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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pengaturan Hak Cuti Notaris 
dalam Keadaaan Mendesak, pokok permasalahan mengenai 
bagaimana pengaturan Hak Cuti Notaris Dalam Keadaan Mendesak 
yang Dapat Dijadikan Alasan Mengajukan Permohonan Hak Cuti, 
bagaimana Kelemahan dari Pengaturan Hak Cuti Notaris dalam 
Keadaan Mendesak, bagaimana Pengaturan yang Seharusnya Terhadap 
Hak Cuti Notaris dalam Keadaan Mendesak, Penelitian ini merupakan 
penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan 
(statue approach) data yang digunakan adalah data sekunder berupa 
bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa di dalam pasal 28 UUJN belum 
adanya kriteria yang mengatur tentang hak cuti Notaris dalam keadaan 
mendesak , dan di dalam keadaan mendesak terdapat banyak pasal 
multitafsir sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian Hukum, 
perlu adanya pedoman atau aturan pemerintah yang mengatur tentang 
cuti notaris dalam keadaan mendesak sehingga dapat dilaksanakan 
sesuai dengan kebijakan Majelis Pengawas Daerah, pemerintah perlu 
memperhatikan ketentuan pasal 28 UUJN terkait pengajuan hak cuti 
dalam keadaan mendesak Karena penjelasan dalam pasal tersebut 
masih belum jelas sehingga diperlukan adanya aturan pelaksanaan. 
Kreteria apa saja yang tergolong dalam keadaan mendesak dan 
bagaimana dengan pelaksanaanya. Pemerintah perlu memperhatikan 
sebab dan akibat yang terjadi pada aturan yang berlaku pada saat ini, 
sehingga dapat terlaksananya pengajuan cuti dalam keadaan 
mendesak. 
 
Kata kunci: Pengaturan Hak Cuti , Notaris , Cuti dalam keadaan 
mendesak 

    Pembimbing I 
 

 
 

Dr. Happy Warsito SH..M.Sc 
NIP.19570207985031017 

Pembimbing II 

 
 

 
  H. Herman Adriansyah. SH.. Sp.N.. MH. 

                                                   
Mengetahui, 

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan 
 

 
Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum 

NIP. 196210251987032002 



xii 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the Arrangement of Notary Leave Rights in 
Urgent Circumstances, the main issues regarding how the arrangements 
for Notary Leave Rights in Urgent Circumstances can be used as a reason 
for submitting an Application for Leave Rights, what are the Weaknesses 
of Notary Leave Rights Arrangements in Urgent Circumstances, how 
should the Arrangements for Rights Notary Leave in Urgent 
Circumstances. This research is a normative juridical research with a 
statutory approach. The data used is secondary data in the form of 
primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal 
materials. The results of the study show that in Article 28 of the UUJN there 
are no criteria that regulate Notary leave rights in an urgent situation, and 
in an urgent situation there are many articles with multiple interpretations 
so that there is no legal certainty, there needs to be guidelines or 
government rules governing notary leave in In an urgent situation so that 
it can be implemented in accordance with the policy of the Regional 
Supervisory Council, the government needs to pay attention to the 
provisions of Article 28 of the UUJN regarding the application of leave 
rights in urgent circumstances. What criteria are classified as urgent and 
how to implement them. The government needs to pay attention to the 
causes and effects that occur in the current regulations, so that requests 
for leave can be implemented in urgent circumstances. 

Keywords: Arrangement of Leave Rights, Notary, Leave in urgency 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Notaris merupakan pejabat umum yang mana kewenangannya 

telah diatur dalam Undang-undang. Selain itu untuk mendukung aturan 

tersebut maka selain Undang-undang adanya aturan lain yang yang 

berupa kode etik. Kode etik Notaris mengatur hal hal yang bersifat 

prinsip dan norma. 

Sebagai pejabat umum Notaris memiliki peranan sentral dalam 

menegakkan hukum di Indonesia, karena kuantitas Notaris yang begitu 

besar. Notaris sebagai suatu jabatan yang karena jabatan tersebut telah 

membentuk suatu organisasi berarti Notaris merupakan suatu 

komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis, serta 

psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara 

masyarakat pada umumnya. Jabatan Notaris diadakan atau 

kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk 

membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti 

tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau 

perbuatan hukum.1 

Notaris sebagai salah satu bentuk profesi hukum, sudah 

selayaknya peranan Notaris turut mendukung penegakan hukum 

                                                             
1 Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, Hlm 14 

vi 
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melalui pelaksanaan profesi jabatannya sebagai pejabat umum yang 

berwenang membuat suatu produk hukum yakni akta otentik yang 

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk membantu 

terciptanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat. 

