Kabinet Presidium Besluit 127 van 1966
Kabinet Presidium Beslissing 127 van 1966 ( Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127
Tahun 1966 , 127/U/Kep/12/1966) was een Indonesische wet aangenomen in 1966 die
suggereerde dat Indonesisch klinkende namen door Indonesische Chinezen moesten
worden aangenomen. Het werd beschouwd als onderdeel van de anti-Chinese wetgeving
in Indonesië. De Chinese gemeenschap in Indonesië had er een hekel aan omdat het hen
dwong de traditionele familienamen te verliezen. Sommige mensen hebben de
inspanningen van de regering echter tot op zekere hoogte gedwarsboomd door hun
Chinese naam op te nemen in hun nieuwe Indonesische naam. Zo werd de Chinese
familienaam "Tan" gemakkelijk ingebed in de Indonesische naam "Sutanto".

Presidentieel besluit 240 van 1967
Presidentieel besluit 240 van 1967( Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 ,
Keppres nr. 240/1867) verplichtte de assimilatie van "buitenlanders" en steunde een
eerdere richtlijn, 127/U/Kep/12/1966, die Indonesische Chinezen moesten aannemen
Indonesisch klinkende namen.

Presidentiële instructie 14 van 1967
Presidentiële instructie nr. 14/1967 (Inpress nr. 14/1967) over Chinese religie,
overtuigingen en tradities verbood in feite alle Chinese literatuur en culturen in Indonesië,
inclusief het verbod op Chinese karakters. Hoewel Chinese namen niet expliciet werden
genoemd, werden "nieuw genaturaliseerde" Indonesische Chinezen sterk aangeraden om
niet-Chinese namen aan te nemen. (Nietig verklaard door voormalig president
Abdurrahman Wahid in Keppres nr. 6/2000; nietigverklaring ondersteund door voormalig
president Megawati Sukarnoputri in Keppres nr. 19/2002 door Chinees Nieuwjaar als
nationale feestdag uit te roepen.)

1967
Onder het regime van de Nieuwe Orde , onder het bewind van de voormalige president
Soeharto, kwamen er steeds meer wetten die van invloed waren op Chinese Indonesiërs .
Soeharto was een groot voorstander van Chinese assimilatie in plaats van integratie. Als
onderdeel van het 'Basisbeleid voor de oplossing van het Chinese probleem' uit 1967 en
andere maatregelen, mocht slechts één Chineestalige krant blijven bestaan, moesten alle
Chinese religieuze uitingen tot hun huizen worden beperkt, werden Chineestalige scholen
uitgefaseerd, Chinees schrift op openbare plaatsen werd verboden en Chinezen werden
gedwongen om Indonesisch klinkende namen aan te nemen. De meeste van deze
wetgeving werd ingetrokken na de val van Soeharto in 1998.
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