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dipublikasikan pada tanggal 23 Oktober, 2020
oleh International Swaps and Derivatives Association, Inc.
International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) telah menerbitkan Protokol Cadangan IBOR
ISDA 2020 (Protokol ini) untuk memungkinkan pihak-pihak dalam Dokumen Terkover Protokol untuk
mengubah ketentuan dari setiap Dokumen Terkover Protokol menjadi (i) sehubungan dengan suatu
Dokumen Terkover Protokol yang memasukkan, atau merujuk pada suatu suku bunga sebagaimana
didefinisikan dalam, Buklet Definisi ISDA Terkover, termasuk dalam persyaratan Dokumen Terkover
Protokol tersebut baik persyaratan, atau suatu istilah tertentu yang termasuk dalam, Suplemen atas Definisi
ISDA 2006, yang difinalisasi pada tanggal 23 Oktober 2020 dan akan diterbitkan oleh ISDA dan efektif
pada tanggal 25 Januari 2021 (Suplemen Cadangan IBOR) dan (ii) sehubungan dengan Dokumen
Terkover Protokol yang dalam hal lain merujuk pada suatu IBOR Relevan, termasuk dalam persyaratan
Dokumen Terkover Protokol tersebut cadangan baru untuk IBOR Relevan tersebut.
Oleh karenanya, suatu pihak dapat tunduk pada Protokol ini dan terikat dengan ketentuan-ketentuannya
dengan melengkapi dan mengirimkan sebuah surat yang pada pokoknya berbentuk sebagaimana dalam
Exhibit 1 Protokol ini (Surat Penundukan) kepada ISDA, sebagai agen, sebagaimana dijelaskan di bawah
ini (masing-masing pihak tersebut, seorang Pihak Yang Tunduk).
1.

Penundukan terhadap dan Efektivitas Protokol

(a)
Dengan menundukkan diri pada Protokol ini dengan cara yang dimuat dalam paragraf 1 ini, masingmasing Pihak Yang Tunduk setuju, dengan mempertimbangkan janji dan kewajiban yang terkandung di
sini, bahwa syarat-syarat dari setiap Dokumen Terkover Protokol antara Pihak Yang Tunduk tersebut dan
Pihak Yang Tunduk lainnya akan diubah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam
Lampiran ini.
(b)
Penundukan pada Protokol ini akan dibuktikan dengan penandatanganan dan penyerahan daring,
sesuai dengan ketentuan paragraf ini, kepada ISDA, sebagai agen, dari Surat Penundukan (sesuai dengan
subparagraf 1(b)(i) sampai 1(b)(iii) di bawah ini). ISDA memiliki hak, dengan pertimbangan sendiri dan
mutlaknya, dengan pemberitahuan setidaknya tiga puluh hari kalender pada kolom “Protokol Cadangan
IBOR ISDA 2020” dari situs web www.isda.org (atau dengan cara lain yang sesuai), untuk menentukan
tanggal penutupan Protokol ini (tanggal penutupan tersebut, Tanggal Cut-off). Setelah Tanggal Cut-off,
ISDA tidak akan lagi menerima Surat Penundukan terhadap Protokol ini.
(i)
Masing-masing Pihak Yang Tunduk akan mengakses kolom “Protokol” pada situs web
ISDA di www.isda.org untuk memasukkan informasi secara daring yang disyaratkan untuk
menghasilkan bentuk Surat Penundukan dan akan menyerahkan pembayaran biaya yang berlaku.
Baik dengan mengunduh Surat Penundukan yang telah diisi secara langsung dari sistem Protokol
atau setelah menerima Surat Penundukan yang telah diisi melalui surel, masing-masing Pihak Yang
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Tunduk akan menandatangani dan mengunggah Surat Penundukan yang telah ditandatangani
sebagai lampiran PDF (portable document format) ke dalam sistem Protokol. Setelah Surat
Penundukan yang ditandatangani telah disetujui dan diterima oleh ISDA, Pihak Yang Tunduk
tersebut akan menerima surel konfirmasi tentang penundukkan Pihak Yang Tunduk terhadap
Protokol ini.
(ii)
Salinan yang dikonfirmasi dari setiap Surat Penundukan yang berisi, sebagai pengganti
tanda tangan, nama yang dicetak atau diketik dari masing-masing penanda tangan akan
dipublikasikan oleh ISDA sehingga dapat dilihat oleh seluruh Pihak Yang Tunduk. Masing-masing
Pihak Yang Tunduk setuju bahwa, untuk tujuan pembuktian, salinan yang dikonfirmasi dari Surat
Penundukan yang disertifikasi oleh General Counsel (atau pejabat lain yang sesuai) dari ISDA akan
dianggap asli.
(iii)
Masing-masing Pihak Yang Tunduk setuju bahwa penentuan tanggal dan waktu
penerimaan Surat Penundukan akan ditentukan oleh ISDA atas diskresi mutlaknya. Setiap Surat
Penundukan yang bertanggal dan dikirimkan ke ISDA sebelum tanggal Protokol ini diterbitkan
akan dianggap telah disampaikan pada tanggal Protokol ini diterbitkan.
(c)
Di antara dua Pihak Yang Tunduk, perjanjian untuk membuat perubahan-perubahan yang dimaksud
dalam Protokol ini, dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Protokol ini, akan berlaku efektif
pada Tanggal Implementasi dan perjanjian tersebut akan menjadi bagian dari setiap Dokumen Terkover
Protokol pada waktu yang terakhir terjadi antara Tanggal Implementasi dan Tanggal Dokumen Terkover
Protokol terkait. Perubahan-perubahan yang dimaksud dalam Protokol ini akan berlaku pada waktu yang
terakhir antara (i) Tanggal Implementasi dan (ii) Tanggal Efektif Protokol.
(A)
Tanggal Efektif Protokol sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol
adalah 25 Januari 2021.
(B)
Tanggal Implementasi sehubungan dengan dua Pihak Yang Tunduk adalah
tanggal penerimaan oleh ISDA, sebagai agen, atas Surat Penundukan (sesuai dengan
paragraf 1(b) di atas) pada waktu yang paling akhir dari dua Pihak Yang Tunduk tersebut
untuk tunduk, kecuali bahwa:
(I)
sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol mana pun yang telah
ditandatangani seorang Agen atas nama suatu Klien, dengan tunduk pada paragraf
3(m) di bawah, Tanggal Implementasi adalah tanggal yang ditetapkan dalam
subparagraf 3(g)(i)(A), subparagraf 3(g)(i)(B), subparagraf 3(g)(i)(C), subparagraf
3(h), paragraf 3(i) atau paragraf 3(j) di bawah, sebagaimana berlaku; dan
(II)
sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol Yang Ditandatangani
Non-Agen, dengan tunduk pada paragraf 3(m) di bawah, Tanggal Implementasi
adalah hari yang ditentukan dalam paragraf 3(l) di bawah.
Penerimaan oleh ISDA atas Surat Penundukan yang menyusul atau yang telah direvisi dari
salah satu Pihak Yang Tunduk tersebut tidak akan berakibat berubahnya Tanggal
Implementasi tersebut.
(d)
Protokol ini dimaksudkan untuk digunakan tanpa negosiasi, tetapi tanpa mengurangi setiap
perubahan, modifikasi atau pengesampingan sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol yang dapat
dilakukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan dari Dokumen Terkover Protokol.
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(i)
Dalam menaati Protokol ini, seorang Pihak Yang Tunduk tidak dapat menentukan
ketentuan, syarat atau batasan tambahan dalam Surat Penundukannya.
(ii)
Setiap niat penundukkan yang ISDA, sebagai agen, tentukan dengan itikad baik tidak
sesuai dengan Protokol ini akan batal dan ISDA akan sesegera mungkin secara wajar
menginformasikan pihak terkait tentang fakta tersebut setelah membuat keputusan tersebut.
(e)
Masing-masing Pihak Yang Tunduk mengakui dan menyetujui bahwa kepatuhan terhadap Protokol
ini tidak dapat dibatalkan, kecuali bahwa Pihak Yang Tunduk dapat, setelah Tanggal Efektif Protokol,
menyampaikan kepada ISDA, sebagai agen, suatu pemberitahuan yang secara substansial dalam bentuk
Exhibit 2 pada Protokol ini yang efektif (ditentukan sesuai dengan paragraf 3(f) di bawah) pada setiap Hari
Kerja Protokol (suatu Pemberitahuan Pencabutan) untuk menetapkan Tanggal Pencabutan berikutnya
sebagai tanggal terakhir dimana suatu Tanggal Implementasi dapat terjadi sehubungan dengan setiap
Dokumen Terkover Protokol antara pihak lawan dan Pihak Yang Tunduk tersebut.
(i)
Setelah penyampaian suatu Pemberitahuan Pencabutan yang efektif oleh seorang Pihak
Yang Tunduk, Protokol ini tidak akan mengubah setiap Dokumen Terkover Protokol antara Pihak
Yang Tunduk dan Pihak Yang Tunduk lainnya yang Tanggal Implementasinya akan terjadi setelah
Tanggal Pencabutan terkait.
(ii)
Jika seorang Agen tunduk pada Protokol ini atas nama Klien, maka, jika Klien secara
efektif mengirimkan suatu Pemberitahuan Pencabutan sesuai dengan paragraf 1(e) ini, Protokol ini
tidak akan mengubah Dokumen Terkover Protokol antara Pihak Yang Tunduk lainnya dan Klien
tersebut yang telah ditandatangani oleh Klien itu sendiri atau oleh Agen atas nama Klien itu atau
Dokumen Terkover Protokol Yang Ditandatangani Non-Agen (jika berlaku), dalam setiap kasus,
yang Tanggal Implementasinya akan terjadi setelah Tanggal Pencabutan yang ditetapkan sebagai
tanggal yang terakhir suatu Tanggal Implementasi dapat terjadi di dalam Pemberitahuan
Pencabutan Klien.
(iii)
Jika seorang Agen mengirimkan suatu Pemberitahuan Pencabutan sesuai dengan paragraf
1(e) ini atas nama Klien dan Klien secara terpisah tunduk pada Protokol ini secara langsung
daripada melalui perantaraan dari seorang Agen, maka Pemberitahuan Pencabutan yang
disampaikan oleh Agen tidak akan mencegah berlakunya suatu Tanggal Implementasi setelah
Tanggal Pencabutan sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol yang Klien telah
tandatangani dengan Pihak Yang Tunduk lainnya (termasuk melalui Agen).
(iv)
Subparagraf 1(e)(i), subparagraf 1(e)(ii) dan subparagraf 1(e)(iii) tidak mengurangi setiap
perubahan yang diberlakukan berdasarkan Protokol ini terhadap setiap Dokumen Terkover
Protokol antara dua Pihak Yang Tunduk dimana Tanggal Implementasi terjadi pada atau sebelum
hari dimana Tanggal Pencabutan terjadi atau dianggap terjadi, terlepas dari tanggal dimana
Dokumen Terkover Protokol itu ditandatangani, dan setiap perubahan tersebut akan efektif dengan
tidak mengesampingkan terjadinya atau dianggap terjadinya Tanggal Pencabutan tersebut.
(v)
Setiap Pemberitahuan Pencabutan harus disampaikan dengan cara yang dimaksud pada
paragraf 3(f) di bawah.
(vi)
Masing-masing Pihak Yang Tunduk setuju bahwa, untuk tujuan pembuktian, salinan
Pemberitahuan Pencabutan yang disertifikasi oleh General Counsel atau pejabat yang sesuai di
ISDA akan dianggap asli.
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(vii)
Setiap niat pencabutan yang menurut ISDA, sebagai agen, tentukan dengan itikad baik
adalah tidak sesuai dengan paragraf 1(e) ini tidak berlaku dan ISDA akan sesegera mungkin
menginformasikan pihak terkait tentang fakta tersebut setelah membuat keputusan tersebut.
2.

