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Abstract

THIS paper aims to examine the essence of using clan name for Chinese ethnic in
Pontianak. The writing using Chinese names in advertising obituary as this data
shows the essence of using clan name for that community. By using the method of
unified extralingual and strengthed with interview, including whether or not a
person as a member of the family is characterized by the term " inside descent"
and "outside descent". Descendants of boys referred to as "the inside descent"
so as to inherit the clan name and also have the rights and obligations therein. In
contrast, descendants of girls are considered as "outside descent" therefore they
can not inherit the clan name. This impacts the lack of rights and obligations of
the descendants of the women to the family.
Key words: clan name, inside descent, outside descent, rights, obligations
Abstrak
TULISAN ini bertujuan mengkaji esensi penyandangan nama marga bagi etnik Tionghoa
di Pontianak. Tulisan yang menggunakan nama-nama Tionghoa dalam iklan berita duka
cita sebagai data ini memperlihatkan esensi penyandangan nama marga bagi komunitas
tersebut. Dengan menggunakan metode padan ekstralingual dan diperkuat dengan
wawancara dapat dinyatakan seseorang termasuk sebagai anggota keluarga keturunan
dalam atau keturunan luar. Keturunan dari anak laki-laki disebut sebagai keturunan
dalam sehingga dapat mewarisi marga keluarga sekaligus memiliki hak dan kewajiban
di dalamnya. Sebaliknya, keturunan dari anak perempuan dianggap sebagai keturunan
luar sehingga tidak dapat mewarisi marga keluarganya. Ini berdampak pula pada tidak
adanya hak dan kewajiban keturunan dari anak perempuan terhadap keluarganya.
Kata kunci: nama marga, keturunan dalam, keturunan luar, hak, kewajiban
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1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Setiap kelompok budaya, baik berupa etnik
maupun ras, terbentuk dari kelompok-kelompok
yang lebih kecil berupa keluarga. Kelompok kecil
ini dianggap sebagai wahana untuk
menyosialisasikan atau mentransfer pengetahuan,
pengalaman, nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan
kebiasaan komunitas budayanya. Fungsi ini
memiliki makna penting dalam pelestarian budaya
(Pujileksono, 2006:75). Ini mengindikasikan
bahwa keluarga merupakan titik tolak dan
penunjang eksistensi kelompok yang lebih besar.
Keluarga terbentuk dari adanya keterkaitan
antaranggota dalam kelompok. Keterkaitan ini
dibangun oleh adanya pertalian darah ataupun
perkawinan. Pranata keluarga mengatur jaringan
ikatan sosial di antara individu yang didasarkan
pada afinitas (perkawinan) dan konsaguinitas
(keterkaitan karena darah atau genetik)
(Sanderson, 1993). Bahkan, Pujileksono
menambahkan anak angkat sebagai bagian dari
keluarga dengan mengatakan bahwa yang
dinamakan keluarga adalah kumpulan manusia
yang dihubungkan melalui pertalian darah,
perkawinan, atau pengambilan anak angkat
(2006:72). Keterkaitan dalam bentuk jaringan
sosial antarindividu tadi terikat secara emosional
yang memiliki fungsi tersendiri. Fungsi dari adanya
keterikatan secara emosi dalam sebuah keluarga
adalah tertampungnya kebutuhan manusia yang
bersifat universal, yaitu kebutuhan akan hubungan
mesra, rasa aman, dan ketenangan batin
seseorang (Koentjaraningrat, 2005:140).
Keterikatan emosi yang menampung
kebutuhan manusia secara universal tersebut akan
terjalin dengan baik apabila antaranggota dapat
hidup berdampingan secara harmonis. Untuk itu,
sebuah sistem sangat diperlukan. Sistem yang
dimaksud akan mengatur dan menata para anggota
