•

Manfaat Remitansi

Layanan Jasa Pengiriman Uang (Remitansi)

Selanjutnya, penerima khususnya untuk yang
mendapat pengiriman uang dalam bentuk

Memudahkan pengiriman dan penerimaan

tunai

yang dilakukan oleh pengirim dari Indonesia ke

uang dari dalam dan luar negeri, dimana

Personal Identification Number (PIN) atau

penerima di luar negeri maupun sebaliknya.

pengiriman dapat berupa transfer dengan

nomor referensi untuk pencairan uang.

Remitansi adalah layanan jasa pengiriman uang

•

disarankan

tidak

memberitahukan

tujuan rekening bank maupun diambil tunai.
Untuk pengiriman dari Indonesia ke luar negeri

•

Sarana pengiriman yang digunakan aman.

disebut Remitansi Keluar (Outward Remittance),

•

Jangka waktu pengiriman dan penerimaan

contohnya orang tua mengirimkan uang kepada

uang yang pasti dan terukur.
•

anaknya yang sedang sekolah atau kuliah di luar

Melakukan transaksi di bank atau penyedia
jasa pengiriman uang yang telah memiliki

negeri.

Hal-hal yang Perlu Diketahui dalam

disebut Remitansi Masuk (Inward Remittance),
Tenaga

Kerja

Indonesia

lisensi.

Memanfaatkan Jasa Remitansi

Untuk pengiriman dari luar negeri ke Indonesia
contohnya

Tips Aman Mengirimkan Uang

•

Jalur

resmi

untuk

pengiriman

maupun

•

Meminta bukti transaksi yang sah.

•

Melakukan pengecekan kepada penerima
setelah transaksi pengiriman uang dilakukan

penerimaan jasa remitansi sebagai berikut :

(TKI)

a.

mengirimkan uang ke keluarganya di Indonesia.

Bank:

Bank

yang

dimaksud

bank yang menyediakan jasa remitansi

b.

untuk memastikan bahwa uang telah diterima.

adalah
•

Mencantumkan nama, alamat, nomor telepon,

dimanapun bank tersebut berada, baik

dan/ atau nomor rekening pengirim dan

bank nasional ataupun bank swasta.

penerima uang dengan jelas dan detil untuk

Penyedia Jasa Pengiriman Uang: Badan

memudahkan pencairan.

usaha yang menyediakan jasa pengiriman
uang dan memiliki lisensi dari otoritas

Biaya Jasa Remitansi

setempat.
c.

Selain
barang,

mengirimkan
Kantor

surat
Pos

dan

juga

paket
dapat

menyediakan layanan pengiriman uang.

Biaya yang timbul dari jasa pengiriman remitansi
terbagi dalam dua jenis, yaitu:
1.

•

pelayanan jasa pengiriman uang yang berbeda

Pengirim wajib mewaspadai penyedia jasa

pada masing-masing penyedia layanan jasa.

pengiriman uang yang tidak memiliki lisensi
ataupun individu maupun kelompok yang

Biaya transaksi: Biaya yang timbul atas

2.

Biaya komisi: Biaya yang timbul atas aktivitas

menawarkan jasa pengiriman uang tanpa

jual-beli valuta asing yang digunakan dalam

memiliki badan hukum.

transaksi.

Nominal Jumlah Pengiriman serta Batas/
Jangka Waktu Pengiriman
•

Kebijakan nilai maksimum dari jasa pengiriman
uang ditetapkan oleh masing-masing negara
dan
di

besarnya
Indonesia

berbeda-beda.
saat

ini,

batas

Contohnya
transaksi

pengiriman uang valuta asing setara dengan
Rp100.000.000,- per bulan per nasabah. Jika
melebihi batas tersebut maka nasabah wajib
untuk menyerahkan dokumen pendukung/
underlying.
•

Jangka

waktu

pengiriman

umumnya

ditentukan dari ketentuan bank atau penyedia
jasa pengiriman uang, bervariasi mulai dari
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real time online (diterima seketika) sampai
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