Pernyataan dan Janji

(a)
Pada saat yang terakhir antara (i) tanggal dimana seorang Pihak Yang Tunduk menaati Protokol ini
sesuai dengan paragraf 1 di atas (adalah tanggal penerimaan ISDA atas sebuah Surat Penundukan dari
seorang Pihak Yang Tunduk (sesuai dengan paragraf 1(b) di atas)) dan (ii) Tanggal Dokumen Terkover
Protokol, Pihak Yang Tunduk tersebut menyatakan kepada setiap Pihak Yang Tunduk lainnya yang
dengannya pihak tersebut menandatangani suatu Dokumen Terkover Protokol (yang pernyataannya akan
dianggap diulang pada Tanggal Protokol Efektif dan Tanggal Implementasi jika salah satu atau kedua
tanggal tersebut jatuh setelah tanggal Pihak Yang Tunduk tersebut tunduk pada Protokol ini) setiap hal
berikut ini:
(A)
Status. Ia, jika relevan, didirikan dan berkedudukan secara sah berdasarkan
hukum dari yurisdiksi pembentukan atau pendiriannya dan, jika relevan berdasarkan
hukum tersebut, dalam keadaan yang baik atau, jika ia dengan cara lain menyatakan
statusnya dalam atau berdasarkan Dokumen Terkover Protokol, memiliki status tersebut.
(B)
Wewenang. Ia memiliki wewenang untuk menandatangani dan menyerahkan
Surat Penundukan dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Penundukan
dan Dokumen Terkover Protokol sebagaimana diubah dengan Surat Penundukan dan
Protokol ini (beserta Lampirannya), dan telah mengambil segala tindakan yang diperlukan
untuk mengesahkan penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaannya.
(C)
Ketiadaan Pelanggaran atau Konflik. Penandatanganan, penyerahan dan
pelaksanaan tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum manapun yang
berlaku terhadapnya, ketentuan-ketentuan manapun dalam dokumen pembentukannya,
perintah manapun atau keputusan dari pengadilan manapun atau lembaga pemerintahan
lain yang berlaku terhadapnya atau setiap aset atau pembatasan kontraktual manapun yang
mengikat atau mempengaruhinya atau aset-asetnya.
(D)
Persetujuan. Seluruh persetujuan pemerintah atau persetujuan lainnya yang
dipersyaratkan untuk diperoleh sehubungan dengan Surat Penundukan dan Dokumen
Terkover Protokol, sebagaimana diubah dengan Surat Penundukan dan Protokol ini
(termasuk Lampiran di dalamnya), telah diperoleh dan berlaku penuh dan efektif dan
seluruh syarat atas persetujuan tersebut telah dipatuhi.
(E)
Kewajiban Mengikat. Kewajibannya berdasarkan Surat Penundukan dan
Dokumen Terkover Protokol, sebagaimana diubah dengan Surat Penundukan dan Protokol
ini (termasuk Lampiran di dalamnya), merupakan kewajiban yang legal, sah dan mengikat,
dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuannya masing-masing (dengan tunduk kepada
hukum kepailitan, restrukturisasi, insolvensi, moratorium atau hukum sejenis yang
mempengaruhi hak-hak kreditor secara umum dan keberlakuannya, tunduk pada
keberlakuan, terhadap prinsip yang setara dari penerapan umum (terlepas dari apakah
pelaksanaannya dilakukan dengan proses yang setara atau berdasarkan hukum)).
(F)
Dukungan Kredit. Penundukannya terhadap Protokol ini dan setiap perubahanperubahan yang diatur dalam Protokol ini (termasuk Lampirannya) tidak akan, dalam dan
dengan sendirinya, berdampak buruk terhadap keberlakuan, efektivitas atau keabsahan dari
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setiap kewajiban yang terutang, baik olehnya maupun oleh setiap pihak ketiga, berdasarkan
setiap Dokumen Dukungan Kredit atau Dokumen Dukungan Kredit Pihak Ketiga
sehubungan dengan kewajibannya yang berkaitan dengan Dokumen Terkover Protokol
sebagaimana diubah dengan Surat Penundukan dan Protokol ini (termasuk Lampirannya).
(b)
Setiap Pihak Yang Tunduk setuju satu sama lain dengan Pihak Yang Tunduk lain yang dengannya
ia telah menandatangani suatu Dokumen Terkover Protokol bahwa setiap pernyataan di atas akan dianggap,
dalam hal suatu Dokumen Terkover Protokol merupakan Perjanjian Induk ISDA, sebagai pernyataan untuk
tujuan Pasal 5(a)(iv) dan dalam hal Dokumen Terkover Protokol lainnya, menjadi pernyataan untuk tujuan
setiap ketentuan serupa dari masing-masing Dokumen Terkover Protokol, yang dibuat oleh masing-masing
Pihak Yang Tunduk pada saat yang terakhir antara (i) tanggal Pihak Yang Tunduk tersebut menaati Protokol
ini sesuai dengan paragraf 1 di atas dan (ii) Tanggal Dokumen Terkover Protokol dan yang dianggap
berulang pada Tanggal Efektif Protokol dan Tanggal Implementasi jika salah satu atau kedua tanggal jatuh
setelah tanggal Pihak Yang Tunduk tersebut tunduk pada Protokol ini.
(c)
Jaminan sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol dengan Dokumen Dukungan Kredit
Pihak Ketiga. Sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol dengan Dokumen Dukungan Kredit Pihak
Ketiga yang secara tegas mensyaratkan diperolehnya kesepakatan, persetujuan, perjanjian, otorisasi atau
tindakan lainnya dari Pihak Ketiga, setiap Pihak Yang Tunduk yang kewajibannya berdasarkan pengaturan
tersebut dijamin, ditanggung atau dengan cara lain didukung oleh Pihak Ketiga tersebut berjanji kepada
setiap Pihak Yang Tunduk lainnya dengan siapa ia telah menandatangani pengaturan tersebut bahwa ia
telah memperoleh kesepakatan (termasuk dengan cara dalam paragraf 2(d) di bawah ini), persetujuan,
perjanjian, otorisasi, atau tindakan lainnya oleh Pihak Ketiga tersebut dan bahwa ia akan, berdasarkan
permintaan, menyerahkan bukti atas kesepakatan, persetujuan, perjanjian, otorisasi atau tindakan lainnya
tersebut kepada Pihak Yang Tunduk lainnya tersebut.
(d)
Persetujuan Pihak Ketiga yang Dianggap. Setiap Pihak Yang Tunduk yang juga merupakan suatu
Pihak Ketiga sehubungan dengan suatu Dokumen Dukungan Kredit Pihak Ketiga dengan ini dianggap telah
menyetujui perubahan-perubahan yang diberlakukan oleh Protokol ini pada Dokumen Terkover Protokol
yang didukung oleh Dokumen Dukungan Kredit Pihak Ketiga tersebut.
3.

Lain-lain

(a)

