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PELAKSANAAN  TANGGUNG  JAWAB PEMINJAM SERTIFIKAT 

TERHADAP PEMILIKNYA YANG DIJADIKAN JAMINAN UTANG DI 

BANK ( STUDI DI DESA SANEO KABUPATEN DOMPU ) 

 

Nasta Auliyah ( D1A114185 ) 

Fakultas Hukum Universitas Mataram 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum peminjam 

dan pemilik sertifikata tanah dan untuk mengetahui tanggung jawab pemilik 

sertifikat atas utang debitur kepada bank. penelitian ini penelitian empiris dengan 

menggunakan pendekatan, Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan 

konseptual, dan Pendekatan sosiologis, hasi dari penelitian menunjukan hubungan 

hukum para pihak tidak terbatas pada peminjam dan pemilik namun juga sebagai 

pemilik utang dan yang berutang, dan tanggunng jawab pemilik sertifikat wajib 

melunasi utang debitur kepada bank. 

Kata Kunci : hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak. 

 

IMPLEMENTATION OF CERTIFICATE BORROWER'S 

RESPONSIBILITY TO THE OWNERS MADE A DEBT WARRANTY IN 

BANK  

(Study In Saneo Village In Dompu Regency) 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the relationship of the borrower and the 

owner of the company and to find out the responsibility of the owner of the debt 

to the bank. This study uses the approach used, the strategic approach, the 

conceptual approach, and the sociological approach, the result of the research 

shows the relationship between the parties is not limited to the borrower and the 

owner but also as the owner of the debt and the debt, and responsibilty of the 

owner of the certificate must pay off the debtor's debt to the bank. 

 

Keywords: legal relations and responsibilities of the parties. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Desa Saneo merupaka desa yang jauh dari pusat perkotaan, sebuah desa 

yang kecil terletak di daratan tinggi pegunungan, yang dimana rata-rata 

masyarakat disana berprofesi sebagai petani, dan buru, dari hasi wawancara saya 

dengan bapak syamsudin selaku Kelapa Desa disana bahwa kondisi ekonomi 

masyarakat di sana sangatlah rendah karena desa Saneo merupakan desa yang 

sangat kecil dan tertinggal dari desa-desa yang lain, inilah yang membuat 

masyarakat harus  bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhanya salah 

satu yang dilakukan oleh masyarakat di Saneo yaitu dengan membuka usaha 

sediri,”
1
 berwirausaha membutuhkan modal karena tidak memiliki modal sendiri 

masyarakat disana mencari pinjaman, dan sebagian masyarakat disana menjadikan 

bank sebagai tempat mereka untuk meminjam uang kepada bank. Namun tidak 

mudah mendapatkan pinjaman dari bank karena harus memenuhi 

kriteria/persyaratan yang telah ditentukan oleh bank salah satunya yaitu peminjam 

harus memiliki tanggungan/jaminan untuk dapat meyakinkan bank untuk 

memberikan pinjaman. 

Sebagian warga yang ingin meminjam uang dibank tidak memiliki 

sertifikat sendiri solusinya untuk mendapatkan pinjaman kepada bank yaitu 

dengan cara meminjam sertifikat orang lain, meminjam sertifikat orang lain 

menjadi satu-satu jalan  bagi mereka yang tidak memiliki sertifikat tanah sendiri, 

para pihak ini akan membuat surat kuasa di Kantor Desa, dimana surat kuasa 

                                                             
1
  Wawancara denga bapak Syamsuddin H. Ahmad, Kepala Desa Saneo, Kamis tanggal 

4 januari 2018 di Kantor Desa Saneo Kec. Woja Kab. Dompu  
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dibuat untuk memberikan kewenangan kepada peminjam untuk menggunakan 

sertifikat sebagaimana mestinya. Atas dasar surat kuasa yang ditandatangani oleh 

kedua belah pihak dan para saksi pada surat kuasa membuktikan bahwa telah 

terjadi perjanjian oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik dan peminjam, 

perjanjian/ kesepakatan melahirkan hubungan hukumantara pemilik dan 

peminjam sertifikat, dimana para pihak memiliki hak dan kewajiban, hak pemilik 

sertifikat yaitu mendapatkan kembali sertifikatnya sedangkan kewajiban 

peminjam mengembalikan sertifikat dengan utuh tanpa dibebankan tanggung 

jawab. 