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam berbagai 

bidang ternyata juga mempengaruhi kebutuhan akan penggunaan jasa 

Notaris yang terus meningkat di tengah masyarakat, hal inilah 

tampaknya yang menjadi  alasan  profesi Notaris kian diminati untuk di 

tekuni, agar kebutuhan akan jasa Notaris dapat terpenuhi.2 

Profesi Notaris adalah merupakan profesi yang terhormat karena 

tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat 

khususnya dalam bidang hukum perdata. sehingga pihak yang telah 

memangku jabatan sebagai Notaris akan memiliki tanggung jawab 

untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat serta kehormatan 

profesi Notaris.3 

Pasal 28 Undang - Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 

yang menyatakan dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga 

sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan 

cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

                                                             
2 Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, Hlm 5 
3 Budi Untung, 2015, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT), Penerbit 

Andi, Yogyakarta, Hlm 25  
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ayat (2) yang menyatakan Permohonan cuti sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu: 

a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak 

lebih dari 6 (enam) bulan;  

b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih 

dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;atau 

c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 

(satu) tahun.  

penjelasan keadaan mendesak disini bahwa apabila seorang Notaris 

tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan cuti 

karena berhalangan sementara, berhalang sementara dalam Undang-

Undang ini tidak dijelaskan secara rinci bahkan dalam aturan 

pelaksanaanya tidak ada penjelasan terkait dengan keadaan 

mendesak. 

Arti kata mendesak adalah memaksa untuk segara dilakukan 

(dipenuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting, 

dan sebagainya), dalam keadaan mendesak, orang harus lekas 

mengambil putusan. Sehingga seorang Notaris yang bertindak sebagai 

pejabat umum memperoleh hak cuti dalam keadaan mendesak.  

Menurut Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Jabatan Notaris 

Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris yang menjalankan cuti 
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wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Notaris 

pengganti menyerahkan kembali protokol Notaris kepada Notaris 

pengganti. Serah terima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada majelis 

pengawas. 

Keterangan lebih lanjut bahwa terkait pengajuan cuti dalam 

Undang-undang tentang Jabatan Notaris tidak dijelaskan kreteria 

khusus untuk pengajuan cuti dalam keadaan mendesak. Sehingga 

alasan apapun yang diajukan Notaris baginya adalah keadaan 

mendesak. Untuk itu Majelis Pengawas Daerah di amanatkan oleh 

Undang-undang untuk melakukan pengawasan pembinaan dan juga 

penilaian terhadap pengajuan cuti termasuk juga cuti keadaan 

mendesak. Penilaian terhadap pengajuan cuti Notaris dalam keadaan 

mendesak. 

Keberadaan Pasal 28 Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 

Tahun 2014 jika cuti tidak diberikan maka keberadaan pasal ini tidak 

berfungsi sebagai aturan hukum yang mengatur tentang keadaan 

mendesak. Pada hal dalam Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Jabatan 

Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Notaris yang diangkat menjadi pejabat 

negara wajib mengambil cuti. Selanjutnya Pasal 11 ayat (3) cuti Notaris 

sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam 
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Peraturan Menteri. di dalam Peraturan Menteri pun menyatakan bahwa: 

Majelis Pengawas Pusat Notaris mempunyai hak untuk menolak 

permohonan cuti yang diajukan oleh Notaris yang diangkat sebagai 

pejabat negara, dengan alasan antara lain, Masa jabatan Notaris yang 

mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 (dua) tahun terhitung 

sejak melaksanakan jabatan Notaris. 