Keseluruhan Perjanjian; Pernyataan Kembali; Kelangsungan.
(i)
Protokol ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman dari para Pihak Yang
Tunduk sehubungan dengan hal tersebut dan menggantikan seluruh komunikasi verbal dan tertulis
sebelumnya (kecuali yang diatur sebaliknya dalam Protokol ini) sehubungan dengan hal tersebut.
Setiap Pihak Yang Tunduk mengakui bahwa dalam menaati Protokol ini ia tidak bergantung kepada
pernyataan, jaminan atau kepastian verbal maupun tertulis (kecuali sebagaimana diatur atau dirujuk
pada bagian lain dalam Protokol ini atau dalam Lampiran) dan mengesampingkan seluruh hak dan
upaya hukum yang dengan cara lain dapat timbul, kecuali tidak ada ketentuan dalam Protokol ini
yang akan membatasi atau mengecualikan tanggung jawab apapun dari seorang Pihak Yang
Tunduk karena penipuan.
(ii)
Kecuali untuk setiap perubahan yang dianggap dilakukan berdasarkan Protokol ini
sehubungan dengan setiap Dokumen Terkover Protokol, seluruh syarat dan ketentuan dari setiap
Dokumen Terkover Protokol akan tetap berlaku penuh dan efektif sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku efektif segera sebelum tanggal yang pertama kali ia menjadi tunduk pada
Protokol ini. Kecuali sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Protokol ini, tidak ada ketentuan
yang merupakan pengesampingan atau pelepasan hak apapun dari Pihak Yang Tunduk berdasarkan
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setiap Dokumen Terkover Protokol dimana Pihak Yang Tunduk adalah suatu pihak atau penyedia
atau penerima dukungan kredit. Protokol ini akan, sehubungan dengan perihalnya, tetap berlaku,
dan setiap perubahan-perubahan dibuat atau dianggap dibuat berdasarkan Protokol ini akan
membentuk suatu bagian dari masing-masing Dokumen Terkover Protokol antara para Pihak Yang
Tunduk, meskipun terdapat pernyataan dalam Dokumen Terkover Protokol yang menyatakan
bahwa Dokumen Terkover Protokol tersebut merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman
antara para pihak dalam Dokumen Terkover Protokol sehubungan dengan subjek dari Dokumen
Terkover Protokol tersebut.
(b)
Pengecualian Perjanjian. Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dalam paragraf 1(a) di atas,
sehubungan dengan perjanjian manapun antara para Pihak Yang Tunduk, jika para pihak dari perjanjian
tersebut telah secara tegas menyatakan dalam perjanjian tersebut atau dengan cara lain disepakati secara
tertulis bahwa Protokol ini tidak berlaku, maka perjanjian tersebut tidak menjadi suatu Dokumen Terkover
Protokol.
(c)
Perubahan. Suatu perubahan, modifikasi atau pengesampingan sehubungan dengan hal-hal yang
dimaksud dalam Protokol ini (termasuk, untuk menghindari keraguan, setiap perubahan, modifikasi atau
pengesampingan sehubungan dengan penyelarasan suatu Dokumen Terkover Protokol dengan instrumen
dimana suatu Dokumen Terkover Protokol tersebut dimaksudkan untuk berfungsi sebagai lindung nilai
(atau sebaliknya)) hanya akan efektif sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol jika dibuat sesuai
dengan ketentuan Dokumen Terkover Protokol dan kemudian hanya berlaku antara para pihak dalam
Dokumen Terkover Protokol tersebut.
(d)
Judul. Judul yang digunakan pada Protokol ini dan setiap Surat Penundukan hanya untuk
kemudahan rujukan semata dan tidak mempengaruhi konstruksi dari atau untuk dipertimbangkan dalam
menginterpretasikan Protokol ini atau Surat Penundukan.
(e)
Hukum yang Mengatur. Protokol ini dan masing-masing Surat Penundukan akan, di antara dua
Pihak Yang Tunduk dan sehubungan dengan masing-masing Dokumen Terkover Protokol antara mereka,
diatur dengan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris dan Wales, tanpa rujukan kepada doktrin pilihan
hukum, dengan ketentuan bahwa amandemen atas masing-masing Dokumen Terkover Protokol harus diatur
oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang ditentukan untuk mengatur Dokumen Terkover Protokol
itu dan dengan cara lain sesuai dengan doktrin pilihan hukum yang berlaku.
(f)
Pemberitahuan. Setiap Pemberitahuan Pencabutan harus dalam bentuk tertulis dan disampaikan
dalam bentuk PDF yang terkunci (portable document format) sebagai lampiran dari suatu surat elektronik
kepada ISDA di alamat isda@isda.org dan akan dianggap terkirim secara efektif pada tanggal terkirimnya
kecuali jika pada tanggal pengiriman tersebut kantor London ISDA tutup atau komunikasi tersebut
disampaikan setelah 5:00 p.m. waktu London, dalam hal itu komunikasi tersebut akan dianggap terkirim
secara efektif pada hari berikutnya kantor London ISDA beroperasi.
(g)

Kemampuan Agen untuk Tunduk pada Protokol atas nama Klien.
(i)

Agen dapat tunduk pada Protokol ini:
(A)
atas nama seluruh Klien yang diwakili oleh Agen tersebut (dalam hal ini, Agen
tersebut tidak perlu mengidentifikasi masing-masing Klien melalui platform daring
industri yang tersedia secara umum, termasuk, misalnya, platform Perubahan ISDA yang
disediakan oleh IHS Markit (Platform) dan, sehubungan dengan setiap Dokumen
Terkover Protokol dimana Agen telah menandatanganinya atas nama Klien tersebut,
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Tanggal Implementasi adalah tanggal penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA (sesuai
dengan paragraf 1(b) di atas) yang terakhir menaati antara dua Pihak Yang Tunduk);
(B)
hanya atas nama Klien yang diwakili oleh Agen yang mana Agen tersebut secara
khusus menamai atau mengidentifikasi melalui suatu Platform dan, sehubungan dengan
setiap Dokumen Terkover Protokol yang telah ditandatangani Agen atas nama Klien
tersebut, Tanggal Implementasi adalah tanggal yang ditampilkan di Platform sebagai
tanggal dimana Agen menyampaikan nama atau identitas Klien tersebut kepada Pihak
Yang Tunduk lainnya (atau, jika kemudian, tanggal penerimaan Surat Penundukan dari
Pihak Yang Tunduk lainnya oleh ISDA, sebagai agen); atau
(C)
atas nama seluruh Klien yang diwakili oleh Agen tersebut, tidak termasuk setiap
Klien yang nama atau identitasnya disampaikan Agen kepada Pihak Yang Tunduk lainnya
melalui Platform sebagai Klien yang dikecualikan dari penundukan, tunduk pada
subparagraf 3(h)(i) di bawah ini, pada atau sebelum tanggal penerimaan oleh ISDA atas
sebuah Surat Penundukan (sesuai dengan paragraf 1(b) di atas) yang diterima terakhir dari
dua Pihak Yang Tunduk untuk mematuhinya (dalam hal ini, Agen tersebut tidak perlu
mengidentifikasi setiap Klien yang Agent telah bertindak atas namanya melalui Platform).
Sehubungan dengan setiap Dokumen Terkover Protokol dimana Agen telah
menandatanganinya atas nama Klien manapun yang nama atau identitasnya belum
dikomunikasikan kepada Pihak Yang Tunduk lainnya melalui Platform sebagai Klien yang
dikecualikan dari kepatuhan, Tanggal Implementasi adalah (tunduk pada subparagraf
3(h)(i) di bawah) tanggal penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA (sesuai dengan
paragraf 1(b) di atas) yang terakhir menaati antara dua Pihak Yang Tunduk. Jika Agen
belum mengomunikasikan nama atau identitas setiap Klien yang dikecualikan dari
kepatuhan kepada Pihak Yang Tunduk lainnya melalui Platform pada atau sebelum tanggal
penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA (sesuai dengan paragraf 1(b) di atas) yang
terakhir menaati antara dua Pihak Yang Tunduk, maka (tunduk pada subparagraf 3 (h)(i)
di bawah) sehubungan dengan setiap Dokumen Terkover Protokol yang telah
ditandatangani Agen atas nama Klien manapun, Tanggal Implementasi adalah tanggal
penerimaan oleh ISDA atas Surat Penundukan (sesuai dengan paragraf 1(b) di atas) yang
terakhir diterima dari dua Pihak Yang Tunduk untuk mematuhi,
dan, dalam setiap kasus, jika Agen memilih Opsi 2 dalam Surat Penundukannya, atas nama Klien
yang nama atau identitasnya dikomunikasikan Agen kepada Pihak Yang Tunduk lainnya melalui
Platform sebagai Klien sehubungan dengan berlakunya subparagraf 3 (g)(ii)(B)(II) di bawah ini
(dalam hal ini, Tanggal Implementasi sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol Yang
Ditandatangani Non-Agen adalah sebagaimana ditentukan dalam subparagraf 3(l) di bawah).
(ii)