sehingga terjalin sebuah kerja sama yang
harmonis. Tujuan penataan adalah menciptakan
kebersamaan dan menghindari perselisihan dalam
kelompok. Sistem ini dikenal dengan istilah sistem
kekerabatan.
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Sebuah keluarga membutuhkan sistem yang
dikenal sebagai sistem kekerabatan untuk
menghindari saling tumpang tindih peran atau
kedudukan di dalamnya. Artinya, seorang ayah
akan terlihat jelas kedudukannya dalam kelompok
keluarga tersebut. Begitu pula sebaliknya, seorang
anak juga dapat diketahui keberadaannya atau
posisinya dalam keluarga. Pentingnya mengetahui
peran setiap anggota sangat berkaitan dengan hak
yang dapat diterima dan kewajiban yang harus
dijalani oleh setiap anggota. Hal ini berlaku bagi
semua kelompok budaya, termasuk etnik
Tionghoa.
Etnik Tionghoa merupakan suatu kelompok
etnik yang menganut sistem patrilineal, yaitu
sebuah sistem yang menggantungkan
kebertahanan keluarga dan budaya melalui garis
keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan orang
Tionghoa didasarkan pada ajaran konfusius yang
patriarkhal (Danandjaja, 2007:320). Penataan
kerabat yang mengandalkan laki-laki sebagai
penerus garis keturunan dan penjaga eksistensi
budaya ini lebih mengutamakan peran laki-laki jika
dibandingkan dengan perempuan. Hal ini
menjadikan etnik tersebut memberlakukan suatu
konsep yang dikenal dengan istilah keturunan
dalam dan keturunan luar. Dua model konsep
tadi dimaksudkan untuk memperjelas keberadaan
para anggota yang nantinya akan dikaitkan
dengan hak dan kewajiban anggota tersebut
dalam keluarga.
1.2 Masalah
Pentingnya arti keluarga bagi etnik Tionghoa
di Pontianak merupakan suatu permasalahan yang
menarik untuk dikaji. Selain itu, uniknya
pemberlakuan konsep keturunan dalam dan
keturunan luar dalam sistem tersebut juga
merupakan suatu permasalahan yang tidak kalah
menarik. Untuk itu, penulis merasa tertarik untuk
membahas hal-hal berikut. (1) Bagaimanakah
sistem kekerabatan mereka melalui penyandangan
nama marga? (2) Bagaimanakah penerapan
konsep keturunan dalam dan keturunan luar
dalam tatanan keluarga? (3) Bagaimanakah
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dampak sistem tersebut terhadap tradisi budaya
leluhur?
1.3 Tujuan
Ketiga permasalahan tersebut dapat dilihat
melalui penyandangan nama marga yang sekaligus
memperlihatkan pola penamaan nama diri dalam
budaya etnik Tionghoa. Untuk itu, tulisan ini
bertujuan mengkaji pola penyandangan nama diri
yang berkaitan dengan sistem budaya mereka
dalam meneruskan keberlangsungan tradisi secara
turun-temurun. Tulisan ini diharapkan dapat
melengkapi literatur mengenai budaya etnik
Tionghoa, terutama sistem penamaan nama diri
yang berkaitan dengan sistem kekerabatan dan
tradisi budaya leluhur.
1.4 Metode
Dalam tulisan ini nama-nama etnik Tionghoa
diperoleh dari iklan berita duka cita pada Harian
Pontianak Post. Pada iklan tersebut etnik
Tionghoa cenderung mencantumkan nama anggota
keluarga, termasuk posisinya dalam keluarga.
Data ini dikumpulkan dengan teknik dasar pada
metode simak, yaitu teknik sadap. Penyadapan
terhadap data tulis tadi diperkuat dengan
wawancara untuk mengetahui esensi nama bagi
etnik tersebut. Selanjutnya, penulis menggunakan
metode padan ekstralingual karena
menghubungkan data dengan unsur di luar bahasa,
yaitu berupa sistem budaya. Pada akhirnya data
yang telah dianalisis dipaparkan secara formal dan
informal. Hal ini dilakukan karena data disajikan
dengan menggunakan kata-kata biasa beserta
gambar dan bagan untuk menjelaskan keterkaitan
antara penyandangan nama marga dengan hak
dan kewajiban dalam keluarga.

