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Korporasi besar dapat memiliki berbagai macam objektif yang terkait 

dengan bisnis mereka dimana objektif tersebut juga terkait dengan 

solusi yang disediakan oleh bank sebagai penyedia jasa & pembiayaan. 

Objektif yang paling umum dan paling sering disediakan oleh perbankan 

tentu saja adalah pembiayaan modal kerja.  

Namun korporasi besar juga dapat memiliki objektif-objektif yang lain 

seperti meningkatkan efisiensi dalam hal trade cycle atau kebutuhan 

modal kerja (i), melakukan empowerment terhadap supplier (ii) sampai 

dengan mengatur pencatatan transaksi pada laporan keuangan (iii). 

Objektif-objektif tersebut tidak hanya terkait dengan perusahaan itu 

sendiri namun juga terkait dengan supply chain dari sebuah perusahaan.  

Salah satu solusi yang disediakan pihak perbankan untuk memenuhi 

ketiga objektif diatas adalah layanan Supply Chain Finance (SCF). 

Layanan ini pada umumnya diberikan oleh bank kepada korporasi besar 

dengan karakteristik procurement sebagai berikut : 

1. Merupakan perusahaan korporasi besar (anchor buyer) yang 

melakukan pembelian bahan baku atau barang jadi secara 

reguler ke banyak supplier  

2. Anchor buyer memiliki bargaining power yang lebih kuat 

dibandingkan mayoritas dari supplier dan pembayaran saat ini 

dilakukan secara open account based atau mau untuk berpindah 

ke metode pembayaran tersebut  

3. Supplier merupakan perusahaan korporasi menengah dan/atau 

perusahaan kecil yang saat ini menggunakan fasilitas modal 

kerja dengan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan suku 

bunga yang dinikmati oleh anchor buyer  

Layanan SCF diberikan untuk memenuhi objektif paling dasar dari anchor 

buyer yaitu ingin mendapatkan tenor pembayaran yang lebih panjang 

dan objektif dari supplier yaitu ingin mendapatkan tenor pembayaran 

yang lebih pendek (efisiensi dalam trade cycle). Tanpa adanya kerja sama 

SCF yang terjalin antara anchor buyer dan bank maka jika anchor buyer 

ingin meningkatkan efisiensi pada trade cycle atau kebutuhan modal 

kerja mereka dengan cara memperpanjang tenor pembayaran (account 

payables) hal ini akan cenderung merugikan/memberatkan pihak 

supplier.  

Namun dengan menyediakan layanan SCF maka anchor buyer dapat 

memberikan opsi early payment berdasarkan accepted invoice atau 

payment instruction kepada supplier-supplier mereka. SCF limit diberikan 

oleh bank dengan menganalisa financial strength dari anchor buyer, bank 

menetapkan SCF sebagai umbrella limit akan digunakan oleh supplier 

untuk mendapatkan percepatan pembayaran secara without recourse, 

tanpa harus menggunakan limit kredit mereka sendiri… 

 

Objektif-Objektif yang Beragam dari 

sebuah Korporasi Besar 
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1% 2%

Total Procurement Setahun 

(IDR miliar)
1,000                     1,000                     

Umur Piutang 

(hari)
60                           90                           

Estimasi besar limit KMK dari 

Supplier (IDR miliar)
167                         250                         

Utilisasi fasilitas KMK 70% 70%

Potensi Cost Saving  

(IDR miliar)
1.2                          3.5                          

Perbedaan Suku Bunga SCF & KMK 
Aspect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adapun resiko-resiko terkait dengan pemberian SCF adalah 

sebagai berikut : 

1. Pada sisi Bank : Pemberian SCF melihat financial 

strength dari buyer, oleh karena itu booking limit 

dilakukan pada buyer sebagai anchor. Terdapat resiko 

ketidakmampuan buyer untuk melakukan settlement 

atas pembayaran invoice yang jatuh tempo. Pada awal 

pemberian SCF akan dianalisa dan ditetapkan apakah 

SCF akan diberikan secara stand-alone atau 

berdampingan dengan fasilitas trade loan untuk 

membantu pembiayaan lebih lanjut sepanjang trade 

cycle dari anchor buyer 

2. Pada sisi Supplier : Pada SCF terdapat opsi early 

payment atas invoice yang sudah diaccept dari buyer. 