Dalam setiap kasus, Agen dapat memilih untuk mengaplikasikan perubahan dalam
Protokol ini baik untuk:
(A)
sehubungan dengan seluruh Klien yang atas namanya Agen menundukkan diri
sesuai dengan subparagraf 3(g)(i)(A), subparagraf 3(g)(i)(B) atau subparagraf 3(g)(i) C) di
atas, masing-masing Dokumen Terkover Protokol yang telah ditandatangani Agen atas
nama Klien tersebut (Opsi 1); atau
(B)
(I) sehubungan dengan seluruh Klien yang atas namanya Agen menundukkan diri
sesuai dengan subparagraf 3(g)(i)(A), subparagraf 3(g)(i)(B) atau subparagraf 3(g)(i)(C) di
atas, masing-masing Dokumen Terkover Protokol yang telah ditandatangani Agen atas
nama Klien tersebut dan (II) sehubungan dengan Klien yang atas namanya Agen
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menundukkan diri yang nama atau identitasnya dikomunikasikan Agen kepada Pihak Yang
Tunduk lainnya sebagai Klien melalui Platform yang mana subparagraf 3(g)(ii)(B)(II) ini
berlaku, setiap Dokumen Terkover Protokol yang tidak tandatangani Agen atas nama para
Klien tersebut tetapi Agen memiliki wewenang dari Klien yang relevan untuk mengubah
(untuk tujuan Protokol ini, dokumen yang dijelaskan dalam subparagraf 3(g)(ii)(B)(II) ini
menjadi Dokumen Terkover Protokol Yang Ditandatangani Non-Agen dan tanggal
yang ditampilkan pada Platform sebagai tanggal Agen mengomunikasikan nama atau
identitas Klien kepada Pihak Yang Tunduk lainnya untuk tujuan subparagraf 3(g)(ii)(B)(II)
menjadi Tanggal Identifikasi) (Opsi 2). Jika seorang Agen tunduk pada Protokol ini dan
memilih Opsi 2, sehubungan dengan setiap Klien yang atas namanya Agen menundukkan
diri sesuai dengan subparagraf 3(g)(i)(A), subparagraf 3 (g)(i)(B) atau subparagraf
3(g)(i)(C) di atas yang nama atau identitasnya dikomunikasikan kepada Pihak Yang
Tunduk lainnya sebagai Klien sehubungan dengan subparagraf 3(g)(ii)(B)(II) yang berlaku
di atas, Dokumen Terkover Protokol yang dirujuk dalam kedua subparagraf 3(g)(ii)(B)(I)
dan subparagraf 3(g)(ii)(B)(II) di atas akan diubah sesuai dengan ketentuan Protokol ini.
Untuk menghindari keraguan, setiap Dokumen Terkover Protokol yang tidak tandatangani
Agen atas nama Klien dan yang Agen tidak memiliki wewenang dari Klien yang relevan
untuk mengubahnya tidak akan menjadi Dokumen Terkover Protokol Yang
Ditandatangani Non-Agen.
(iii)
Pemilihan Opsi 1 atau Opsi 2 harus dilakukan dalam Surat Penundukan. Penundukan oleh
Agen hanya akan efektif sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol yang dideskripsikan
dalam Opsi 1 atau Opsi 2, sebagaimana berlaku, dan sebagaimana dipilih dalam Surat Penundukan
(dengan ketentuan, jika Agen memilih Opsi 2 dan sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol
Yang Ditandatangani Non-Agen, (A) subparagraf 3(g)(iv) dan paragraf 3(l) di bawah ini dan (B)
Agen yang mengomunikasikan nama atau identitas Klien tersebut yang atas namanya Agen
mengubah Dokumen Terkover Protokol Yang Ditandatangani Non-Agen kepada Pihak Yang
Tunduk lainnya, sesuai dengan subparagraf 3(g)(ii)(B)(II) di atas (terlepas dari apakah Agen tunduk
pada Protokol ini dengan menggunakan pendekatan yang dideskripsikan dalam subparagraf
3(g)(i)(A), subparagraf 3(g)(i)(B) atau subparagraf 3(g)(i)(C) di atas)).
(iv)
Jika seorang Agen tunduk pada Protokol ini dan memilih Opsi 2 dalam Surat
Penundukannya, maka, hanya sehubungan dengan setiap Dokumen Terkover Protokol Yang
Ditandatangani Non-Agen, Agen harus, sesegara mungkin secara wajar setelah permintaan tertulis
(termasuk melalui surel) dari Pihak Yang Tunduk lainnya, dan dalam hal apa pun selambatlambatnya pada akhir hari kalender kelima belas setelah permintaan tersebut, memberikan bukti
wajar yang memadai bagi Pihak Yang Tunduk lainnya atas kebijakannya sendiri yang mendukung
kewenangan Agen untuk mengubah dokumen tersebut, dengan ketentuan:
jika, sebelum tanggal penerimaan oleh ISDA atas sebuah Surat Penundukan (sesuai dengan
paragraf 1(b) di atas) dari Agen dan Pihak Yang Tunduk lainnya untuk menundukkan diri,
Agen telah menyampaikan kepada Pihak Yang Tunduk lainnya suatu salinan, atau ekstrak
yang relevan, dari perjanjian (seperti perjanjian manajemen investasi) dimana Klien yang
relevan menunjuk Agen untuk bertindak atas namanya dan memberi wewenang kepada
Agen untuk membuat perubahan yang dimaksud oleh Protokol ini atas Dokumen Terkover
Protokol Yang Ditandatangani Non-Agen (terlepas dari apakah otoritas tersebut secara
tegas merujuk pada Protokol ini atau tidak), maka, tunduk pada hak Pihak Yang Tunduk
lainnya untuk meminta (dimana permintaan harus secara tertulis (termasuk melalui surel))
suatu salinan tambahan dari perjanjian itu atau ekstrak relevan tersebut (yang
permintaannya harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir hari kalender kelima belas
setelah Tanggal Identifikasi dan tanggal penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA, sebagai
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agen, dari Pihak Yang Tunduk lainnya, Agen tidak perlu memberikan bukti tambahan
untuk mendukung wewenangnya untuk mengubah Dokumen Terkover Protokol Yang
Ditandatangani Non-Agen atas nama Klien tersebut untuk tujuan Protokol ini, dan
sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol Yang Ditandatangani Non-Agen, akan
dianggap telah memberikan bukti wajar yang memuaskan Pihak Yang Tunduk lainnya
pada (I) jika Pihak Yang Tunduk lainnya tidak meminta salinan tambahan dari perjanjian
tersebut atau ekstrak yang relevan, pada akhir hari kalender kelima belas setelah Tanggal
Identifikasi dan tanggal penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA, sebagai agen, dari Pihak
Yang Tunduk lainnya atau (II) jika Pihak Yang Tunduk lainnya memang meminta salinan
tambahan dari perjanjian itu atau ekstrak yang relevan, hari dimana salinan tambahan itu
dikirim ke Pihak Yang Tunduk lainnya;
(A)
jika Pihak Yang Tunduk lainnya tidak meminta bukti tersebut selambat-lambatnya
pada akhir hari kalender kelima belas setelah Tanggal Identifikasi dan tanggal penerimaan
Surat Penundukan oleh ISDA, sebagai agen, dari Pihak Yang Tunduk lainnya, , maka Agen
akan dianggap telah menyediakan bukti wajar yang memuaskan Pihak Yang Tunduk
lainnya pada akhir hari kalender kelima belas itu;
(B)
tunduk pada subparagraf 3(g)(iv)(A) di atas, setelah penyerahan setiap bukti
tersebut oleh Agen kepada Pihak Yang Tunduk lainnya, kecuali bila Pihak Yang Tunduk
lainnya memberitahu Agen sebaliknya pada akhir hari kalender kelima belas setelah hari
dimana bukti tersebut diserahkan, Agen akan dianggap telah memberikan bukti wajar yang
memuaskan Pihak Yang Tunduk lainnya pada akhir hari kalender kelima belas itu;
(C)

jika:
(I)
setelah permintaan tertulis dari Pihak Yang Tunduk lainnya, Agen tidak
memberikan kepada Pihak Yang Tunduk lainnya bukti apa pun yang mendukung
kewenangannya untuk mengubah dokumen-dokumen tersebut atau, jika
subparagraf 3(g)(iv)(A) di atas berlaku, dengan salinan tambahan dari perjanjian
atau ekstrak yang relevan, pada akhir hari kalender kelima belas setelah
permintaan tertulis tersebut; atau
(II)
tunduk pada sub-paragraf 3(g)(iv)(A) di atas, Pihak Yang Tunduk lainnya
menentukan bahwa bukti yang diberikan oleh Agen tidak memadai dan
memberitahu Agen sebagaimana mestinya sebelum akhir hari kalender kelima
belas setelah bukti disampaikan,

maka, tanpa mengurangi hak Pihak Yang Tunduk lainnya untuk mengajukan permintaan
bukti lebih lanjut dan hak Agen untuk memberikan bukti tersebut dan, sehubungan dengan
bukti tersebut, tunduk pada subparagraf 3(g)(iv)(C) di atas, Dokumen Terkover Protokol
Yang Ditandatangani Non-Agen tidak akan diubah oleh Protokol ini; dan
(D)
setiap kegagalan Agen untuk memberikan bukti tersebut kepada Pihak Yang
Tunduk lainnya tidak akan menimbulkan Potensi Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa
Cidera Janji (masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Induk ISDA),
atau peristiwa serupa, berdasarkan ketentuan tersebut, berdasarkan Dokumen Terkover
Protokol Yang Ditandatangani Non-Agen atau hak tindakan kontraktual lainnya
berdasarkan Protokol ini atau Dokumen Terkover Protokol Yang Ditandatangani NonAgen tersebut.
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(v)
Jika seorang Agen tunduk pada Protokol ini dan secara khusus menamai atau
mengidentifikasi satu atau lebih Klien (A) yang atas namanya ia tunduk (sebagaimana dimaksud
dalam subparagraf 3(g)(i)(B) di atas), (B) yang dikecualikan dari penundukan (sebagaimana
dimaksud dalam subparagraf 3(g)(i)(C) di atas), dan/atau (C) yang atas namanya Agen mengubah
Dokumen Terkover Protokol Yang Ditandatangani Non-Agen (sebagaimana dimaksud dalam
subparagraf 3(g)(ii)(B)(II) di atas), sebagaimana berlaku, melalui Platform, Agen tersebut harus
memberikan pengenal entitas hukum (LEI) dari masing-masing Klien tersebut melalui Platform
tersebut.
(vi)
Jika seorang Agen tunduk pada Protokol ini atas nama suatu Klien dengan menandatangani
dan mengirimkan Surat Penundukan atas nama Klien tersebut sesuai dengan paragraf 1 di atas dan
paragraf 3(g) ini, referensi ke Pihak Yang Tunduk untuk tujuan Protokol ini (termasuk Lampiran
dokumen ini) dan Surat Penundukan harus ditafsirkan merujuk ke Klien tersebut. Jika, sehubungan
dengan Klien, lebih dari satu Surat Penundukan diterima oleh ISDA sesuai dengan paragraf 1(b) di
atas (dengan cara Klien yang tunduk atas namanya sendiri dan satu atau lebih Agen yang
menundukkan diri atas nama Klien tersebut), maka:
(A)
jika ISDA menerima sebuah Surat Penundukan dari Agen atas nama Klien setelah
menerima Surat Penundukan dari Klien tersebut, setiap dokumen yang ditandangani oleh:
(I)

Agen tersebut bertindak atas nama Klien tersebut; atau

(II)
jika Agen memilih Opsi 2 dalam Surat Penundukannya, Klien tersebut atas
namanya sendiri tetapi Agen memiliki kewenangan dari Klien terkait untuk
mengubah,
dalam masing-masing kasus, yang memiliki Tanggal Dokumen Terkover Protokol
sebelum:
(1)

Tanggal Efektif Protokol; atau

(2)
jika kemudian, tanggal penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA, sebagai
agen, dari Agen tersebut (atau, jika kemudian, tanggal penerimaan Surat
Penundukan oleh ISDA, sebagai agen, dari Pihak Yang Tunduk lainnya),
akan dianggap memiliki “suatu Tanggal Dokumen Terkover Protokol sebelum Tanggal
Efektif Protokol (atau, jika kemudian, tanggal penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA,
sebagai agen (sesuai dengan paragraf 1(b) di atas) yang terakhir dari dua Pihak Yang
Tunduk untuk patuh)” untuk tujuan definisi Konfirmasi Terkover Protokol, Dokumen
Dukungan Kredit Terkover Protokol dan Perjanjian Induk Terkover Protokol di bawah ini;
dan
(B)
jika ISDA menerima sebuah Surat Penundukan dari Klien setelah menerima Surat
Penundukan dari Agen atas nama Klien tersebut, setiap dokumen yang ditandatangani oleh
Klien, baik secara langsung atau melalui perantaraan Agen, yang memiliki Tanggal
Dokumen Terkover Protokol sebelum:
(I)

