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 BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

a. Perjanjian pemberian fasilitas cerukan dilakukan secara tertulis dengan akta 

otentik maupun akta di bawah tangan antara bank sebagai kreditur yang 

dilakukan pejabat bank yang berwenang atau yang mewakilinya dengan pihak 

debitur dalam hal ini nasabah giro. Obyek perjanjian pemberian fasilitas 

cerukan adalah dana yang berupa saldo negatif pada rekening giro dimana 

penyerahan obyek ini dilakukan sekaligus (sekali tarik) dan penarikan ini 

sekaligus merupakan penyerahan obyek kredit. Peraturan perundang-udangan 

memperbolehkan bank untuk memberikan fasilitas cerukan pada nasabah 

kecuali yang berhubungan dengan kewajiban pemenuhan margin deposit 

nasabah untuk keperluan transaksi derivatif. Unsur kepercayaan harus 

didasarkan pada prinsip kehati-hatian bank. Fasilitas cerukan merupakan 

kredit jangka pendek yang harus segera diselesaikan oleh debitur cerukan. 

Debitur cerukan wajib membayar bunga dan biaya-biaya yang diperjanjikan. 

Resiko dalam pemberian fasilitas cerukan merupakan kemungkinan gagal 

bayar dari debitur cerukan (wanprestasi). Jaminan merupakan hal yang 

penting sebagai pengaman pemberian kredit. Jaminan dalam pemberian 

fasilitas cerukan pada umumnya adalah jaminan tunai yang berupa deposito. 

b. Debitur cerukan dikatakan wanprestasi jika tidak menyelesaikan cerukan sama 

sekali, menyelesaikan tapi telah lewat dari waktu yang telah diperjanjikan 
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ataupun menyelesaikan cerukan tapi jumlahnya tidak sesusi dengan kewajiban 

yang seharusnya dibayar sesuai perjanjian dengan bank. Upaya hukum yang 

dapat dilakukan oleh bank jika debitur cerukan tidak menyelesaikan 

kewajibannya adalah: pencairan jaminan, pembaharuan utang, perjumpaan 

utang dan upaya hukum lainnya melalui gugutan di pengadilan. Pejabat bank 

dapat dikenakan tanggung gugat jika terbukti melanggar peraturan perundang-

undangan dalam pemberian fasilitas cerukan. 

 

2. Saran 

a. Penambahan pengaturan tentang pemberian fasilitas cerukan oleh Bank 

Indonesia secara khusus 

b. Bank sebaiknya lebih memperhatikan jaminan dalam pemberian fasilitas 

cerukan baik dari segi jenis jaminan, pengikatan dan pencairan jaminan. 
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