Oleh karena itu permasalahan yang terdapat dalam Pasal 28 

Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang berkaitan 

dengan pengajuan cuti dalam keadaan mendesak, apakah yang 

dimaksud keadaan mendesak hanya keadaan Notaris yang sakit atau 

karena berhalangan sementara, misalnya diangkat sebagai legislator, 

melakukan ibadah haji , pembatasan covid 19 atau umroh . Karena di 

dalam pasal ini tidak ada kriteria khusus, sehingga perlu adanya tolok 

ukur seorang Notaris dalam mengajukan cuti keadaan mendasak.4 

Pelaksanaan pengajuan cuti berdasarkan pasal 28 UUJN yang 

menyatakan dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga 

sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan 

cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 27 ayat (2). Apakah dalam pengaturan cuti mendesak diharuskan 

                                                             
4 Habib Adjie, 2013, Sanksi Perdata Dan Adminsitratif Terhadap Notaris Sebagai 

Pejabat Publik. Rafika Aditama, Bandung, Hlm 32 
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untuk mengusulkan untuk Notaris pengganti sesuai dengan ketentuan 

Pasal 27 ayat (1) UUJN , atau ada pembedaan terhadap pelaksana 

pengajuan cuti yang sudah menjalankan jabatanya selama 2 (dua) tahun 

dengan pengajuan cuti dalam keadaan mendesak, karena dalam 

faktanya ada seorang Notaris yang tidak mengajukan cuti dalam 

keadaan mendesak. Lalu bagaimana dengan keberadaan Pasal 28 

Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014  yang 

menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak, suami/istri atau 

keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan 

permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 27 ayat (2). Seharusnya Notaris yang ingin 

menjalankan cuti wajib mengajukan permohonan cuti kepada Majelis 

Pengawas, bukan meninggalkan kantor selama cuti tanpa 

memberitahukan kepada Majelis Pengawas, hal ini pun telah diatur 

dalam pasal 17 huruf b UUJN menyatakan bahwa Notaris dilarang untuk 

meninggalkan wilayah jabatanya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja 

berturut- turut tanpa alasan yang sah. 

Jika mengamati dari pasal perpasal yang berkaitan dengan cuti 

dalam Undang – Undang Jabatan Notaris terdapat beberapa pasal yang 

perlu diperhatikan, karena dalam pasal 28 Undang – Undang Jabatan 

Notaris tidak dijelaskan lebih rinci terkait dengan pengajuan cuti 
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sehingga hal ini perlu diukur sejauh mana pasal tersebut dapat 

dilaksanakan. Sehingga diperlukan adanya kepastian hukum. Secara 

normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat 

peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu 

mendukung pelaksanaanya. Secara empiris keberadaan peraturan 

perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan tidak 

konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya Notaris dan 

Majelis Pengawas. 

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas penelitian ini 

secara lebih mendalam dan eksplisit dengan judul penelitian “  

PENGATURAN HAK CUTI NOTARIS DALAM KEADAAN 

MENDESAK” 

B. Rumusan Masalah: 

1. Bagaimana Pengaturan Hak Cuti Notaris dalam Keadaan 

Mendesak yang Dapat Dijadikan Alasan Mengajukan 

Permohonan Hak Cuti? 

2. Bagaimana Kelemahan dari Pengaturan Hak Cuti Notaris dalam 

Keadaan Mendesak ? 

3. Bagaimana Pengaturan yang Seharusnya Terhadap Hak Cuti 

Notaris dalam Keadaan Mendesak? 
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C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk Menjelaskan Pengaturan Hak Cuti Notaris dalam Keadaan 

Mendesak yang Dapat Dijadikan Alasan Mengajukan 

Permohonan Hak Cuti. 

2. Untuk Menjelaskan Kelemahan dari Pengaturan Hak Cuti Notaris 

dalam Keadaan Mendesak. 

3. Untuk Menjelaskan Pengaturan yang Seharusnya Terhadap Hak 

Cuti Notaris dalam Keadaan Mendesak. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian analisis ini agar bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis dibidang kenotariatan : 

a) Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat dan sumbangan pengembangan Ilmu 

Hukum Kenotariatan khususnya dalam hal pelaksanaan cuti 

dalam keadaan mendesak bagi Notaris dan sebagai bahan 

kepustakaan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan judul 

dan permasalahan dalam tesis ini. 

b) Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

serta memberikan gambaran yang jelas bagi kalangan praktisi 
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yang bergerak di bidang hukum khususnya profesi Notaris, 

secara spesifik: 

1. Notaris 

Bagi Notaris harus lebih memahami prosedur dan alur dari 

proses pengajuan cuti dalam keadaan mendesak kepada 

Majelis Pengawas Daerah, serta lebih mensosialisasikan lagi 

pengetahuan tersebut. 

