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Inkaso merupakan kegiatan jasa Bank untuk 
melakukan amanat dari pihak ke tiga berupa 
penagihan sejumlah uang kepada seseorang 

atau badan tertentu di kota lain yang telah 
ditunjuk oleh si pemberi amanat. 

Inkaso adalah penagihan warkat-warkat 
kliring yang terdapat di luar wilayah kliring 

bank yang bersangkutan. 



adalah sebuah cara pembayaran 
internasional yang memungkinkan eksportir 
menerima pembayaran tanpa menunggu 
berita dari luar negeri setelah barang dan 
berkas dokumen dikirimkan keluar negeri 
(kepada pemesan). 





adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta 
atau surat-surat berharga yang dirancang secara 

khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang 
khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga 
keamanan barang yang disimpan dan memberikan 

rasa aman bagi penggunanya. 



adalah uang kertas dalam valuta asing yang 
resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar 

Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran 
yang sah negara yang bersangkutan  

(legal tender).  

 



Traveller Cheque (TC) adalah cheque yang 
diterbitkan oleh bank atau lembaga 
keuangan non bank yang berwenang dalam 
bentuk pecahan tertentu untuk 
dipergunakan dalam perjalanan didalam 
maupun diluar negeri. 



Transaksi Spot adalah spot 
transaction yaitu transaksi pembelian atau 

penjualan mata uang asing yang waktu 
penyerahannya (settlement) dilakukan 

dalam dua hari kerja. 

 

 



Penyerahan dana dalam transaksi spot pada 
dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa 
cara berikut : 

Cash, yaitu penyerahan dana dilakukan pada 
tanggal (hari) yang sama dengan tanggal 
(hari) diadakannya transaksi (kontrak). 

Tom (kependekan dari tomorrow), yaitu 
penyerahan dana dilakukan pada hari kerja 
berikutnya atau hari kerja setelah 
diadakannya kontrak. 

 Spot, yaitu penyerahan dilakukan dua hari 
kerja setelah tanggal transaksi. 



 Merupakan transaksi valuta asing dengan 
penyerahan pada beberapa waktu mendatang 
sejumlah mata uang tertentu berdasarkan 
sejumlah mata uang tertentu yang lain.  

 Kurs dalam transaksi forward ditentukan di muka 
sedangkan penyerahan dan pembayaran dilakukan 
beberapa waktu mendatang pada saat kontrak 
jatuh tempo. 

 Transaksi forward ini biasanya sering digunakan 
untuk tujuan hedging dan spekulasi.  

 Hedging atau pemagaran resiko yaitu transaksi 
yang dilakukan semata-mata untuk menghindari 
resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs. 



 Yaitu transaksi pembelian dan penjualan bersamaan 
sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal 
valuta (penyerahan) yang berbeda.  

 Pembelian dan penjualan mata uang tersebut 
dilakukan pada bank lain yang sama.  

 Jenis transaksi swap yang umum adalah spot 
terhadap forward.  

 Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi 
spot dan secara simultan menjual kembali jumlah 
yang sama kepada bank lain yang sama dengan 
kontrak forward.  

 Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal 
dengan bank lain yang sama, dealer tidak akan 
menghadapi resiko valas yang tidak diperkirakan. 



Transaksi Opsi merupakan kontrak untuk 
memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak 

untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas 
sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka 

waktu tertentu. 