2. Kerangka Teori
Budaya mengatur hubungan-hubungan
manusia dan hubungan-hubungan organisasi
berdasarkan usia, jenis kelamin, status,
kekeluargaan, kekayaan, kekuasaan, dan
kebijaksanaan. Unit keluarga merupakan wujud

paling umum hubungan manusia dan bentuknya
dapat kecil dan dapat juga besar (Harris &
Moran, 2009:60). Jika berbicara tentang
keluarga, Giddens (1993:390) berpendapat
bahwa A family is a group of person directly
linked by kin connections, the adult members
of which assume responsibility for carring for
children. Kinship ties are connections between
individuals, established either through
marriage, or through the lines of descent that
connect blood relatives (mothers fathers other
offspring grandparetns, etc). Selain itu, menurut
Foley, the kinship systems of the world’s
language, the way natives classify their kin,
while falling into a number of types, are quite
variable.
Ada tiga pengelompokan dasar berkaitan
dengan kekerabatan, yaitu (1) keluarga batih yang
merupakan unit kekerabatan yang terdiri atas
pasangan suami istri yang menikah dan keturunan
langsung mereka; (2) keluarga luas, yaitu
kelompok kekerabatan yang terdiri atas sejumlah
keluarga batih yang bertalian menjadi satu dan
bertindak sebagai satu-satuan; (3) persekutuan
kelompok keturunan, yaitu jaringan-jaringan
individual yang menelurusi hubungan keturunan
atau genealogis yang berasal dari satu nenek
moyang yang sama (lihat Sanderson, 1993:428–
429).
Keluarga luas dapat dipersatukan oleh
sebuah sistem garis keturunan yang pada
umumnya kita kenal ada dua, yaitu (1) matrilineal
dan (2) patrilineal. Matrilineal adalah sistem
pemersatu keturunan menurut garis perempuan.
Sistem seperti ini mengharuskan setiap keluarga
inti tinggal serumah atau tidak jauh dari kediaman
orang tua istri (lihat Giddens, 1993:193). Berbeda
halnya dengan patrilineal. Sistem ini
mempersatukan keluarga menurut garis keturunan
laki-laki (Irmayani, 2012:19).
Patrilineal descent (sometimes called agnatic
or male descent) is the more widespread of two
unilineal descent systems. The male members of
patrilineal descent group trace through other
males their descent from a common ancestor.
Brothers and sisters belong to the descent group
of father’s father, their father, their father’s
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siblings, and their father’s brother’s children. A
man’s son and daughter also trace their descent
back through the male line to their common
ancestor. In the typical patrilineal group, the
responsibility for training the children rests with
the father or his elder brother. A woman belongs
to the same descent group as her father and his
brothers, but her children cannot trace rheir
descent trough them. A person’s paternal aunt’s
children, for example, trace their descent trhough
the patrilineal group of her husband (Haviland,
1999:290; lihat juga Ember & Ember, 1988:193).

Salah satu sistem budaya di dunia ini yang
memberlakukan sistem patrilineal adalah
komunitas masyarakat Tionghoa. Masyarakat ini
sangat memegang teguh prinsip dan konsep
patrilineal dan kehidupan sosial budaya mereka.
Dapat kita ambil sebagai contoh dalam tulisan ini
adalah keluarga Tsu.
A Tsu sometimes numbered thousands of
people. Each had a council of elders which
discussed issues of interest to the whole group.
Members of the Tsu had common religious
obligations, and the Tsu also carried out
economic and educational tasks for its member.
It provided a credit system for money loans to
members and also served as a court of law for
judicial disputes. The Tsu was also the basis of
Chinese criminal organization, which once
flourished in the large cities, such as Shanghai
and remain active today in Hong Kong (Giddens,
1993:391).

3. Hasil dan Pembahasan
Tulisan ini terbagi atas tiga bahasan, yaitu
(1) penyandangan marga dalam nama diri, (2)
pembahasan tentang konsep keturunan dalam
dan keturunan luar, dan (3) dampak
pemberlakuan sistem keturunan tersebut.

nama. Orang Tionghoa menegur atau memanggil
seseorang dengan nama keluarganya atau
marganya (xingming atau hsing-ming) terlebih
dahulu, baru diikuti dengan nama pribadinya
(Perkins dalam Danandjaja, 2007:352).
Nama marga atau yang dikenal pula sebagai
nama keluarga berasal salah satu dari 438 kata
dalam puisi sakral Cina Baijia Xing (Po-Chia
Hsing), sedangkan nama generasi diambil dari
puisi sepanjang 20 hingga 30 karakter yang
merupakan milik khusus setiap keluarga.
Selanjutnya, nama personal yang merupakan
identitas personal pemilik nama merupakan satu
nama yang sebanding dengan nama Kristiani
(Danesi, 2011:121). Aturan pemakaian tiga unsur
dalam pembentukan sebuah nama diri ini mulai
berlaku sejak masa pemerintahan Kaisar Fuxi,
yaitu sekitar tahun 2852 SM (Danesi, 2011:121;
lihat juga Danandjaja, 2007:352–353).
Konsep penamaan yang mengandung tiga
unsur dalam budaya masyarakat Tionghoa
memiliki maksud dan tujuan, yaitu untuk
menjelaskan keberadaan seseorang dalam
struktur kekerabatannya, baik secara luas maupun
dalam lingkup satu garis keturunan. Kejelasan
keberadaan yang dimaksud terlihat dari
penyandangan unsur marga. Unsur yang selalu
mengawali sebuah nama diri Tionghoa dalam
tradisi mereka merupakan nama keluarga yang
diwariskan secara turun-temurun. Nama tersebut
berasal dari bermacam sumber, seperti nama dari
dinasti yang berkuasa, sebuah kota atau desa,
wilayah feodal, tempat peristirahatan yang indah,
seorang tokoh sejarah, pejabat negara, atau
pekerjaan (Danandjaja, 2007:353).
Berikut adalah contoh bentuk berita duka
cita etnik Tionghoa di Pontianak.