2. Majelis Pengawas Daerah 

Bagi Majelis Pengawas Daerah agar lebih mensosialisasikan 

mengenai protokol Notaris pegganti dan pendekatan kepada 

seluruh Notaris dan kepada masyarakat pada umumnya. 

3. Notaris Pengganti 

Bagi Notaris Pengganti diharapkan lebih memperhatikan 

kewajibannya apabila telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas 

Daerah untuk menerima penyerahan cuti Notaris. 

4. Masyarakat 

Bagi masyarakat diharapkan untuk berperan aktif 

memberitahukan atau melaporkan kepada Majelis Pengawas 

Daerah apabila ada pelanggaran kode etik ataupun 

pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Notaris yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
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E. Kerangka Teori  

1. Grand Theory 

 Teori Keadilan 

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch 

menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar 

yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam 

realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan 

kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. 

Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi 

benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas 

prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus 

dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:5 

1. Keadilan Hukum 

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari 

kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. 

Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi 

perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan 

pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. 

Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari 

nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch 

                                                             
5 Muhammad Erwin, 2013, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 123. 
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menyatakan “rechct ist wille zur gerechtigkeit” (hukum adalah 

kehendak demi untuk keadilan).  

2. Kemanfaatan Hukum 

Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum 

semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau 

kebahagiaan yang sebesar besarnya bagi sebanyak-

banyaknya warga masyarakat. 

Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap 

warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum 

merupakan salah satu alatnya. 

3. Kepastian Hukum 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena 

mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak 

menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam 

artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain 

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik 

norma. 

Keberlakukan Hukum  

Keberlakuan perlu dipahami secara berbeda dengan 

keterikatan terhadap kekuatannya. Pembahasan mengenai  
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‘kekuatan berlakunya  Undang-Undang’ memiliki tiga macam 

kekuatan berlakunya undang undang, yakni yuridis, sosiologis, 

dan filosofis.6 kekuatan berlakunya  suatu hukum positif jika 

diidentikan dengan hukum dalam mencapai  tujuannya, maka 

sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav  Radbruchbahwa 

tujuan hukum itu adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 

Hukum selalu dalam keadaan bergerak, artinya bahwa proses 

pemositifan kaidah hukum ke dalam aturan hukum terus menerus 

terjadi berulang-ulang. Perubahan kerap terjadi dan berlangsung 

terus menerus, sehingga memunculkan suatu pertanyaan apakah 

tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah hukum yang mana 

pada suatu saat tertentu kita harus berpegang, hal ini adalah 

pertanyaan tentang keberlakuan hukum. Jika ditelaah dari sudut 

pandang semantik atau ilmu tentang makna kata dan kalimat, 

maka terbuka kemungkinan berbagai pendapat tentang hukum 

dalam arti empiris, normatif, dan evaluatif, dan kesemua 

pengertian tersebut. menempati kedudukan sentral. 

Keberlakukan tersebut terbagi menjadi tita (3) yaitu:7 

1. Keberlakuan Faktual atau Empiris Kaidah Hukum  
                                                             

6 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum – Suatu Pengantar, Liberty, 
Yogyakarta, Hlm 94 

7 J.J. H. Bruggink, 2011, Alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang 
Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum, Citra Aditia Bakti, 
Bandung, Cet. 3, Hlm 147-158 
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2. Keberlakuan Normatif atau Formal Kaidah Hukum  

3. Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum  

Kaitannya dengan tesis ini adalah keberlakukan faktual dan 

empiris Keberlakuan kaidah hukum secara faktual atau efektif 

dapat dikatakan jika masyarakat untuk siapa kaidah hukum itu 

berlaku yang dipandang secara umum mematuhi kaidah hukum 

tersebut. Pengertian luas terhadap keberlakuan faktual terhadap 

kaidah hukum perlu difahami dari seluruh aspeknya, yakni setiap 

orang yang berwenang menerapkan kaidah hukum tersebut 

secara benar yang kemudian menyebabkan para warga 

masyarakat akan berperilaku sesuai dengan (mengacu pada) 

kaidah-kaidah hukum itu. 

Keadilan Notariat  

Keadilan Bidang notariat merupakan bidang yang berkaitan 

dengan hukum perdata. Berdasarakan ilmu hukum perdata bahwa 

keadilan merupakan keseimbangan para pihak. keadilan dalam 

dunia Notaris adalah keadilan yang memberilkan perlindungan 

hukum bagi para pihak serta menjamin keasilan akta yang di buat 

oleh Notaris.  