Namun berbeda dengan metode pembayaran Surat 

Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), pada 

transaksi SCF tidak ada jaminan pembayaran dari pihak 

ketiga (bank) sehingga tidak ada limit khusus yang 

dibook/hold sebelumnya. Pencairan SCF hanya dapat 

dilakukan berdasarkan ketersediaan limit dan/atau 

diterimanya instruksi pembayaran dari anchor buyer 

3. Pada sisi Buyer : Jika tidak diimplementasikan dengan 

hati-hati pemberian SCF dapat terjadi kesalahpahaman 

kepada supplier yang mengakibatkan mereka ingin 

menaikkan harga penjualan barang atau apabila limit 

SCF tidak tersedia maka proses early payment akan 

menjadi tertunda/terhambat sehingga supplier kecewa 

Penulis tidak dapat mengidentifikasi besar market share dari SCF 

pada perbankan di Indonesia karena belum adanya keseragaman 

dan/atau catatan khusus pada laporan keuangan perbankan yang 

mencatat transaksi tersebut. Beberapa bank menggabungkan 

pada pos Kredit & Piutang (Credit & Advances) dan ada yang 

memisahkan masuk dalam Tagihan Lainnya (Other Receivables). 

Namun kita dapat melakukan estimasi secara konservatif dengan 

mengasumsikan 5% dari total kredit modal kerja segmen 

korporasi besar berpeluang untuk diberikan layanan SCF. 

.. (dan tentu saja tidak perlu adanya persyaratan laporan 

keuangan dan collateral kepada supplier) dan bahkan pada 

beberapa bank, SCF dapat diberikan kepada supplier tanpa 

adanya persyaratan pembukaan rekening.  

Apabila bank tidak menetapkan limit SCF kepada anchor buyer 

dan tetap ingin membiayai piutang disisi supplier maka bank 

akan menetapkan limit KMK atau pembiayaan piutang (AR atau 

invoice financing) secara satu demi satu kepada masing-masing 

supplier. Jika ada ribuan supplier maka waktu & effort yang 

diperlukan akan terlalu luar biasa besar dan belum tentu semua 

supplier tersebut bank-able dan/atau sanggup untuk 

menyediakan collateral berdasarkan persyaratan standar dari 

bank untuk penyediaan fasilitas modal kerja.  

Penjelasan atas objektif dan keuntungan yang dapat dicapai 

oleh anchor buyer dengan menggunakan layanan SCF adalah 

sebagai berikut :  

• Dengan menyediakan layanan SCF kepada supplier-

suppliernya maka anchor buyer dapat menggunakan 

potensi cost saving dari perbedaan suku bunga SCF 

dengan fasilitas modal kerja disisi supplier sebagai 

bargaining chips untuk mendapatkan : 

o tenor pembayaran (account payables) yang lebih 

panjang dan/atau 

o diskon dalam harga pembelian barang 

• Anchor buyer dapat mendukung pengembangan 

supplier dengan memberikan alternatif pembiayaan 

modal kerja yang lebih efisien  

• Melalui penyediaan layanan ini reputasi dan image dari 

anchor buyer dimata supplier pun dapat menjadi lebih 

baik lagi 

• Dengan mempertimbangkan struktur dari layanan SCF 

banyak anchor buyer yang tetap menjaga pencatatan 

transaksi SCF sebagai account payables bukan sebagai 

hutang kepada bank 

Sedangkan pada benefit yang didapatkan oleh bank yang 

menyediakan layanan SCF adalah sebagai berikut : 

o Bank dapat membantu anchor buyer dalam 

memberikan structured solution sekaligus 

mendapatkan revenue berupa interest & fee based 

income dari transaksi SCF  

o Mempunyai akses kepada supplier dari anchor buyer 

dan dapat menyediakan ‘solusi modal kerja’ secara 

lebih cepat dan menyeluruh dibandingkan memberikan 

fasilitas KMK atau AR financing secara sendiri-sendiri 

o Bank meningkatkan share of wallet tidak hanya dari 

anchor buyer tapi wallet share dari supplier-supplier 

yang berasal dari berbagai macam segment  

o Bank dapat memutuskan untuk masuk lebih dalam 

dengan menyediakan fasilitas pada sisi pre-sales atau 

pre-shipment dari supplier 

o Minimialisir resiko fraud dikarenakan bank tumbuh 

melalui trade ecosystem dari anchor buyer 

 

  

Potensi Cost Saving dari Perbedaan Suku Bunga 

SCF dengan KMK disisi Supplier 
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Apabila kita mengasumsikan 30% dari total kredit modal kerja 

merupakan segment korporasi dan 5% dari nilai tersebut 

berpotensi diberikan SCF maka didapatkan potensi volume 

sebesar IDR36T dan apabila bank dapat membukukan NIM 

sebesar 3% maka total revenue wallet share dari potensi 

pemberian SCF mencapai angka IDR1.1T. 