Ketika pemilik sah hak atas sertifikat memberi kuasa kepada orang lain 

agar dipergunakan untuk keperluannya yaitu untuk dijadikan jaminan utang  di 

bank, maka akan berdampak pada tanah yang dijadikan jaminan bisa jadi pemilik 

sertifikat tanah akan ikut menanggung beban peminjam sertifikat/debitur kepada 

bank ketika debitur  tidak mampu membayar utangnya kepada bank, berdasarkan 

Pasal 1400 KUHPerdata yaitu mengenai Subrogasi/pemilik sertifikat menjadi 

pihak ketiga dalam menanggung utang debitur kepada bank, dengan alasan tidak 

ingin tanahnya disita apalagi sampai dilelang dan terjual, pemilik sertifikat tidak 

mau hal itu terjadi maka utang debitur ditanggung, lalu yang sebelumnya 

peminjam sertifikat yang tadinya tidak memiliki hubungan utang-piutang dengan 

pemilik sertifikat atas dasar dibayarnya utang debitur dibank maka pemilik wajib 

mengganti rugi kepada pemilik sertifikat, yang menjadi persoalannya adalah 

ketika peminjam menunda dan sampai bertahun-tahun menunda kewajibannya 

untuk membayara utangnya kepada pemilik sertifikat, pemilik sertifkat juga tidak 
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tega untuk  menuntut secara hukum karena  orang yang meminjam itu merupakan 

kerabatnya sendiri mereka lebih memilih untuk menyelesaikan sendiri. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti terkait dengan, 

bagaimana hubungan hukum peminjam sertfikat dengan pemilik sertifika dan 

bagaimana tanggung jawab pemilik sertifikat terhadap utang debitur kepada Bank. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana 

hubungan hukum antara peminjam sertifikat dengan pemilik sertifikat tanah dan 

untuk mengetahui pertanggungjawaban pemilik sertifikat tanah terhadap utang 

debitur. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, secara teoritis 

memberikan sumbangsih pengembangan ilmu dibidang hukum perdata khususnya 

mengenai pertanggungjawaban peminjam sertifikat sebagai jaminan di bank, dan 

Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khusunya di bidang 

hukum perdata mengenai pelaksanaan tanggung jawab peminjam sertifakat tanah 

sebagai jaminan di bank dan secara praktis memberikan solusi bagi para pihak 

yang bersengketa mengenai hukum perdata khusunya tanggung jawab peminjam 

sertifikat sebagai jaminan di bank. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian penelitian hukum 

empiris adalah penelitian terhadap pemberlakuan undang-undang dalam 

masyarakat yang terkait dengan masalah yang diteliti.
2
 

                                                             
2
Abdul Kadir Mummad, metode penelitian hukum, raja grafindo, jakarta, 2009. 
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Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang 

pertama, pendekatan perundang-undangan (statute apporoach), yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-

undangan yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan 

diteliti yang kedua, Pendekatan konseptual (conceptual Apporoach), yaitu 

pendekatan yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang 

berkaitan dengan pandangan para ahli tentang prosedur dan tanggung 

jawab peminjam sertifikat kepda pemiliknya yang sudah dijadikannya 

jaminan pada bank dan yang ketiga, Pendekatan sosiologis (sosialegal 

Approach), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan 

bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Amiruddin dan Zainal Asikin, pengatar Metode Penelitian Hukum, rajawali pers, 

Jakarta, 2012, hal. 115. 
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II. PEMBAHASAN 

Hubungan Hukum Antara Pihak Pemilik Sertifikat Dengan Peminjam 

Sertifikat. 

Pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara tiap orang, tiap 

masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara, Hubungan hukum tersebut 

terlaksana pada hak dan kewajiban yang di berikan oleh hukum itu. Setiap 

hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi, yaitu 

sisi yang satu berupa hak dan sisi yang lain berupa kewajiban. Segala peristiwa 

atau kejadian dalam keadaan tertentu adalah peristiwa hukum, diperlukan adanya 

suatu peristiwa yang mana oleh hubungan hukum dihubungkan sebagai akibat 

untuk terciptanya suatu hak dan kewajiban.
4
 

Hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak di dalam sebuah 

perjanjian pada hakikatnya tidak terlepas dari pada aspek atau nilai keadalian 

untuk para pihak. Dalam perjanjian, keadilan justru akan tercapai apabila 

perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanisme 

hubungan kontraktual yang bekerja secara proposional.
5
 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syamsuddin H. Ahmad selaku 

kepala desa Saneo kec. Woja kabupaten Dompu, bahwa perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak merupakan perjanjian pinjam meminjam sertifikat untuk dijadikan 

jaminan utang kepada bank, sertifikat yang dipinjam oleh peminjam ini agar bisa 

dipergunakan untuk meminjam uang kepada bank harus ada suarat kuasa dari 

                                                             
4
Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 1, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal 116 