Tanggal Efektif Protokol; atau
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(II)
jika kemudian, tanggal penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA, sebagai
agen, dari Agen tersebut (atau, jika kemudian, tanggal penerimaan Surat
Penundukan oleh ISDA, sebagai agen, dari Pihak Yang Tunduk lainnya),
akan dianggap memiliki “Tanggal Dokumen Terkover Protokol sebelum Tanggal Efektif
Protokol (atau, jika kemudian, tanggal penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA, sebagai
agen (sesuai dengan paragraf 1(b) di atas) yang terakhir menaati antara dua Pihak Yang
Tunduk)” untuk tujuan definisi Konfirmasi Terkover Protokol, Dokumen Dukungan Kredit
Terkover Protokol dan Perjanjian Induk Terkover Protokol di bawah ini.
(vii)
Jika seorang Agen tunduk pada Protokol ini atas nama suatu Klien, maka yang terakhir
antara (A) tanggal Agen tersebut tunduk pada Protokol ini sesuai dengan paragraf 1 di atas dan (B)
Tanggal Dokumen Terkover Protokol, Agen tersebut menyatakan kepada masing-masing Pihak
Yang Tunduk (I) yang dengannya ia telah menandatangani suatu Dokumen Terkover Protokol atas
nama Klien tersebut atau (II) yang merupakan pihak dari setiap Dokumen Terkover Protokol Yang
Ditandatangani Non-Agen (yang pernyataannya akan dianggap diulang pada Tanggal Efektif
Protokol dan pada Tanggal Implementasi jika salah satu atau kedua tanggal tersebut adalah setelah
tanggal dimana Agen tersebut tunduk pada Protokol ini) bahwa ia memiliki, pada Tanggal
Implementasi yang relevan, seluruh kewenangan yang diperlukan untuk menandatangani Surat
Penundukan atas nama Klien tersebut. Sehubungan dengan setiap Klien yang dirujuk pada paragraf
3(h), paragraf 3(i), paragraf 3(j) atau paragraf 3(k) di bawah ini, Agen menyatakan bahwa ia
memiliki, pada Tanggal Implementasi yang relevan, seluruh otoritas yang diperlukan untuk
mengaplikasikan ketentuan Surat Penundukan kepada Klien tersebut.
(h)
Penambahan Client kepada suatu Dokumen Terkover Protokol Agen setelah tanggal
penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA yang terakhir antara penundukkan oleh Agen dan Pihak
Yang Tunduk lainnya.
(i)
Tunduk pada subparagraf 3(h)(ii) di bawah ini, sehubungan dengan Klien yang
ditambahkan ke Dokumen Terkover Protokol Agen antara Agen dan Pihak Yang Tunduk setelah
tanggal penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA (sesuai dengan paragraf 1(b) di atas) yang
terakhir menaati antara dua Pihak Yang Tunduk (Klien Baru), Agen dan Pihak Yang Tunduk
tersebut setuju bahwa persyaratan Dokumen Terkover Protokol Agen seperti antara Pihak Yang
Tunduk dan Klien Baru mana pun akan tunduk pada perubahan yang diberlakukan oleh Protokol
ini dan antara Pihak Yang Tunduk dan Klien Baru, Tanggal Implementasi adalah tanggal dimana
Klien Baru ditambahkan ke Dokumen Terkover Protokol Agen, kecuali jika disepakati lain antara
Agen tersebut dan Pihak Yang Tunduk tersebut (yang perjanjiannya dapat, jika seorang Agen
tunduk pada Protokol ini menggunakan pendekatan pada subparagraf 3(g)(i)(C) di atas, dapat
dicapai oleh Agen yang berkomunikasi dengan Pihak Yang Tunduk lainnya melalui Platform, pada
saat Klien Baru ditambahkan ke Dokumen Terkover Protokol Agen, maka Klien Baru dikecualikan
dari penundukan).
(ii)
Jika seorang Agen tunduk pada Protokol ini menggunakan pendekatan yang dijelaskan
dalam subparagraf 3(g)(i)(B) di atas dan oleh karena itu secara khusus menamai atau
mengidentifikasi satu atau lebih Klien yang atas namanya ia tunduk, maka dalam urutan
persyaratan dari suatu Dokumen Terkover Protokol Agen antara seorang Pihak Yang Tunduk dan
setiap Klien Baru yang akan tunduk pada perubahan yang diberlakukan oleh Protokol ini, Agen
harus mengomunikasikan identitas dari masing-masing Klien Baru (termasuk pengenal entitas
hukum (LEI)) kepada Pihak Yang Tunduk lainnya yang merupakan pihak dalam Dokumen
Terkover Protokol Agen dimana Klien Baru ditambahkan melalui Platform dan, antara Pihak Yang
Tunduk lainnya dan Klien Baru tersebut, Tanggal Implementasi adalah tanggal yang ditampilkan
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di Platform sebagai tanggal dimana Agen mengomunikasikan identitas Klien Baru tersebut kepada
Pihak Yang Tunduk lainnya melalui Platform itu.
(i)
Penambahan Klien pada suatu Daftar Agen Yang Teridentifikasi Dalam Cakupan Klien setelah
tanggal Penerimaan Surat Penundukan Agen oleh ISDA. Jika seorang Agen tunduk pada Protokol ini
menggunakan pendekatan yang dijelaskan dalam subparagraf 3(g)(i)(B) di atas dan oleh karena itu secara
khusus menyebutkan atau mengidentifikasi satu atau lebih Klien yang atas namanya ia tunduk , maka untuk
tujuan subparagraf 3(g)(ii)(A) atau 3(g)(ii)(B)(I) di atas, sebagaimana berlaku, dapat mengomunikasikan
nama atau identitas Klien tambahan yang atas namanya ia tunduk (melalui Platform) ke Pihak Yang Tunduk
lainnya setelah tanggal penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA, sebagai agen, dan, antara Pihak Yang
Tunduk lainnya dan Klien tambahan, Tanggal Implementasi adalah tanggal yang ditunjukkan di Platform
sebagai tanggal dimana Agen mengomunikasikan identitas dari Klien tambahan tersebut kepada Pihak
Yang Tunduk lainnya melalui Platform tersebut untuk tujuan-tujuan tersebut (atau, jika kemudian, tanggal
penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA, sebagai agen, dari Pihak Yang Tunduk lainnya), kecuali jika
disepakati lain antara Agen tersebut dan Pihak Yang Tunduk tersebut.
(j)
Klien Dihapus dari Daftar Klien Yang Dikecualikan Milik seorang Agen setelah tanggal
Penerimaan Surat Penundukan Agen oleh ISDA. Jika seorang Agen tunduk pada Protokol ini
menggunakan pendekatan yang dijelaskan dalam subparagraf 3(g)(i)(C) di atas dan oleh karena itu secara
spesifik menyebutkan atau mengidentifikasi satu atau lebih Klien yang dikecualikan dari penundukan, maka
untuk tujuan subparagraf 3(g)(ii)(A) atau 3(g)(ii)(B)(I) di atas, sebagaimana berlaku, Agen dapat, setelah
tanggal penerimaan Surat Penundukannya oleh ISDA, sebagai agen, menghapus satu atau lebih Klien dari
daftar Klien yang dikecualikan melalui Platform dan, antara Pihak Yang Tunduk lainnya dan Klien tersebut,
Tanggal Implementasi adalah tanggal yang ditampilkan di Platform sebagai tanggal dimana Agen
berkomunikasi dengan Pihak Yang Tunduk lainnya bahwa Klien telah dihapus dari daftar Klien yang
dikecualikan (atau, jika kemudian, tanggal penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA, sebagai agen, dari
Pihak Yang Tunduk lainnya), kecuali jika disepakati lain antara Agen tersebut dan Pihak Yang Tunduk
tersebut.
(k)
Klien yang Ditambahkan ke Daftar Klien Milik seorang Agen dimana subparagraf
3(g)(ii)(B)(II) di atas berlaku. Jika seorang Agen tunduk pada Protokol ini, memilih Opsi 2 dalam Surat
Penundukannya dan oleh karena itu secara spesifik menyebutkan atau mengidentifikasi satu atau lebih
Klien yang mana subparagraf 3(g)(ii)(B)(II) di atas berlaku, maka Agen dapat menamai atau
mengidentifikasi Klien tambahan dimana subparagraf 3 (g)(ii)(B)(II) di atas berlaku (melalui Platform)
setelah tanggal penerimaan Surat Penundukannya oleh ISDA, sebagai agen.
(l)
Kewenangan untuk mengubah Dokumen Terkover Protokol Yang Ditandatangani Non-Agen.
Jika seorang Agen tunduk pada Protokol ini dan memilih Opsi 2 (sebagaimana dijelaskan dalam
subparagraf 3(g)(ii) di atas), maka, sehubungan dengan masing-masing Dokumen Terkover Protokol Yang
Ditandatangani oleh Non-Agen, Tanggal Implementasi adalah hari dimana Agen dianggap telah
memberikan bukti yang mendukung kewenangan Agen untuk mengubah Dokumen Terkover Protokol
Yang Ditandatangani Non-Agen kepada Pihak Yang Tunduk lainnya sesuai dengan subparagraf 3(g)(iv) di
atas dan, untuk tujuan subparagraf 3(g)(iii) di atas, hanya sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol
Yang Ditandatangani Non-Agen tersebut, penundukan Agen akan dianggap efektif pada hari tersebut.
(m)
Tanggal Implementasi jika kedua Agen dan Klien tunduk pada Protokol ini atau jika lebih dari
satu Agen tunduk untuk Klien. Jika seorang Agen tunduk pada Protokol ini dan, sehubungan dengan Klien
tertentu dan suatu Dokumen Terkover Protokol yang telah ditandadatangani Agen atas nama Klien tersebut
atau suatu Dokumen Terkover Protokol Yang Ditandatangani Non-Agen, terdapat, sesuai dengan ketentuan
Protokol ini, lebih dari satu Tanggal Implementasi, maka, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dalam
Protokol ini, Tanggal Implementasi adalah tanggal yang pertama dari tanggal-tanggal tersebut.
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(n)
Pihak Yang Tunduk yang merupakan Agen sehubungan dengan suatu Dokumen Terkover
Protokol. Seorang Pihak Yang Tunduk yang menandatangani suatu Dokumen Terkover Protokol (termasuk
lampirannya) sebagai agen sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol, tidak akan untuk tujuan
Protokol ini dianggap sebagai pihak dari atau menandatangani Dokumen Terkover Protokol tersebut hanya
karena bertindak sebagai agen sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol tersebut kecuali
sebagaimana ditentukan secara tegas dalam Dokumen Terkover Protokol.
4.