(1) Penyandangan Marga dalam Nama
Diri
Etnik Tionghoa merupakan sebuah
komunitas yang unik dalam hal penyandangan
nama diri. Menurut tradisi budaya leluhur mereka,
tiga unsur harus muncul dalam konstruksi sebuah
nama diri. Tiga unsur tersebut terdiri atas satu unsur
nama marga, satu unsur nama generasi, dan
terakhir adalah unsur identitas personal pemilik
32
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Seorang laki-laki yang bernama Petrus Lim
Tau Ngi memiliki seorang istri bernama The Lim
Siam. Ia berpredikat sebagai seorang ayah yang
bermarga Lim. Pernikahannya dengan seorang
perempuan yang bermarga The tadi melahirkan
lima orang anak laki-laki dan satu orang anak
perempuan. Keenam anaknya ini mewarisi
marganya, yaitu Lim. Dengan kata lain anakanaknya tersebut tidak mewarisi marga sang istri.
Adapun nama anak laki-lakinya adalah (1) Lim
Seng Hua, (2) Lim Seng Tong, (3) Lim Seng
Hau, (4) Lim Seng Lie, dan (5) Lim Seng Tie,
sedangkan nama anak perempuannya adalah Lim
Moei Siam.
Empat dari lima anak laki-lakinya telah
menikah. Dalam bagan terlihat bahwa (1) Lim
Seng Hua menikah dengan The Siu Ngo, (2) Lim
Seng Tong menikah dengan Lim Lie Hua, (3)
Lim Seng Lie menikah dengan Liem Moi Hua,
dan (4) Lim Seng Tie menikah dengan The Tje
Lan. Pernikahan dari empat putranya tadi
menghasilkan delapan orang cucu laki-laki dan
tiga orang cucu perempuan. Cucu laki-laki dari
anak laki-lakinya bernama (1) Lim Kok Hui, (2)
Lim Hak Hui, (3) Jason, (4) Robbin, (5) Lim
Hak Tian, (6) Lim Hak Kiat, (7) Lim Hak Cun,
dan (8) Lim Hak San. Terdapat dua dari delapan
cucu laki-laki tadi yang tidak memperlihatkan
penyandangan unsur marga karena mereka
menggunakan nama non-Tionghoa. Selebihnya
menggunakan nama Tionghoa yang sekaligus
memperlihatkan penyandangan unsur marga yang
diperoleh dari sang kakek, yaitu Lim secara jelas.
Keadaan yang sama juga terjadi pada cucu
perempuan dari anak laki-laki. Dalam Bagan 1
yang terlihat jelas penyandangan marga yang sama
dari cucu perempuan tadi dengan Petrus Lim Tau
Ngi hanyalah Lim Yek Fei karena dua saudaranya
menggunakan nama non-Tionghoa.
Dari delapan orang cucu laki-laki, ada empat
orang yang menikah dan menghasilkan cicit untuk
Petrus Lim Tau Ngi. Keempat cucu laki-laki
tersebut adalah (1) Lim Kok Hui yang menikah
dengan The Ie Ceng, (2) Lim Hak Hui yang
menikah dengan Bong Siau Hung, (3) Lim Hak
Tian yang menikah dengan Lim Siau Yen, dan
(4) Lim Hak Cun yang menikah dengan Theng

