempurnalah kesepakatan yang utuh tentang penyelesaian
masalah dwikewarganegaraan.
Dalam dua tahun sejak Mei 1961, kedua negara melaksanakan pekerjaan pemilihan
kewarganegaraan. Terdapat lebih dari sejuta warga yang termasuk terbukti dengan
sendirinya sebagai warga negara Indonesia, dan tak perlu memilih kewarganegaraan lagi.
Dari 1.520.000 warga keturunan Tionghoa yang memiliki dwikewarganegaraan, sejumlah
1.080.000 diantaranya memilih kewarganegaraan Indonesia, dan 160.000 lainnya memilih
kewarganegaraan Tiongkok. Di samping itu, masih terdapat 80.000 warga yang tidak
melakukan pemilihan pada waktunya. Menurut ketentuan, maka kewarganegaraan
mereka mengikuti kewarganegaraan ayahanda masing-masing. Di samping itu, masih
terdapat 200.000 warga yang belum cukup umur untuk mmengikuti pemilihan. Maka
mereka baru akan melakukan pemilihan ketika mereka sudah cukup umur sesuai
ketentuan. Dengan demikian, masalah dwikewarganegaraan warga Tionghoa pada
dasarnya telah terselesaikan dengan sempurna.***
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