Notaris yang merupakan pejabat umum yang satu-satunya 

berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua 
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perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu 

peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki 

untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian 

tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan 

dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh 

suatu peraturan tidak dikecualikan.  Dalam dunia notariat bahwa 

akta yang dibuat merupakan suatu  perjanjian yang mana secara 

asas, suatu perjanjian merupakan perikatan yang mengikat seperti 

undang-undang bagi para pihaknnya (Pacta sunt servanda). Maka 

dalam suatu perjanjian tersebut haruslah memiliki suatu kepastian 

hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur 

secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan 

keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia 

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum 

menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, 

konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat 

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. 

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, 
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melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang 

tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.8 

2. Middle Theory 

Teori Jabatan 

Lembaga notariat adalah lembaga kemasyarakatan yang 

timbul karena adanya kebutuhan dalam pergaulan, yang 

menghendaki adanya pembuktian berupa alat bukti bagi para 

pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Alat bukti tertulis itu 

dibutuhkan para pihak sebagai pembuktian apabila ada sengketa 

atau permasalahan. Alat bukti tersebut juga selanjutnya 

diformulasikan atau dituangkan ke dalam bentuk akta autentik 

yang dibuat oleh Notaris.9 Notaris merupakan suatu pekerjaan 

dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan secara luas, 

serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan 

umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan 

autentik hubungan - hubungan hukum antara para pihak yang 

telah secara mufakat meminta jasa Notaris.  

Kedudukan Notaris dalam fungsionaritas di masyarakat 

dianggap sebagai seorang pejabat dan tempat untuk dapat 

                                                             
8 Cst Kansil, Christine , Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 1998, 

Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Hlm 384 
9 Liliana Tedjoaputro, 2008, Etika Profesi Notaris dalam Penegakkan Hukum 

Pidana, Airlangga, Jakarta, Hlm 85 
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memperoleh nasihat yang dapat diandalkan mengenai pembuatan 

dokumen yang kuat dalam suatu proses hokum Sehingga 

masyarakat membutuhkan seorang (figure) yang ketentuan-

ketentuanya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda 

tangannya serta segalanya (capnya) memberikan jaminan dan 

bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang 

tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup 

mulut dalam membuat suatu perjanjian dan dapat melindunginya 

di hari yang akan dating.10 

Notaris sebagai perilaku profesi wajib memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut : 

1. Notaris harus memiliki integritas moral yang mantap; 

2. Notaris wajib berlaku jujur terhadap klien maupun dirinya 

sendiri (Kejujuran Intelektual); 

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya ; 

4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.11 

Teori Kewenangan 

Wewenang adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau 

memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan 

                                                             
10Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: 

Ikhtiar Baru Van Hoeve, Hlm 62 
11Ibid. hlm 86-87 
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sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.12 Dalam hukum publik, 

wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan 

inti dari penyelenggaraan negara, agar negara dalam keadaan 

bergerak (de staat in beweging) sehingga dapat berkiprah, 

bekerja, berkapasitas, berprestasi,dan berkinerja melayani 

warganya. Oleh karena itu, negara harus diberi kekuasaan.13 

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa 

atau organ sehingga negara itu dikonsepkan sebagai himpunan 

jabatan-jabatan (een ambten complex) dimana jabatan-jabatan itu 

diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban 

tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Kewenangan 

yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam 

melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau 

mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang 

diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun 

mandat.14 

Teori kewenangan dipergunakan dalam penelitian tesis ini 

untuk dapat membahas dan dapat menjawab tentang kewenangan 

yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada Majelis 

                                                             
12Philipus M. Hadjon, 2008, Makalah tentang Wewenang, Universitas 

Airlangga, Surabaya, Hlm 1 
13 Miriam Budiarjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, Hlm 35. 
14 Rusandi Kantaprawira, 1998, Makalah Hukum dan Kekuasaan, Universitas 

Islam Indonesia, Yogyakarta, Hlm 39.  
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Pengawas Notaris, berkaitan dengan penyerahan protokol Notaris 

yang melewati batas waktu sesuai apa yang telah ditetapkan oleh 

Undang - Undang. Kewenangan yang diberikan oleh negara ini 

ditentukan berdasarkan legitimasi kepada Lembaga Negara 

ataupun Badan Publik untuk menjalankan tugas dan fungsinya. 