Ling Ling. Masing-masing cucu laki-laki tadi
menghasilkan dua orang cicit laki-laki yang
masing-masing bernama Lim Pu Tia dan Lim
Po Chai dan satu orang cicit perempuan yang
bernama Lim Pu Tjeng. Tiga orang cicit dari cucu
laki-laki ini masih menggunakan marga yang sama
dengan Petrus Lim Tau Ngi.
Selanjutnya, cucu perempuan dari anak
laki-laki Petrus Lim Tau Ngi (Lim Yek Fei)
menikah dengan seorang laki-laki bermarga Lo
yang bernama Lo Sun Chai. Pernikahan ini
menghasilkan seorang cicit laki-laki untuknya yang
bernama Lo Yoe Him. Cicit laki-laki ini tidak
mewarisi marganya, tetapi mewarisi marga cucu
menantunya, ayah dari cicit tersebut, yaitu Lo.
Kemudian, anak perempuan Petrus Lim
Tau Ngi, Lim Moei Leng menikah dengan seorang
laki-laki bermarga Chia (Chia Jan Chung).
Buah dari pernikahan tersebut adalah tiga orang
cucu laki-laki dan satu orang cucu perempuan.
Cucu laki-laki dari anak perempuannya bernama
Cia Kok Hiong, Cia Cie Hiong, dan Cia Kau
Hiong, sedangkan cucu perempuannya bernama
Cia Yan Hong. Dari ketiga cucu laki-laki ini, hanya
Cia Kok Hiong yang menikah dan istrinya
bernama Bong Cit Sun serta menghasilkan
keturunan. Sebaliknya, cucu perempuan yang
menikah dengan seorang laki-laki bernama
Augustine Toh masih belum memiliki keturunan.
Terhadap cucu-cucu dari anak perempuannya ini
Petrus Lim Tau Ngi tidak mewariskan marganya.
Setiap cucu tersebut menyandang atau mewarisi
marga ayahnya (menantu Petrus Lim Tau Ngi),
yaitu marga Cia.
Sementara itu, pernikahan antara cucu lakilaki dari anak perempuan Petrus Lim Tau Ngi
dengan seorang perempuan bermarga Bong
(Bong Cit Sun) menghasilkan seorang cicit lakilaki bernama Cia Tai Huat. Cicit laki-laki ini
mewarisi marga ayahnya (Cia Kok Hiong) yang
diperoleh dari kakeknya, Chia Jan Chung
(menantu Petrus Lim Tau Ngi).
Jadi, anak keturunan yang dapat mewarisi
marga Petrus Lim Tau Ngi hanya anak-anaknya,
baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, cucu
dari anak laki-laki serta cicit dari cucu laki-laki
(laki-laki ataupun perempuan) juga mewarisi
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marga Lim tersebut. Selebihnya, keturunan dari
anak perempuan, baik cucu maupun cicit, akan
menyandang nama keluarga lain.
Penyandangan nama keluarga atau marga ini
memperlihatkan posisi dalam dan luar bagi
penyandangnya. Mereka yang mewarisi marga
Petrus Lim Tau Ngi ini disebut sebagai
keturunan dalam, selebihnya dianggap sebagai
keturunan luar. Konsep ini akan dibahas lebih
lanjut pada bagian berikut.
(2) Konsep Keturunan Dalam dan
Keturunan Luar

komunitas ini untuk meletakkan nama keluarga
di urutan paling depan (Perkins dalam
Danandjaja, 2007:320). Peletakan unsur nama
tersebut berkaitan dengan keberadaan individu
dalam kelompok keluarga. Melalui penyandangan
nama keluarga, eksistensi seseorang dalam
kelompok keluarganya akan diketahui. Petrus
Lim Tau Ngi, misalnya, telah menentukan siapasiapa dari anggota keluarganya yang dapat
dikategorikan sebagai keturunan dalam dan
siapa saja yang masuk dalam kategori keturunan
luar. Berikut akan kita lihat penataan individu
dalam kelompok keluarga Petrus Lim Tau Ngi.