Definisi-definisi

Rujukan dalam Protokol dan Lampiran atas istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:
Dokumen Dukungan Kredit Tambahan berarti dokumen-dokumen (dimana, untuk menghindari
keraguan, akan dianggap termasuk lampiran atau lampiran apa pun di dalamnya) yang dinyatakan dalam
Bagian 2 dari Annex Dokumen Tambahan dari Protokol ini.
Perjanjian Induk Tambahan berarti dokumen-dokumen (dimana, untuk menghindari keraguan, akan
dianggap termasuk lampiran atau lampiran apa pun di dalamnya) yang dinyatakan dalam Bagian 1 dari
Annex Dokumen Tambahan dari Protokol ini.
Surat Penundukan memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah tersebut pada paragraf pendahuluan
Protokol ini.
Pihak Yang Tunduk memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah tersebut pada paragraf
pendahuluan Protokol ini, sebagaimana ditafsirkan sesuai dengan subparagraf 3(g)(vi) di atas jika relevan.
Agen berarti entitas yang menandatangani suatu Dokumen Terkover Protokol (atau yang memiliki
kewenangan untuk mengubah Dokumen Terkover Protokol Yang Ditandatangani Non-Agen) dan
menandatangani dan menyerahkan sebuah Surat Penundukan sehubungan dengan Protokol ini atas nama,
dan sebagai agen untuk, satu atau lebih Klien. Sehubungan dengan paragraf 3(h) di atas, Agen juga berarti
suatu entitas yang menandatangani suatu Dokumen Terkover Protokol dan menandatangani dan
menyerahkan Surat Penundukan sesuai dengan subparagraf 3(g)(i) di atas semata-mata untuk tujuan
mengubah perjanjian tersebut yang mana Klien Baru dapat ditambahkan berdasarkan paragraf 3(h) di atas.
Dokumen Terkover Protokol Agen berarti setiap Dokumen Terkover Protokol yang ditandatangani oleh
Agen atas nama satu atau lebih Klien sebelum Tanggal Efektif Protokol (atau, jika kemudian, tanggal
penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA, sebagai agen (sesuai dengan paragraf 1(b) di atas) yang terakhir
menaati antara dua Pihak Yang Tunduk), termasuk perjanjian yang ditandatangani sebagai suatu kontrak
payung oleh seorang Agen dan seorang Pihak Yang Tunduk sebelum Tanggal Efektif Protokol (atau, jika
setelahnya, tanggal penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA, sebagai agen (sesuai dengan paragraf 1(b)
di atas) yang terakhir menaati antara dua Pihak Yang Tunduk) yang merupakan suatu Dokumen Terkover
Protokol tetapi bila tidak ada Klien yang mendasari adalah Pihak Yang Tunduk.
Klien berarti, sehubungan dengan Agen, klien, investor, dana, rekening, dan / atau prinsipal lainnya yang
atas namanya Agen bertindak.
Konfirmasi berarti, sehubungan dengan transaksi, satu atau lebih dokumen atau bukti konfirmasi lainnya
yang dipertukarkan antara para pihak atau efektif untuk tujuan mengonfirmasikan atau membuktikan
transaksi tersebut.
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Buklet Definisi ISDA Terkover berarti masing-masing dari Definisi ISDA 2006, Definisi ISDA 2000,
Definisi Euro ISDA 1998, Suplemen 1998 dari Definisi ISDA 1991 dan Definisi ISDA 1991, masingmasing diterbitkan oleh ISDA.
Dokumen Dukungan Kredit berarti, sehubungan dengan seorang Pihak Yang Tunduk dan suatu Dokumen
Terkover Protokol, setiap dokumen yang berlaku pada Tanggal Implementasi, yang menurut
persyaratannya menjamin, penjaminan atau dengan cara lain dari waktu ke waktu mendukung kewajiban
Pihak Yang Tunduk tersebut berdasarkan Dokumen Terkover Protokol, baik apakah dokumen tersebut
ditentukan demikian di dalamnya atau dalam Dokumen Terkover Protokol.
Tanggal Cut-off memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah tersebut pada paragraf 1(b) di atas.
Suplemen Cadangan IBOR memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah tersebut pada paragraf
pendahuluan dalam Protokol ini.
Tanggal Identifikasi memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah tersebut pada subparagraf Error!
Reference source not found.3(g)3(g)(ii)3(g)(ii)(B) di atas.
Tanggal Implementasi memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah tersebut pada subparagraf
1(c)(B) di atas.
ISDA memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah tersebut pada paragraf pendahuluan dalam
Protokol ini.
Dokumen Dukungan Kredit ISDA berarti masing-masing dari dokumen berikut:
(a)
Annex Dukungan Kredit ISDA 1994 (Bentuk Bilateral; Perjanjian ISDA tunduk pada
Hukum New York saja);
(b)
Annex Dukungan Kredit ISDA 1995 (Bentuk Bilateral – Transfer; Perjanjian ISDA tunduk
pada Hukum Inggris);
(c)
Akta Dukungan Kredit ISDA 1995 (Bentuk Bilateral – Jaminan; Perjanjian ISDA tunduk
pada Hukum Inggris);
(d)
Annex Dukungan Kredit ISDA 1995 (Bentuk Bilateral – Pinjaman dan Gadai; Jaminan
Tunduk tunduk pada Hukum Jepang);
(e)
Annex Dukungan Kredit ISDA 1995 (Bentuk Bilateral – Transfer; Perjanjian ISDA
Tunduk pada Hukum Perancis);
(f)
Annex Dukungan Kredit ISDA 1995 (Bentuk Bilateral – Transfer; Perjanjian ISDA
Tunduk pada Hukum Irlandia);
(g)

Annex Dukungan Kredit ISDA 2008 (Pinjaman/Gadai Hukum Jepang);

(h)

Annex Dukungan Kredit Standar 2013 (Hukum New York);

(i)

Annex Dukungan Kredit Standar 2013 (Hukum Inggris);
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(j)
Annex Dukungan Kredit Standar 2014 (Hukum New York – Penyelesaian Beberapa Mata
Uang);
(k)
Annex Dukungan Kredit Standar 2014 (Hukum Inggris – Penyelesaian Beberapa Mata
Uang Ganda));
(l)
Annex Dukungan Kredit Hukum Korea ISDA 2014 (Bentuk Bilateral – Pinjaman dan
Gadai; Annex Dukungan Kredit Tunduk pada Hukum Korea);
(m)
Annex Dukungan Kredit untuk Margin Variasi (VM) 2016 (Bentuk Bilateral; Perjanjian
ISDA Tunduk pada Hukum New York saja), termasuk segala bentuk yang dibuat antara Para Pihak
berdasarkan Protokol Margin Variasi ISDA 2016;
(n)
Annex Dukungan Kredit untuk Margin Variasi (VM) 2016 (Bentuk Bilateral – Transfer;
Perjanjian ISDA Tunduk pada Hukum Inggris), termasuk segala bentuk yang dibuat antara Para
Pihak berdasarkan Protokol Margin Variasi ISDA 2016;
(o)
Annex Dukungan Kredit untuk Margin Variasi (VM) 2016 (Bentuk Bilateral – Transfer;
Perjanjian ISDA Tunduk pada Hukum Jepang), termasuk segala bentuk yang dibuat antara Para
Pihak berdasarkan Protokol Margin Variasi ISDA 2016;
(p)
Annex Dukungan Kredit untuk Margin Variasi (VM) 2016 (Bentuk Bilateral – Transfer;
Perjanjian ISDA Tunduk pada Hukum Perancis); atau
(q)
Annex Dukungan Kredit untuk Margin Variasi (VM) 2016 (Bentuk Bilateral – Transfer;
Perjanjian ISDA Tunduk pada Hukum Irlandia);.
Perjanjian Induk ISDA berarti Perjanjian Induk ISDA 2002, Perjanjian Induk ISDA 2002 (hukum
Prancis), Perjanjian Induk ISDA 2002 (hukum Irlandia), Perjanjian Induk ISDA 1992 (Beberapa Mata Uang
- Lintas Batas), Perjanjian Induk ISDA 1992 (Mata Uang Lokal – Yurisdiksi Tunggal), Perjanjian Swap
Suku Bunga ISDA 1987 atau Perjanjian Pertukaran Mata Uang dan Suku Bunga ISDA 1987, dalam setiap
kasus yang dipublikasikan oleh ISDA.
Perjanjian Induk berarti suatu perjanjian yang dapat berupa Perjanjian Induk ISDA atau Perjanjian Induk
Tambahan yang telah ditandatangani (a) dengan penandatanganan oleh para pihak (baik secara langsung
atau melalui perantaraan Agen) atau (b) dengan penandatanganan oleh para pihak tersebut (baik secara
langsung atau melalui perantaraan Agen) dari suatu Konfirmasi yang mana salah satu pihak dianggap telah
menandatangani Perjanjian Induk ISDA atau Perjanjian Induk Tambahan dengan pihak lain.
Klien Baru memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah tersebut pada paragraf 3(h)(i) di atas.
Dokumen Terkover Protokol Yang Ditandatangani Non-Agen memiliki arti sebagaimana diberikan
untuk istilah tersebut pada subparagraf 3(g)(ii)(B) di atas.
Platform memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah tersebut pada paragraf 3(g)3(g)(i)(A) di atas.
Protokol memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah tersebut pada paragraf pendahuluan dalam
Protokol ini.
Hari Kerja Protokol berarti hari setelah Tanggal Efektif Protokol dimana bank komersial dan pasar valuta
asing umumnya beroperasi untuk menyelesaikan pembayaran di London dan New York.
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Konfirmasi Terkover Protokol berarti, dengan tunduk pada subparagraf 3(g)(vi) di atas, suatu Konfirmasi
yang ditandatangani oleh dua Pihak Yang Tunduk (baik secara langsung atau melalui perantaraan Agen
dan, jika melalui perantaraan Agen, baik dilakukan oleh Agen tersebut atau oleh entitas atas nama Agen
tersebut), memiliki suatu Tanggal Dokumen Terkover Protokol sebelum Tanggal Efektif Protokol (atau,
jika kemudian, tanggal penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA, sebagai agen (sesuai dengan paragraf
1(b) di atas) yang terakhir menaati antara dua Pihak Yang Tunduk) dan:
(a)
suplemen, merupakan bagian dari dan tunduk pada, atau dengan cara lain diatur oleh, Perjanjian
Induk dan memasukkan suatu Buklet Definisi ISDA Terkover;
(b)
suplemen, merupakan bagian dari dan tunduk pada, atau dengan cara lain diatur oleh, Perjanjian
Induk dan merujuk pada suatu IBOR Relevan “sebagaimana didefinisikan” dalam, atau dengan cara lain
menyatakan bahwa IBOR Relevan memiliki arti yang diberikan dalam, Buklet Definisi ISDA Terkover
(terlepas dari apakah Buklet Definisi ISDA Terkover tersebut diinkorporasikan secara penuh dalam
Konfirmasi tersebut); dan/atau
(c)
suplemen, merupakan bagian dari dan tunduk pada, atau dengan cara lain diatur oleh, Perjanjian
Induk dan merujuk pada suatu IBOR Relevan, bagaimanapun didefinisikan.
Dokumen Dukungan Kredit Terkover Protokol1 berarti, dengan tunduk pada subparagraf 3(g)(vi) di
atas, setiap Dokumen Dukungan Kredit ISDA atau Dokumen Dukungan Kredit Tambahan yang
ditandatangani antara dua Pihak Yang Tunduk (baik secara langsung atau melalui perantaraan Agen dan,
jika melalui perantaraan Agen, baik yang dilaksanakan oleh Agen tersebut atau oleh entitas atas nama Agen
tersebut), memiliki suatu Tanggal Dokumen Terkover Protokol sebelum Tanggal Efektif Protokol (atau,
jika kemudian, tanggal penerimaan Surat Penundukan oleh ISDA, sebagai agen (sesuai dengan Pasal 1(b)
di atas) yang terakhir menaati antara dua Pihak Yang Tunduk) dan:
(a)

memasukkan suatu Buklet Definisi ISDA Terkover;

(b)
rujukan kepada IBOR Relevan “sebagaimana didefinisikan” dalam, atau dengan ketentuan bahwa
menyatakan bahwa IBOR Relevan memiliki arti yang diberikan dalam, Buklet Definisi ISDA Terkover
(terlepas dari apakah Buklet Definisi ISDA Terkover tersebut diinkorporasikan secara penuh dalam
Dokumen Dukungan Kredit ISDA tersebut atau Dokumen Dukungan Kredit Tambahan); dan/atau;
(c)

rujukan kepada IBOR Relevan, bagaimanapun didefinisikan.