Dalam hal ini wewenang diartikan sebagai suatu kemampuan 

bertindak untuk melakukan perbuatan dan hubungan hukum yang 

diberikan oleh Undang-Undang.15 

Middle Theory dalam tulisan ini adalah teori tanggung jawab 

hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung 

jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila 

terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. 

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan 

bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan 

kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat 

atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang 

berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu 

perbuatan.16 

                                                             
15 SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di 

Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Hlm 154. 
16 Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika Dan Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, 

Jakarta, Hlm 45. 
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Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban 

harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya 

hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus 

berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk 

memberi pertanggungjawabannya. Menurut hukum perdata dasar 

pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan 

dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based 

on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal 

(lilability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko 

atau tanggung jawab mutlak (strick liabiliy).17 

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan 

mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab 

karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. 

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan 

perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan 

hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah 

menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pertanggungjawaban 

resiko adalah persoalan yang berkaitan dengan bentuk 

penyelesaian atas seluruh permasalahan yang timbul sebagai 

                                                             
17 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien , 

Prestasi Pustaka, Jakarta, Hlm 48. 
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akibat dari sesuatu hal yang terjadi. Resiko adalah apa apa saja 

yang dapat timbul dan muncul, menjadi konsekuensi yang harus 

di hadapi dari tiap-tiap perbuatan yang ada.18   

3. Applied Theory 

Ketentuan – Ketentuan megenai pelaksanaan cuti dalam 

keadaan mendesak bagi Notaris 

Pasal 28 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan 

bahwa dalam keadaan mendesak, suami/istri dalam garis lurus 

dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis 

Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), 

penjelasan keadaan mendesak disini bahwa apabila seorang 

Notaris tidak Mempunyai kesempatan untuk mengajukan 

permohonan cuti karena berhalangan sementara. 

 

F. Kerangka Konsep 

1. Notaris 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud 

dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang 

                                                             
18 M.A. Moegni Djojodirdjo, 1979, Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung 

Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan 
Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm 53. 
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lainnya”. Mengenai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang 

diserahi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani 

kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada 

Notaris.  

Rumusan UUJN dan PJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat 

umum (open ambtenaar). Seseorang menjadi pejabat umum, 

apabila ia diangkat dan di berhentikan oleh pemerintah dan 

diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal 

tertentu. Meskipun disebut pejabat umum namun Notaris bukanlah 

pegawai negeri sebagaimana dimaksud peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris 

merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatanya dan 

selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris 

diangkat dan di berhentikan oleh pemerintah namun Notaris tidak 

menerima gaji dan pensiunan dari pemerintah. Pendapatan 

Notaris diperoleh dari honorarium klienya.19 

2. Cuti Notaris 

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 

entang Jabatan Notaris, bahwa Notaris mempunyai Hak cuti. Hak 

                                                             
19 Abdul Ghofur Anshori, 2016, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif 

Hukum Dan Etika, UII Press Yogyakarta 2016, Hlm 16 
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cuti Notaris ini dapat diambil setelah Notaris menjalankan 

jabatanya selama 2 tahun (Pasal 25 ayat (2)). Notaris yang ingin 

mengajukan permohonan cuti dengan secara tertulis dengan 

disertai usulan penunjukan Notaris pengganti. Permohonan cuti 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan 

kepada pejabat yang berwenang, yaitu: 

a. Majelis pengawas daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak 

lebih dari 6 bulan; 

b. Majelis pengawas wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih 

dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun; 

c. Majelis pengawas pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 

tahun. 

3.  Cuti Dalam Keadaan Mendesak  

Pengajuan cuti dalam keadaan mendesak dapat diperoleh kalau 

memang dalam alasan yang benar. Dalam faktanya, salah satu 

Notaris yang mengambil cuti dalam keadaan mendesak. 

Mengatakan bahwa sebelum menjalankan jabatanya selama 2 

tahun, mengambil cuti karena berhalangan sementara disebabkan 

karena akan melaksanakan ibadah haji. Selama mengambil cuti 

tidak mengajukan permohoanan cuti kepada Majelis Pengawas 

Notaris. 
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G.  Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

Normatif. Pada penelitian hukum jenis ini biasa dikonsepkan 

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan 

(law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau 

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang 

dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber 

datanya hanyalah data sekunder.20  Yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.21 

2. Pendekatan Masalah Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) 

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah 

semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan 

Perundang-Undangan dalam penelitian hukum normatif 

memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. 