Keluarga merupakan unit dasar dalam
masyarakat Tionghoa dan ini telah berlaku selama
ribuan tahun. Untuk itu, sangat penting bagi
Bagan 1 Sistem Kekerabatan Keluarga Etnik Tionghoa di Pontianak
Ego

Istri

(Petrus Lim Tau Ngi)

(The Lim Siam/Theresianty Sartika)

Menantu Pr
(The Siu Ngo)

Anak Lk
1. (Lim Seng Hua/Joseph R
Halim)
2. (Lim Seng Tong/Samuel
Sebastian Lim)
3. (Lim Seng Hau)
4. (Lim Seng Lie)
5. (Lim Seng Tie)

(Lim Lie Hua)
(—)
(Liem Moi Hoa)
(The Tje Lan)

Cucu Menantu
(The Ie Ceng/
Sriwinani)
(Bong Siau
Hung/Yuliawaty)
(—)
(—)
(Lim Siau Yen/
Yulianti)
(—)
(Theng Ling
Ling/Juliana)
(—)

Cucu Dalam Lk
(Lim Kok Hui/
Alexander
Wijaya)
(Lim Hak Hui/
Charles Andy
Wijaya)
(Jason)
(Robbin)
(Lim Hak Tian/
Thomas Ivan)
(Lim Hak Kiat/
Albert Dily)
(Lim Hak Cun/
John Vandi)
(Lim Hak San/
Yandi Alexis)

Cucu Dalam Pr
(Lim Yek Fei/
Linda
Wijayawaty)
(Alice)
(Louise)

Anak Pr

Menantu Lk

(Lim Moei Leng/Mary)

(Chia Jan Chung/

Cucu Menantu Cucu Menantu
(LoSun Chai)
(Bong Cit Sun/
Venny Valentyna)
(---)
(---)
(---)
(---)

Antonius Yani
Sjahlendra)

Cucu Luar Lk
Cucu Luar Pr
(Cia Kok Hiong/ (Cia Yan Hong/
Thompson Hero
Elizabeth Ayu
Sjahlendra)
Sjahlendra)
(Cia Cie Hiong/
Jefferson Adi
Sjahlendra)
(Cia Kau Hiong/
Benson Taka
Sjahlendra)

Cicit Luar Laki-Laki
(Cia Tai Huat/Decian Morris Sjahlendra)
(Lo Yoe Him/Fransisco Loly)
Cicit Dalam Laki-Laki
(Lim Pu Tia/
Salvathore Verrer
Vijaya Lim)
(Lim Po Chai/Marvin
James Wijaya)
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Cicit Dalam Perempuan
(Lim Pu Tjeng/Charissa Verrer
Vijaya Lim)

Cucu menantu
(Augustine Toh)
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Dalam bagan 1 disebutkan bahwa pada
tingkatan anak tidak terdapat konsep dalam dan
luar. Ini menandakan bahwa pada tingkatan
tersebut konsep ini tidak berlaku. Artinya, sistem
budaya masyarakat Tionghoa tidak mengenal
istilah anak luar dan anak dalam karena yang
dinamakan keturunan langsung–anak–pada
hakikatnya adalah penerus keturunan mereka
yang pasti memiliki hak dan kewajiban. Akan
tetapi, pada tingkatan generasi selanjutnya, mulai
dari cucu atau anak dari anak mereka konsep ini
berlaku.
Pemberlakuan konsep tersebut disebabkan
masuknya anggota keluarga dari luar, yaitu para
menantu. Keberadaan para menantu ini sangat
menentukan keberadaan atau kedudukan
keturunan mereka selanjutnya. Apabila menantu
itu adalah menantu perempuan yang menikah
dengan keturunan laki-laki mereka, kedudukan
keturunan selanjutnya masuk dalam kategori
dalam, dan apabila sebaliknya, masuk dalam
kategori luar. Dengan demikian, para cucu yang
terlahir dari pasangan menantu perempuan dan
anak laki-laki mereka masuk dalam kategori cucu
dalam, baik itu cucu laki-laki maupun cucu
perempuan.
Sementara itu, keberadaan para cucu yang
terlahir atas perkawinan antara para menantu lakilaki dengan anak perempuan mereka masuk
dalam kategori cucu luar. Ini berlaku bagi cucu
perempuan ataupun cucu laki-laki. Pemakaian
konsep luar disebabkan masyarakat yang
menganut sistem patrilineal ini memandang bahwa
cucu dari anak perempuan bukanlah bagian dalam
penerus keturunannya. Para cucu luar akan
menjadi berbeda posisi dan kedudukannya jika
dilihat dari konsep keluarga ayahnya. Maksudnya
adalah dalam struktur keluarga ibunya, mereka
masuk dalam kategori cucu luar, tetapi dalam
struktur kekerabatan ayahnya, mereka masuk
dalam kategori dalam dan merupakan penerus
keturunan yang kuat sekaligus memiliki hak dan
kewajiban dalam keluarga ayahnya tersebut.
Pada tingkatan cicit terlihat bahwa penerus
dalam keluarga yang memiliki hak dan tanggung
jawab dalam keluarga tersebut adalah cicit
perempuan dan laki-laki—dari keturunan cucu

