BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Dari penjabaran – penjabaran sebagaimana tertuang dalam penulisan hukum ini
penulis mengambil kesimpulan bahwa perlunya hukum yang mengatur pemberian
nama seseorang sejak dia dilahirkan. Pengaturan hukum ini hendaknya melihat pula
bukan hanya dari sudut pandang hukum perdata saja tetapi juga dari hukum agama.
Pada dasarnya sebelum adanya peraturan perundang – undangan masyarakat
membuat hukum yang didasarkan pada hukum agama seperti apa yang boleh ataupun
tidak boleh menurut agama itu sendiri. Agama menjadi pondasi kehidupan
bermasyarakat sebelum peraturan perundang – undangan tersebut dibuat sehingga
pengaturan yang bersifat nama maupun pengaturan lainnya harus melihat pula dari
sudut pandang agama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum seharusnya
mengatur mengenai pemberian nama sejak ia dilahirkan dengan pembatasan –
pembatasan penamaan nama anak tersebut dikaitkan dengan hukum agama.
Seseorang yang bernamakan Tuhan tentulah menimbulkan konsekuensi bagi
dia. Konsekuensi ini berasal dari pelanggaran terhadap apa yang tidak diperbolehkan
menurut hukum agama walaupun konsekuensi seseorang yang bernamakan Tuhan
dalam hukum agama memang tidak terlihat tetapi tetap dalam setiap agama manapun
di Indonesia mengakui Tuhan sebagai nama yang sakral dan patut untuk dihormati.
Dapat diartikan bahwa seseorang yang bernamakan Tuhan tidak memiliki
konsekuensi menurut agama secara tertuang dalam hukum agama di Indonesia.
Sehingga dalam hal ini hukum nasionallah yang tertuang dalam peraturan merangkul
mengenai pembatasan nama yang menurut agama merupakan hal yang sakral
walaupun tidak terlihat dalam larangan penamaan anak bernamakan Tuhan. Hukum
nasional disini mencoba untuk menjadikan acuan bahwa Tuhan Yang Maha Esa
dimana Maha disini diartikan sakral dan wajib dihormati untuk itulah nama Tuhan
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pada seseorang dirasa kurang tepat terlepas dari tidak adanya pelarangan tersebut
yang tertuang dalam hukum agama manapun.
5.2. Saran
Saran penulis hendaknya pemerintah melihat setiap fenomena yang terjadi
dalam masyarakat. Perlu adanya payung hukum yang melindungi masyarakat agar
tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Seperti nama Tuhan pada seseorang
yang menurut masyarakat sesuai dengan pedoman agama tidak diperbolehkan.
Sehingga dari sini pemerintah dapat menciptakan produk hukum atau memberlakukan
kembali hukum yang relevan mengenai nama dengan catatan adanya perluasan dari
pengaturan tersebut. Pemerintah hendaknya bersifat aktif dengan menciptakan produk
hukum yang mengayomi masyarakat sebab produk hukum yang lama banyak yang
tidak relevan lagi digunakan pada zaman sekarang ini. Penulis berharap bahwa apa
yang dijabarkan penulis pada penulisan hukum ini dapat digunakan sebagai
pertimbangan pemerintah untuk mengatur peraturan perundang – undangan secara
khusus mengatur mengenai nama.
Payung hukum yang dapat dipakai dan diterapkan melalui Undang – Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak dengan merubah pasal 27 yang semula 4 ayat
diamandemen menjadi 5 ayat dengan menambahkan ayat 2 yang semula berbunyi, : “
(1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang
menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
(4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya
tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut
didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara
pemeriksaan kepolisian.”
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menjadi hendaknya berbunyi sebagai berikut: “ Pemberian nama tidak boleh
bertentangan atau melanggar adat sesuatu daerah dan atau dianggap sebagai suatu
gelar, atau melanggar hukum agama, atau dasar lain yang dianggap penting oleh
masyarakat.
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