                                                             
20 Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-Masalah Sosiologi Hukum (Bandung: PT 

Sinar Baru, 1984). 
21 Soejono Soekanto, Mamuji, and Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). 
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b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan 

dan doktrin - doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, 

dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin 

didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep 

hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang 

dihadapi. Pemahaman akan pandangan - pandangan dan 

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti 

dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

A. Bahan Penelitian Kepustakaan 

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi 

pustaka (library research), pengumpulan bahan hukum dengan 

melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan 

mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas.  Bahan hukum 

tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu: 
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1.  Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer (primary law material) yaitu bahan 

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum 

(perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat 

bagi pihak - pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, 

dokumen hukum dan putusan hakim). Bahan hukum primer 

dalam penelitian ini adalah:  

a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang - 

Undang Nomor 2 Tahun 2014;  

b) Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 Pasal 28; 

c) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 Pasal 32 

ayat 1; 

d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

19 Tahun 2019; 

e) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan 

Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris 

f) Dan bahan-bahan hukum yang lain yang berkaitan. 
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2.  Bahan Hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan  bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, 

jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau 

elektronik dan bahan - bahan hukum sekunder lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini.  

3.  Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

seperti rancangan Undang - Undang, kamus hukum, 

ensiklopedia. dan bahan-bahan hukum tersier lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 

   B. Bahan Penelitian Lapangan  

Pengumpulan bahan penelitian lapangan dalam tesis ini terbagi 

menjadi dua yaitu:  

1. Wawancara Tidak Terstruktur  

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian empiris berupa 

penelitian kualitatif, yaitu teknik mengumpulkan bahan yang 

diperoleh secara wawancara. Jenis wawancara yang 

digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dimana 
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wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok-pokok 

pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan Dengan 

menerapkan teknik sampling yaitu teknik sampling non 

probablitas adalah suatu teknik pengambilan sampling 

dimana setiap manusia tidak mempunyai kesempatan yang 

sama untuk dipilih menjadi sampel hanya saja jumlah subjek 

atau orang-orang yang akan diteliti telah ditentukan terlebih 

dahulu. Maka cara pengambilan sampel ini menggunakan 

purposive sampling. Cara untuk mendapatkan informasi dari 

responden yang akan dituju dengan purposive sampling, 

penarikan wawancara yang bertujuan untuk mendalami 

permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diperoleh 

langsung dari responden yang berkaitan dengan penulisan 

tesis ini yaitu : 

1. Notaris di Kota Palembang 

2. Anggota Majelis Pengawas Daerah di Kota Palembang 

 

4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut 

Marck Van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat 

dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan 
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mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam tiga tataran, 

yaitu:  

a. Tataran Teknis 

      Tataran Teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan 

peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun 

landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan 

menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem 

yang koheren. 

b. Tataran Teleologik 

      Tataran Teleologik yaitu sistematisasi peraturan hukum 

berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata 

ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif 

teleologik sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan 

berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai 

patokan sistematisasi internalnya. 

c. Tataran Sistematisasi Eksternal 

      Tataran Sistematisasi Eksternal yaitu mensistematisasi hukum 

dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan 

pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang 

pengertian yang ada pembentukan pengertian yang baru.   
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5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Bahan yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi 

dokumen, pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis 

secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian 

dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya 

dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang 

akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan Analisa dilakukan 

dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu.22  

a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh 

pembentuk Undang-Undang; 

b. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara 

mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan 

pasal yang lain dalam suatu Undang-Undang; 

c. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan 

tentang tujuan Undang-Undang itu, mengingat kebutuhan 

masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi 

Undang-Undang itu tetap; 

d. Penafsiran fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak 

mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata 

peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud 
                                                             

22J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1962, Peladjaran Hukum 
indonesia, Gunung Agung, Jakarta, Hlm 11-12. 
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sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber 

lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih 

memuaskan. 

6.  Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang 

telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran. Maka 

dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini 

lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang 

menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil 

jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini 

menarik kesimpulan secara deduktif dan induktif, yakni proses 

pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke 

data-data yang bersifat khusus.23 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, 

Bandung, Hlm 35. 
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