dalam laki-laki. Selain itu, masuk dalam kategori
luar.
Para cicit dari cucu dalam perempuan
memang dianggap sebagai keturunan luar dari
pihak keluarganya. Akan tetapi, mereka masuk ke
dalam kategori keturunan dalam bagi pihak
keluarga cucu menantu laki-laki. Sementara itu,
penerapan posisi luar pada para cicit yang berasal
dari keturunan cucu luar—laki-laki dan
perempuan—terjadi karena mereka memang telah
berada dalam posisi luar mulai dari generasi anak
perempuan. Pemberlakuan konsep luar dan dalam
ini akan terus berlanjut hingga generasi berikutnya
(di dalam gambar berita duka cita dan Bagan 1
dijelaskan hanya sampai pada tingkatan cicit).
Seperti telah kita lihat dalam Bagan 1
terdapat istilah dalam dan luar. Konsep ini
menentukan siapa saja penerus garis keturunan
generasi dalam keluarganya. Masyarakat yang
menganut konsep patrilineal ini membedakan
penerus yang dapat mewarisi marga dengan yang
tidak.
Marga itu turun-temurun dari papa. Ikut
papa. Terus-menerus dari generasi laki-laki.
Papa dari kakek dalam, dan kakek dalam dari
papanya. Nah, dari saudara, saya sendiri yang
cowok. Keluarga dari papa, saudara, sudah
banyak yang punya anak-anak suka ngomong
kok belum kawin? Generasi Chai bisa putus
kalau gak nikah karena gak ada penerus.
(Wawancara dengan Fuk Sun alias Chai Jun Lim,
30 Januari 2012).

Penentuan pewarisan marga ini ditandai
dengan pemakaian nama keluarga. Nama tersebut
diturunkan berdasarkan garis keturunan laki-laki.
Anak-anak mendapat nama keluarga dari nama
keluarga ayahnya dan bukan nama keluarga
ibunya (Widiastuti, 2003:72).
Siang (marga) itu ikut cowok semua. Kalau
cewek sudah menikah ikut sebelah suaminya,
bukan ikut kita lagi, dia terpisah. Kalau cowok,
dia menikah siang-nya tetap, anaknya ikut
bapaknya. (Wawancara dengan Ng An Tek alias
Antek, 2 Februari 2012).
Kalau menurut kita, cucu perempuan kalau
dia menikah harus ikut suaminya. (Wawancara
dengan Lie A Huat alias Alimin Ali, 6 Februari 2012).

Pemberlakuan sistem keturunan dalam dan
keturunan luar ini menjadikan setiap individu
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memiliki dua posisi atau kedudukan yang berbeda
dalam satu sistem kekerabatan keluarga Tionghoa.
Dalam kerabat sang ayah, ia dapat saja masuk
dalam kategori dalam, tetapi dalam kerabat sang
ibu, ia masuk dalam kategori luar.
Seorang anak

