
BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

a. Syarat keabsahan perkawinan antar warga negara yang dilangsungkan di luar 

negeri yang harus dipenuhi yaitu syarat formil dan syarat materiil serta 

dicatatkan. Syarat materiil yang harus dipenuhi bagi warga negara Indonesia 

berhubungan dengan syarat-syarat perkawinan dan syarat formil mengikuti 

hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Syarat materiil ada kaitannya 

dengan status personalia yaitu kaedah-kaedah yang mengikuti seseorang 

kemanapun orang tersebut pergi maksudnya status dan wewenang seseorang 

harus dinilai menurut hukum nasionalnya (lex patriae). Sedangkan syarat 

formal diarahkan pada suatu bentuk tindakan dalam hal ini perkawinan yang 

dinilai menurut hukum di mana perkawinan tersebut dilangsungkan. 

Perkawinan warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang 

dilangsungkan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang 

di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. 

Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi 

Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia 

setempat. Perwakilan Republik Indonesia mencatat peristiwa perkawinan 

dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. 

Pencatatan perkawinan dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi 

Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang 
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bersangkutan kernbali ke Indonesia sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU 

Perkawinan jo pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 37 UU No. 23 Tahun 

2006. 

b.  Perkawinan antar warga negara yang dilangsungkan di luar negeri jika telah 

dilangsungkan memenuhi syarat formal dan meteriil serta dicatatkan menurut 

peraturan perundang-undangan, maka perkawinan tersebut mempunyai akibat 

hukum terhadap perkawinan itu sendiri karena perkawinannya dinyatakan sah, 

terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan terhadap anak 

yang dilahirkan sebagai anak sah sesuai dengan pasal 42 UU Perkawinan, 

mengenai kewarganegaraan anak dan mengenai hak mewaris anak yang 

dilahirkan dalam perkawinan antar warga negara dan salah satu adalah 

berkewarganegaraan Indonesia. 

 
2. Saran 

a. Hendaknya setiap perkawinan antar warga negara selalu memperhatikan 

persyaratan baik syarat formal maupun materiil agar perkawinan tersebut sah 

baik di negara di mana perkawinan tersebut dilangsungkan maupun sah 

menurut hukum negara asal pihak yang melangsungkan perkawinan antar 

warga negara tersebut. 

b. Hendaknya perkawinan antar warga negara tersebut selain memenuhi 

persyaratan untuk perkawinan, terutama bagi Warga Negara Indonesia dalam 

waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, 

surat bukti perkawinannya didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan 

tempat tinggalnya, bukan di Kantor Kedutaan Besar agar selain perkawinan 
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yang telah dilangsungkan di luar negeri, juga anak yang dilahirkan serta status 

harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi jelas menurut hukum.  
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