Tanggal Dokumen Terkover Protokol berarti, sehubungan dengan setiap dokumen, tanggal dokumen
tersebut, sebagaimana pun dijelaskan di dalamnya, dengan ketentuan bahwa (a) jika dokumen tersebut
memiliki tanggal berbeda di dalamnya, salah satunya termasuk tanggal yang ditetapkan sebagai suatu
tanggal "sejak", tanggal tersebut adalah Tanggal Dokumen Terkover Protokol, dan (b) jika dokumen
tersebut adalah suatu Konfirmasi (selain perjanjian konfirmasi induk, termasuk konfirmasi persyaratan
umum terkait), Tanggal Dokumen Terkover Protokol adalah Tanggal Perdagangan.
Dokumen Terkover Protokol berarti Konfirmasi Terkover Protokol, Perjanjian Induk Terkover Protokol
dan Dokumen Dukungan Kredit Terkover Protokol, selain dari dokumentasi tersebut yang mengatur
transaksi kliring (termasuk setiap transaksi yang merupakan "Transaksi Klien" (atau dalam substansi yang
1

Mohon dicatat bahwa pihak-pihak dalam setiap Dokumen Dukungan Kredit yang diubah oleh Protokol harus
mempertimbangkan apakah mereka perlu mengambil langkah apa pun untuk menegaskan kembali atau mendapatkan
kembali setiap jaminan atau dengan cara lain memenuhi formalitas apa pun berdasarkan atau sehubungan dengan
Dokumen Dukungan Kredit yang relevan sebagai akibat dari perubahan berdasarka006E Protokol.
16
Copyright © 2020 by International Swaps and Derivatives Association, Inc.

setara) menurut Adendum Derivatif OTC Kliring Klien ISDA/FIA 2016 atau perjanjian apa pun yang secara
substansi berkaitan dengan hal-hal yang sama sebagaimana yang diatur oleh Adendum Derivatif OTC
Kliring Klien ISDA/FIA 2016 antara suatu anggota kliring dan kliennya).
Perjanjian Induk Terkover Protokol berarti, dengan tunduk pada subparagraf 3(g)(vi) di atas, Perjanjian
Induk yang ditandatangani (atau dianggap telah ditandatangani) antara dua Pihak Yang Tunduk (Tunduk
(baik secara langsung atau melalui perantaraan Agen dan, jika melalui perantaraan Agen, baik yang
dilaksanakan oleh Agen tersebut atau oleh entitas atas nama Agen tersebut), memiliki suatu Tanggal
Dokumen Terkover Protokol sebelum Tanggal Efektif Protokol (atau, jika kemudian, tanggal penerimaan
Surat Penundukan oleh ISDA, sebagai agen (sesuai dengan paragraf 1 (b) di atas) yang terakhir menaati
antara dua Pihak Yang Tunduk) dan:
(a)

memasukkan suatu Buklet Definisi ISDA Terkover;

(b)
rujukan kepada IBOR Relevan “sebagaimana didefinisikan” dalam, atau dengan ketentuan bahwa
menyatakan bahwa IBOR Relevan memiliki arti yang diberikan dalam, Buklet Definisi ISDA Terkover
(terlepas dari apakah Buklet Definisi ISDA Terkover tersebut diinkorporasikan secara penuh dalam
Dokumen Dukungan Kredit ISDA tersebut atau Dokumen Dukungan Kredit Tambahan); dan/atau;
(c)

rujukan kepada IBOR Relevan, bagaimanapun didefinisikan.

Tanggal Efektif Protokol memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah tersebut pada subparagraf
1(c)(A) di atas.
IBOR Relevan berarti:
(a)
setiap sterling LIBOR (London interbank offered rate), Swiss Franc LIBOR (London interbank
offered rate), LIBOR dolar AS (London interbank offered rate), LIBOR euro (London interbank offered
rate), suku bunga yang ditawarkan antar bank euro, suku bunga yen Jepang LIBOR (London interbank
offered rate), suku bunga yang ditawarkan antar bank Tokyo yen Jepang, suku bunga yang ditawarkan antar
bank Tokyo euroyen, suku bunga bank swap bill, suku bunga yang ditawarkan dolar Kanada, suku bunga
yang ditawarkan antar bank Hong Kong, suku bunga tawaran swap dolar Singapura dan penetapan suku
bunga baht Thailand; dan
(b)
LIBOR (London interbank offered rate) tanpa merujuk kepada, atau indikasi dari, mata uang
LIBOR yang relevan (London interbank offered rate) (termasuk, untuk menghindari keraguan, rujukan
dalam Pasal 7.3 (Koreksi terhadap Harga yang Dipublikasikan) dari Definisi Komoditas ISDA 2005
menjadi “suku bunga spot yang ditawarkan untuk simpanan dalam mata uang pembayaran di pasar antar
bank London sekitar pukul 11.00 a.m., waktu London"),
dalam setiap kasus, bagaimanapun didefinisikan atau dideskripsikan (baik dalam Bahasa Inggris atau setiap
bahasa lainnya) dalam Dokumen Terkover Protokol yang relevan.
Tanggal Pencabutan berarti, sehubungan dengan suatu Pemberitahuan Pencabutan dan seorang Pihak
Yang Tunduk, Hari Kerja Protokol terakhir dari bulan kalender setelah bulan kalender dimana
Pemberitahuan Pencabutan tersebut secara efektif dikirimkan oleh Pihak Yang Tunduk kepada ISDA.
Pemberitahuan Pencabutan memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah tersebut pada paragraf 1(e)
di atas.
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Pihak Ketiga berarti, sehubungan dengan perjanjian yang didukung oleh suatu Dokumen Dukungan Kredit
Pihak Ketiga, setiap pihak dalam Dokumen Dukungan Kredit Pihak Ketiga tersebut selain dari salah satu
Pihak Yang Tunduk yang merupakan pihak dalam perjanjian.
Dokumen Dukungan Kredit Pihak Ketiga berarti, sehubungan dengan seorang Pihak Yang Tunduk dan
Dokumen Terkover Protokol, setiap Dokumen Dukungan Kredit yang ditandatangani oleh satu atau lebih
Pihak Ketiga (baik Pihak Yang Tunduk merupakan salah satu pihak di dalamnya atau tidak), baik dokumen
tersebut ditetapkan sebagai Dokumen Dukungan Pihak Ketiga atau sebagai suatu Dokumen Dukungan
Kredit di dalamnya atau dalam Dokumen Terkover Protokol atau tidak.
Tanggal Perdagangan berarti, sehubungan dengan Konfirmasi Terkover Protokol (selain perjanjian
konfirmasi induk, termasuk konfirmasi persyaratan umum terkait), tanggal dimana para pihak melakukan
transaksi terkait.
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EXHIBIT 1
atas PROTOKOL CADANGAN IBOR ISDA 2020
Format Surat Penundukan

[Kop Surat Pihak Yang Tunduk]
[Tanggal]
International Swaps and Derivatives Association, Inc.
Tuan dan Nyonya,
PROTOKOL CADANGAN IBOR ISDA 2020
Tujuan dari surat ini adalah untuk mengonfirmasi penundukan diri kami terhadap Protokol Cadangan
IBOR ISDA 2020 sebagaimana dipublikasikan oleh International Swaps and Derivatives Association,
Inc. (ISDA) pada tanggal 23 Oktober 2020 (Protokol). Dengan menyampaikan Surat Penundukan ini,
kami mengonfirmasi bahwa kami adalah Pihak Yang Tunduk pada Protokol. Surat ini merupakan,
antara setiap Pihak Yang Tunduk lainnya dan kami, sebuah Surat Penundukan sebagaimana dimaksud
dalam Protokol. Definisi dan ketentuan yang terkandung dalam Protokol dimasukkan ke dalam Surat
Penundukan ini, yang akan mensuplemen dan menjadi bagian dari setiap Dokumen Terkover Protokol
antara kami dan Pihak Yang Tunduk lainnya.
1.

Ketentuan Tertentu untuk Pihak Yang Tunduk sebagai prinsipal
Di antara setiap Pihak Yang Tunduk dan kami, kami mengakui dan menyetujui bahwa
perubahan dalam Lampiran dari Protokol akan berlaku untuk masing-masing Dokumen
Terkover Protokol dimana kami menjadi pihak sesuai dengan ketentuan Protokol dan Surat
Penundukan ini.

2.

Penunjukan sebagai Agen dan Pelepasan
Kami dengan ini menunjuk ISDA sebagai agen kami untuk tujuan terbatas Protokol ini dan oleh
karenanya kami mengesampingkan hak-hak dan dengan ini membebaskan ISDA dari setiap
klaim, tindakan atau gugatan apapun (baik berdasarkan perjanjian, perbuatan melawan hukum
atau sebaliknya) yang timbul berdasarkan atau dalam cara apapun sehubungan dengan Surat
Penundukan ini atau penundukan kami terhadap Protokol atau tindakan lainnya yang dianggap
dipersyaratkan oleh ISDA.

3.