Perhitungan diatas tentu cukup konservatif, mengingat banyak 

layanan SCF yang diberikan kepada multinationals company 

atau local large corporate yang secara stand-alone. Hal ini 

dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dalam kondisi 

yang kuat atau cash rich sehingga tidak memerlukan adanya 

fasilitas pembiayaan modal kerja dan tentu saja tidak akan 

terhitung potensinya melalui perhitungan diatas. 

Belum terhitung juga potensi fee-based income yang bank bisa 

dapatkan dari komisi transaksi SCF, dana pihak ketiga apabila 

ada persyaratan pembukaan rekening kepada supplier dan 

potensi pemberian fasilitas modal kerja untuk kebutuhan pre-

sales/shipment.  

Adapun beberapa trend yang diidentifikasi oleh penulis untuk 

pemberian Supply Chain Finance kepada korporasi besar di 

market global maupun di Indonesia : 

o Semakin banyak non-bank FI atau Fintech yang 

menawarkan layanan SCF, sebagai contoh 

PrimeRevenue, Orbian dan Taulia yang merupakan 

fintech global 

o Di luar negeri, bank agresif untuk menyediakan 

layanan SCF untuk perusahaan manufaktur dan 

hypermarkets sedangkan di Indonesia, bank lebih 

agresif untuk memberikan SCF yang government 

related atau layanan SCF yang diberikan dimana 

anchor buyer adalah state-owned company/entity 

o Pemberian SCF secara digital menjadi salah satu kunci 

pengembangan bisnis kedepannya. Bank maupun 

fintech harus dapat mengakomodir proses penerbitan 

PO, invoice, transport document, pembayaran & 

pembiayaan sampai dengan kebutuhan tanda tangan 

basah & mekanisme audit trail pada layanan SCF 

digital yang akan diberikan. 

Dapat disimpulkan bahwa SCF merupakan produk yang unik, 

dimana bank, buyer & supplier dapat  mengambil berbagai 

macam manfaat dari pemberian skema tersebut. Namun cara 

menyampaikan solusi atau mendapatkan buy-in dari internal 

stakeholder anchor buyer, perhitungan, penetapan limit & 

struktur fasilitas untuk memitigasi resiko kredit sampai dengan 

implementasi/on-boarding SCF merupakan beberapa faktor 

kunci untuk keberhasilan pengembangan bisnis SCF yang aman 

dan berkesinambungan. 

Banks 2019 2020 Growth MS 2020

BNI 264,813       291,624       10.1% 11.83%

Mandiri 309,376       277,237       -10.4% 11.25%

BCA 276,200       274,876       -0.5% 11.15%

BRI 187,944       190,278       1.2% 7.72%

CIMB Niaga 93,194          76,248          -18.2% 3.09%

Danamon 61,450          67,135          9.3% 2.72%

MUFG 67,604          53,020          -21.6% 2.15%

OCBC 56,777          51,188          -9.8% 2.08%

HSBC 53,955          44,933          -16.7% 1.82%

Permata 43,532          43,982          1.0% 1.78%

UOB 32,752          41,406          26.4% 1.68%

BTN 40,344          36,117          -10.5% 1.46%

Panin 42,603          33,922          -20.4% 1.38%

Citibank 30,975          29,290          -5.4% 1.19%

Mizuho 33,097          26,215          -20.8% 1.06%

DBS 25,936          19,164          -26.1% 0.78%

BJB 15,763          17,659          12.0% 0.72%

Standard Chartered 21,497          16,786          -21.9% 0.68%

DKI 17,762          14,388          -19.0% 0.58%

Lainnya 981,880       927,949       -5.5% 37.64%

Total Bank 2,576,497    2,465,419    -4.3% 100.00%
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