5
Munir Fuady, Kontrak Pemborongan, Citra Adytia Bakti, bandung 1990, hlm 212 
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pemilik sertifikat, isi dari surat kuasa ini yaitu menerangkan bahwa si pemilik 

sertifkat memberikan kewenangan/kuasa kepada peminjam untuk digunakan 

sebagai bukti bahwa pemilik telah memberi kuasa untuk mempergunakan 

sertifikatnya, surat kuasa tersebutditandatangani oleh pemilik, peminjam, para 

saksi dan Kepala Desa.”
6
 

Berdasarkan itu timbulah hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut: 

1. Hak dan kewajiban pihak peminjam sertifikat 

Sebagai peminjam berasarkan surat kuasa yang dibuat 

memiliki hak digunakannya sertifkat/ mendapatkan pinjaman  

sertifikat, sedangkan kewajibannya mengembalikan sertifikat tanpa 

dibebani kewajiban bagi pemilik. 

2. Hak dan kewajiban pemilik sertifikat 

Haknya memperoleh kembali sertifikat apabila sudah 

selesai digunakan oleh pihak peminjam, sedangkan kewajibannya 

memberikan pinjaman sertifikat kepada peminjam. 

Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur 

hak dan kewajiban pinjam meminjam yaitu diatur dalam Pasal 1759 

sampai dengan Pasal 1764 KUH Perdata. Hak dari peminjam adalah 

menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Kewajiban 

pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang 

dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. 

                                                             
6
Wawancara dengan bapak Syamsuddin H. Ahmad,  kamis tanggal 04 januari 2018 di 

kantor desa saneo kec. Woja Kabupaten Dompu 
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Dari beberapa hasil wawancara saya dengan responden dari 

pihak pemilik maupu peminjam sertifikat tanah, dapat penulis 

simpulkan bahwa pada dasar pemilik dan peminjam sertifikat hanya 

memiliki hubungan hukum terhadap perjanjian pinjam-meminjam 

sertifikat namun setelah peminjam memilik permasalahan dengan 

bank yaitu tidak mampu membayar utangnya kepada bank, utangnya 

tersebut dibayar oleh pemilik sertifikat karena sang pemilik tidak 

ingin kehilangan tanahnya, timbul hubungan hukum baru yaitu 

sebagai berikut : 

1. Hak dan kewajiban pihak pemilik dari sertifikat 

haknya sebagai pemilik sertifikat yaitu menagih sejumlah uang 

kepada peminjam seetifikat, berkewajiban untuk menagih setelah 

waktu yang ditentukan 

2. Hak dan kewajiban si peminjam sertifikat 

Hak dari peminjam sertifikat yaitu di tagih utangnya setalah 

waktu yang ditentukan, dan mendapatkan perilaku baik saat 

ditaginya utang, sedangkan kewajibannya itu mengganti uangnya 

pemili sertifikat/membayar utangnya kepada pemilik sertifikat. 

Penulis menyimpulkan bahwa dari semua penjelasan 

responden perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini merupakan 

perjanjian yang tidak hanya memiliki hubungan hukum, hak dan 

kewajibannya sebagai pemegang hak sertifikat dengan peminjam 

sertifikat dimana para pihak peminjam harus mengembalikan 
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sertifikat sesuia dengan kesepakatan namun juga pihak peminjam 

sertifikat ini juga memiliki hubungan utang-piutang kepada pemilik. 

Tanggung Jawab Pemilik Sertifikat Tanah Terhadap Utang Debitur 

Pertanggungjawaban merupakan, kewajiban seseorang untuk 

menanggung beban atas perbuatanya, apalagi perjanjian tersebut adalah perjanjian 

yang memilik unsur kerugian apabila dilanggar, ini akan melahirkan sebuah 

pertanggung jawaban hukum yang dimana tanggung jawab hukum merupak 

tanggung jawab yang dibeban kepada pelakunya apabila tidak mampu menanggu 

suatu prestasi akan dihukum dan akan mengganti rugi atas perbuatan. 