keluarga ayah

keluarga ibu

keturunan dalam

keturunan luar

hak dan kewajiban

Skema di atas memperlihatkan bahwa
pemberian hak dan kewajiban bergantung dari
sudut pandang mana seseorang melihat.
Seseorang baru akan memperoleh hak dan harus
melaksanakan kewajiban jika ia dilihat dari sudut
pandang keluarga ayah. Dari sisi ini ia dianggap
sebagai keturunan dalam dan berhak
menyandang nama marga ayah yang telah
diwariskan secara turun-temurun melalui garis
keturunan laki-laki. Sebaliknya, dari sudut
pandang keluarga ibu, hak dan kewajiban tersebut
terputus (tanda
). Hal ini disebabkan ia
dianggap sebagai keturunan luar. Hal inilah yang
sekaligus menjelaskan bahwa ia tidak berhak
menyandang nama marga ibu.
(3) Dampak Pemberlakuan Sistem
Keturunan Dalam dan Keturunan Luar
terhadap Tradisi Budaya Leluhur
Masyarakat Tionghoa memiliki sebuah tradisi
yang berlaku secara turun-temurun, yaitu
menghormati leluhur dan orang tua. Penghormatan
ini ditunjukkan melalui sebuah bakti (xiau/hsiao)
terhadap mereka yang telah wafat. Oleh karena
itu, setiap tahun etnik ini akan menggelar tradisi
sembahyang kubur. Tradisi ini umumnya
dilakukan dua kali setahun.
Tradisi sembahyang kubur yang merupakan
sebuah bakti (xiau/hsiao) ini wajib dilakukan oleh
keturunan orang yang telah meninggal tadi. Xiau
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(hsiao) dilakukan dengan cara memberikan
penghormatan dan kepatuhan. Putra sulung,
misalnya, wajib melaksanakan upacara
pemakaman bagi orang tuanya yang telah wafat.
Selain itu, bakti ini juga ditunjukkan dengan
memelihara pemakaman dan menyediakan altar
untuk meletakkan papan-papan arwah.
Penyediaan ini dimaksudkan untuk memudahkan
mereka memperingati leluhur yang telah wafat
dengan memberikan sesajian dan doa-doa, baik
pada hari-hari penting maupun setiap hari (lihat
Danandjaja, 2007:320–321).
Pada dasarnya keturunan yang wajib
menunaikan bakti (xiau/hsiao) tidak hanya putra
sulung. Semua anak laki-laki dan keturunan
dalam wajib melakukannya. Inilah esensi dari
pewarisan marga yang merupakan dampak dari
tradisi penetapan keturunan dalam dan luar
terhadap seorang anggota keluarga.
Seiring dengan penunaian kewajiban, anak
laki-laki dan keturunan dalam juga berhak atas
warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan
leluhurnya. Artinya adalah hanya yang dianggap
sebagai pewaris margalah yang memiliki hak dan
kewajiban terhadap keluarga tersebut. Jika ia
masuk dalam kategori dalam pada satu
kelompok kerabat, ia memiliki hak dan kewajiban
terhadap keluarga tersebut. Akan tetapi, jika ia
masuk dalam kategori luar, ia tidak memiliki hak
dan kewajiban dalam kelompok kerabat tersebut
(lihat juga Irmayani, 2012:36–40).
Kalau hak dan kewajiban di keluarga itu
kurang lebih sama. Tapi kalau soal warisan,
kalau orang tua meninggal, laki-laki saja yang
dapat, perempuan gak dapat. Lain dengan
Melayu, yang Islam dan lain-lain. Kalau
perempuan sama sekali gak dapat. Kecuali
dalam keluarga itu gak ada anak laki-lakinya,
anaknya perempuan semua, jadi dibagi rata.
(wawancara dengan Lam Min Kiong alias Minhat,
8 Februari 2012).
Dia tidak punya hak, haknya dilimpahkan
kepada suaminya semuanya. Seperti membagi
harta warisan, dia tidak dapat dari pihak
ayahnya. Dia ikut keluarga Lie, apa yang saya
dapat dia dapat. Dari Keluarga Lai dia tidak
dapat. (Wawancara dengan Lie Sau Fat alias
XFAsali, 11 Februari 2012).

IRMAYANI: NAMA MARGA ETNIK TIONGHOA ...

4. Penutup
4.1 Simpulan
Penyandangan nama keluarga atau marga
dalam budaya masyarakat Tionghoa tidak hanya
memperlihatkan identitas, tetapi juga hak dan
kewajiban individu tersebut dalam kelompok
keluarganya. Menurut tradisi budaya yang
menganut sistem patrilineal ini, seorang laki-laki
dianggap lebih mampu dan pantas untuk mewarisi
nama keluarga sekaligus mempertahankan
keberlangsungan kelompok keluarga tersebut.
Tidak demikian halnya dengan perempuan.
Dalam kacamata budaya etnik Tionghoa,
seorang perempuan yang dituntut untuk selalu

patuh dan tunduk pada ayahnya (apabila belum
menikah) dan kepada suami (jika telah menikah)
dianggap kurang mampu dan tidak pantas untuk
meneruskan kebertahanan tradisi dan nama
keluarga. Ketaatan dan kepatuhan seorang
perempuan yang telah menikah ditandai dengan
penyandangan marga keluarga suami untuk anak
keturunannya. Bahkan, ia juga dapat menyandang
nama keluarga suami.
4.2 Saran
Kajian tentang tradisi penyandangan nama
diri dan budaya etnik Tionghoa sangat menarik.
Untuk itu disarankan untuk mengkaji tradisi
mereka dari sisi lainnya.
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