Pada dasarnya pemilik sertifikat tidak berkewajiban untuk menanggung 

beban, yang dimana harus membayar utang debitur kepada bank, karena pada 

awal ketika dibuatnya perjanjian/ pada saat ketika pemilik hendak memberikan 

sertifikatnya pemilik sertifikat mewanti-wanti agar tidak melibatkan pemilik 

sertifikat untuk membayar utangnya namun secara logikanya saja bahwa jaminan 

merupakan tanggungan untuk pelusan utang artinya sertifikat yang digunakan 

akan menjadi jaminan apabila suatu suatu saat si debitur tidak mampu membayar 

utangya dan telah jatuh tempo terpaksa pihak bank menyita tanah tersebut 

persoalannya ketika sertifikat yang digunakan oleh debitur ini merupakan 

sertifikat pihak lain, sebagai pemilik dari sertifikat tidak ada kewajiban untuk 

menggantikan utang debitur,namun perbuatan dari peminjam sertifikatlah yang 

membuat pemilik sertifikat menaggung beban, sebagai peminjam seharusnya 
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mampu menjaga amanah, untuk menggunakan sertifikat sebagaimana perjanjian 

yang telah disepakati. 

Sebagai pemilik dari sertifikat yang digunakan orang lain untuk beban 

utang di bank maka dia tidak rela kehilangan tananhya apalagi sampai dilelang 

karena cukup merugikan bagi pemilik tanah tersebut. Inilah yang membuat 

pemilik dari sertifikat ingin menanggung utangnya debitur, bukan menanggung 

keseluruhan dari utang debitur tersebut tapi membayar utang yang telah jatuh 

tempo itu agar tanahnya tidak disita oleh bank, setelah dibayarnya utang debitur 

bukan berarti si debitur terlepas dari utangnya namu si debitur wajib 

mengembalikan uangnya si pemilik dari sertifikat sesuai dengan kesepakatan telah 

dibuat oleh mereka. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 

dengan tanah hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada 

hak atas tanah, menurut hukum jaminan para pihak pemilik ini bertindak 

sebagai pihak ke tiga pemberi hak tanggungan. 

Sebagai pihak ketiga wajib menanggung beban dari debitur, 

karena berdasarkan Pasal 1400 KUHperdata, yang berbunyi subrogasi 

atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ke tiga, yang 

membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan 

maupun demi Undang-Undang.”Berdasarka bunyi pasal tersebut pihak 

ketiga wajib membayarkan utang debitur mau itu atas persetujuan sendiri 

maupun dipaksa oleh UU. 
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Atas dasar itulah pihak ketiga/pemilik sertifikat melunasi utang 

debitur, dengan demikian debitur yang telah dibayarkan  utangnya oleh 

pihak ketiga tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan utangnya 

kepada pihak ketiga, bukan secara mutlak pihak ketiga ini melunasi 

seluruh utangnya debitur akan tetapi sebagian saja yang telah jatuh tempo 

demi menyelamatkan tanahnya tersebut. 

Dan sampai saat ini walau banyak kasus ini terjadi pada Desa 

Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sebagian masyarakat yang 

mengalami hal ini tidak pernah menyelesaikan dijalur hukum/pengadilan, 

lebih baik para pihak menyelesaikan sengketanya pada kantor desa untuk 

dimasyawarahkan untuk mencari jalan keluarnya. 

Hasil wawancara saya dengan pak Syamsudin selaku kepala 

Desa tidak ada laporan dari para pihak yang merasa keberatan dengan 

perjanjian itu, hanya saja ketika waktu si peminjam sertifikat ini tidak 

mengembalikan uangnya pihak ketiga barulah sama-sama para pihak 

bersangkutan dan Desa bermusyawarah
7
dalam musyawarah tersebut 

mencari solusi yaitu pihak peminjam berkewajiban untuk mengganti 

uang pemilik sertifikat apabila tidak dikembalikan maka akan siap diberi 

sanksi yang lebih berat. 

Didalam suatu pertanggungjawaban tentu yang perlu dipahimi 

adalah mengenai prinsip tanggung jawab, apalagi menyakut tanggung 

jawab hukum yang dimana terdapat kerugian, dalam menentukan 

                                                             
7
Wawancara dengan bapak Syamsudin,  pada hari rabu tanggal 10 Januari 2018, di 

kantor Desa Saneo kec. Woja Kab. Dompu 
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siapakah yang bertanggung jawab atas kelalain ini perlu di perhatikan, 

yang pertama adalah kesalahan,
8
 kesalahan memang menentukan siapa 

yang akan bertanggung jawab, karena yang berbuat salah maka dialah 

yang akan bertanggung jawab, kesalahan bisa timbul karena kesalahan 

dan bisa karena kesengajaan, dalam hal ini penulis menganalis bahwa 

kesalah yang dilakukan merupakan kelalaian oleh pihak peminjam 

sertifikat yang mengakibatkan terjadinya pembebanan utang oleh sang 

pemilik dari sertifikat, pada dasarnya yang bertanggung jawab adalah 

peminjam sertifikat karena dialah yang menimbulkan kesalahan, bentuk 

dari pertanggung jawaban dari peminjam ini yaitu mengganti rugi atas 

uang pemilik sertifikat. 

Yang kedua perlu diperhatikan adalah batas dari 

pertanggungjawaban, dalam kesalah melahirkan kewajiban untuk 

bertanggung jawab, namu didalam pertanggung jawaban tersebut yang 

perlu dilihat adalah batas dari pertanggung jawaban dari pihak, analisis 

penulis bahwa pemilik dari sertifikat ini sudah menyatakan menanggung 

utang debitur namun tidak  semena-mena semua uatng debitur harus 

dilunasi oleh pihak ketiga/pemilik sertifikat ini, pertanggungjabawan 

yang dilakukan oleh pihak pemilik sertifikat ini bukan dilatarbelakangi 

juga karena ada kewajiban dalam menanggung utangnya debitur namun 

melihat ada kerugian apabila dibiarkan akan berdampak pada tanah sang 

pemilik dari sertifikat, atas dasar itu pemilik sertifikat sedikit 

                                                             
8
Komariah, Hukum Perdata, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hal 

194 
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menanggung utangnya debitur dengan cacatan debitur harus 

mengembalikan uang pemilik sertifikat. 

 penulis memberikan kesimpulan, bahwa bentuk pertanggung 

jawaban para pihak yaitu, dari pihak pemilik sertifikat yaitu menanggung 

utang debitur kepada bank bukan secara keseluruhan namun tanggungan 

ini hanya membayar untuk mempertahankan tanahnya yang akan disita 

oleh bank, sedang dari pihak peminjam sertifikat wajib mengembalikan 

uang pihak ketiga. 

Dari pihak masing-masing telah menyetujui hal itu setalah 

dimusyawarakan bersama pihak Desa, dalam hal ini yaitu kepala desa, 

para jajarannya dan pihak yang bersengketa telah memusyawarakan 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan sama-sama para 

pihak berkewajiban untuk menanggung utang dibank dengan catatan 

pihak peminjam mengembalikan sejumlah uang kepada pemilik 

sertifikat. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya bahwa hubungan hukum diantara 

pihak yang bersangkutan yaitu sebagai peminjam sertifikat dengan pemilik 

sertifikat yang dimana memiliki hak dan kewajiban, sebagai peminjam 

memiliki kewajiban untuk mengembalikan sertifikat kepada pemiliknya dan 

pemilik memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan kembali sertifikatnya. 

Selain itu diantara kedua belah pihak memiliki hubungan hukum sebagai 

debitur dan kreditur/ pemilik  utang dan yang berutang hal ini didasari 

ditanggungnya utang peminjam sertifikat ini kepada bank oleh pihak ketiga. 

2. bahwa bentuk pertanggung jawaban para pihak yaitu, dari pihak pemilik 

sertifikat yaitu menanggung utang debitur kepada bank mau itu langsung 

diserahkan kepada bank atau kepada peminjam sertifikat untuk diserahkan di 

bank, sedangkan dari pihak peminjam sertifikat wajib mengembalikan uang 

pihak ketiga atau pemilik sertifikat 

Saran  

1. Didalam membuat perjanjian tentu harus memikirkan apa dampak dari 

perjanjian yang dibuat sehingga ada kehati-hatian dalam membuat perjanjian 

tersebut. Apabila ada indikasi merugikan salah satu pihak lebih baik perjanjian 

tersebut harus dibuat secara khusus yang mengatur dampak-dampak yang 

terjadi kedepannya dengan cara tertulis sehingga punya bukti yang kuat. 
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2. Tanggung jawab merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah tindakan 

ketika salah satu pihak atau dua pihak yang membuat kesalahan, ketika 

membuat perjanjian hendak memahami bagaimana peran masing-masing 

sehingga yang akan bertanggung jawab jelas terhadap kerugian tersebut.   
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