Pengesampingan Perjanjian Arbitrase dan Class Action
Dengan mematuhi Protokol, kami menyetujui bahwa seluruh klaim atau perselisihan yang
timbul dari atau sehubungan dengan penundukan diri terhadap Protokol akan diselesaikan di
bawah Aturan Arbitrase of the International Chamber of Commerce (Aturan) oleh tiga arbiter,
dan dengan ini mengesampingkan setiap hak untuk menegaskan setiap klaim atau perselisihan
tersebut terhadap ISDA sebagai perwakilan atau anggota dalam tindakan kelompok atau
perwakilan. Penggugat(-penggugat) (sebagaimana didefinisikan dalam Aturan) akan menunjuk
satu arbiter di ‘Permintaan atas Arbitrase’. Responden(-responden) (sebagaimana didefinisikan
dalam Aturan) harus menunjuk satu arbiter di ‘Jawaban atas Permintaan’. Arbiter yang
dinominasikan oleh kedua pihak kemudian memiliki waktu 30 hari untuk menyetujui, dalam
konsultasi dengan para pihak dalam arbitrase, atas pencalonan arbiter ketiga untuk bertindak
sebagai ketua majelis, apabila tidak International Chamber of Commerce Court akan memilih
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arbiter ketiga (atau arbiter mana pun yang gagal dicalonkan oleh penggugat(-penggugat) atau
responden(-responden) sesuai dengan yang disebutkan di atas).
Perjanjian arbitrase ini tidak akan terpengaruh oleh Pemberitahuan Pencabutan sebagaimana
dijelaskan dalam Protokol.
4.

Pembayaran
Setiap Pihak Yang Tunduk atau, jika Pihak Yang Tunduk tersebut adalah Klien yang atas
namanya Agen tunduk pada Protokol ini, setiap Agen, yang diklasifikasikan oleh ISDA untuk
tujuan keanggotaan ISDA sebagai "Anggota Utama ISDA" harus menyerahkan satu kali biaya
sebesar U.S. $500 kepada ISDA pada atau sebelum penyerahan Surat Penundukan ini. Setiap
Pihak Yang Tunduk atau, jika Pihak Yang Tunduk tersebut adalah Klien yang atas namanya
Agen tunduk pada Protokol ini, setiap Agen, yang bukan merupakan "Anggota Utama ISDA"
tidak diwajibkan untuk menyerahkan suatu biaya kepada ISDA jika Surat Penundukan ini
diajukan sebelum Tanggal Efektif Protokol. Jika Pihak Yang Tunduk atau, jika Pihak Yang
Tunduk tersebut adalah Klien yang atas namanya Agen menundukkan diri pada Protokol ini,
Agen, yang bukan merupakan "Anggota Utama ISDA" menyerahkan Surat Penundukan ini
pada atau setelah Tanggal Efektif Protokol, Pihak Yang Tunduk tersebut atau Agen
(sebagaimana berlaku) harus menyerahkan satu kali biaya sebesar U.S. $500 kepada ISDA pada
atau sebelum penyerahan Surat Penundukan ini.

5.

Rincian Kontak
Rincian kontak kami untuk tujuan Surat Penundukan ini adalah:
Nama:
Nama Perusahaan:
Alamat:
Telepon:
Faksimile:
Email:

Kami menyetujui publikasi dari salinan yang sesuai dari surat ini oleh ISDA dan untuk pengungkapan
oleh ISDA dari isi dalam surat ini.
Hormat kami,
[PIHAK YANG TUNDUK]2

2

Sebutkan nama yang sah dari Pihak Yang Tunduk.
Jika Anda merupakan seorang Agen, Anda dapat menandatangani Surat Penundukan menggunakan salah
satu dari pilihan di bawah ini. Harap dicatat bahwa, jika Anda ingin tunduk atas nama diri Anda sendiri,
sebagai prinsipal, dan juga atas nama Klien Anda, sebagai Agen, Anda harus menyerahkan satu surat
penundukan untuk diri Anda sendiri, sebagai prinsipal, dan satu surat penundukan kedua atas nama Klien
Anda, sebagai Agen, dalam kasus kedua, sesuai dengan salah satu pilihan yang ditetapkan di bawah ini.
Pertama, jika Anda memiliki kewenangan untuk tunduk pada Protokol ini sebagai Agen atas nama
seluruh Klien, Anda dapat mengindikasikan hal-hal berikut ini pada kolom tanda tangan: “bertindak
untuk masing-masing [(a)] pendanaan, rekening atau prinsipal lainnya (masing-masing, suatu “Klien”)
atas namanya telah kami masukkan, atau akan masukkan, ke dalam suatu Dokumen Terkover Protokol
dan setiap Klien Baru yang ditambahkan ke Dokumen Terkover Protokol Agen di masa depan dan [(b)
sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol Yang Ditandatangani Non-Agen, setiap Klien yang
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kami sebutkan atau identifikasi melalui Platform sebagai Klien sehubungan dengan subparagraf
3(g)(ii)(B)(II) dari Protokol berlaku]”. Jika kolom tanda tangan tersebut digunakan, Surat Penundukan
terpisah untuk setiap Klien tidak perlu dikirimkan ke ISDA dan tidak ada nama spesifik Klien yang harus
diidentifikasi melalui Platform (kecuali jika Anda memilih Opsi 2 dalam Surat Penundukan ini, dimana
dalam hal Klien yang atas namanya Anda mengubah Dokumen Terkover Protokol Yang Ditandatangani
Non-Agen harus diidentifikasi melalui Platform tersebut; Anda akan bertanggung jawab untuk
mengidentifikasi Klien tersebut dan memberikan LEI mereka. Jika Anda tidak dapat atau tidak ingin
menyebutkan Klien tersebut, maka dengan ketentuan bahwa Anda dapat mengidentifikasi Klien melalui
LEI, Anda dapat mengidentifikasi Klien tersebut menggunakan LEI dan tanpa menyertakan nama apa
pun). Jika Anda tidak memilih Opsi 2 dalam Surat Penundukan ini, Anda harus menghapus kata-kata
dalam tanda kurung di kolom tanda tangan.
Kedua, jika Anda tunduk pada Protokol ini sebagai agen atas nama Klien tertentu hanya dengan
mengidentifikasi Klien tersebut secara spesifik, Anda dapat mengindikasikan hal-hal berikut ini di kolom
tanda tangan: "bertindak atas nama [(a)] setiap pendanaan, rekening atau prinsipal lainnya (masingmasing, suatu "Klien") yang kami sebutkan atau identifikasi melalui Platform sebagai Klien yang
namanya telah kami masukkan, atau akan masukkan, ke dalam Dokumen Terkover Protokol dan setiap
Klien Baru yang ditambahkan ke Dokumen Terkover Protokol Agen dan diidentifikasi melalui Platform
sebagai Klien Baru [dan (b) sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol yang Ditandatangani NonAgen, setiap Klien yang kami sebutkan atau identifikasi melalui Platform sebagai Klien sehubungan
dengan subparagraf 3(g)(ii)(B)(II) dari Protokol berlaku]”. Anda akan bertanggung jawab untuk
mengidentifikasi Klien mana pun yang atas namanya Anda telah menandatangani, atau akan
menandatangani, Dokumen Terkover Protokol, Klien Baru dan Klien mana pun yang atas namanya Anda
mengubah Dokumen Terkover Protokol yang Ditandatangani Non-Agen dan, dalam setiap kasus,
menyediakan LEI mereka. Jika Anda tidak dapat atau tidak ingin menyebutkan nama Klien tersebut,
maka dengan ketentuan bahwa Anda dapat mengidentifikasi Klien melalui LEI, Anda dapat
mengidentifikasi Klien tersebut menggunakan LEI dan tanpa menyertakan nama apa pun. Jika Anda
tidak memilih Opsi 2 dalam Surat Penundukan ini, Anda harus menghapus kata-kata dalam tanda kurung
siku di kolom tanda tangan.
Ketiga, jika Anda tunduk pada Protokol ini sebagai agen atas nama Klien tertentu hanya dengan
mengecualikan Klien tertentu, Anda dapat mengindikasikan hal-hal berikut ini di kolom tanda tangan:
"bertindak atas nama [(a)] setiap pendanaan, rekening, atau prinsipal lainnya (masing-masing, suatu
"Klien") yang atas namanya kami telah memasukkan, atau akan memasukkan, ke dalam Dokumen
Terkover Protokol (kecuali untuk Klien yang kami identifikasi melalui Platform sebagai dikecualikan
dari penundukan) dan setiap Klien Baru yang ditambahkan ke Agen Dari Dokumen Terkover Protokol
(kecuali untuk setiap Klien Baru yang kami identifikasi melalui Platform sebagai dikecualikan dari
penundukan) [dan (b) sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol yang Ditandatangani Non-Agen,
setiap Klien yang kami sebutkan atau identifikasi melalui Platform sebagai Klien sehubungan dengan
dimana subparagraf 3(g)(ii)(B)(II) dari Protokol berlaku]”. Anda akan bertanggung jawab untuk
mengidentifikasi setiap Klien yang dikecualikan dan setiap Klien yang atas namanya Anda mengubah
Dokumen Terkover Protokol yang Ditandatangani Non-Agen dan, dalam setiap kasus, untuk
memberikan LEI mereka. Jika Anda tidak dapat atau tidak ingin menyebutkan Klien yang dikecualikan
tersebut atau Klien yang atas namanya Anda ubah Dokumen Terkover Protokol yang Ditandatangani
Non-Agen, maka dengan ketentuan bahwa Anda dapat mengidentifikasi mereka melalui LEI, Anda dapat
mengidentifikasi Klien tersebut menggunakan LEI dan tanpa menyertakan nama apapun. Jika Anda tidak
memilih Opsi 2 dalam Surat Penundukan ini, Anda harus menghapus kata-kata dalam tanda kurung siku
di kolom tanda tangan
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Oleh:

Nama:
Jabatan:

Ketentuan-Ketentuan Khusus untuk Pihak Yang Tunduk sebagai Agen3
Pemilihan Opsi 1 atau Opsi 2 berikut hanya boleh dilakukan oleh Agen. Setiap entitas yang tunduk
pada Protokol dan yang tidak bertindak sebagai Agen jangan melengkapi pilihan berikut.

Keempat, jika Anda tunduk pada Protokol ini sebagai agen atas nama Klien yang tidak ada saat ini, Anda
dapat mengindikasikan hal-hal berikut ini di kolom tanda tangan: “bertindak untuk mengubah setiap
Dokumen Terkover Protokol (atau perjanjian lain yang menganggap suatu Dokumen Terkover Protokol
telah dibuat) antara ia (sebagai agen) dan setiap Pihak Yang Tunduk, sehubungan dengan Klien Baru."
3

Deskripsi Opsi 1 dan Opsi 2 dalam Surat Penundukan ini dan ketentuan terkait dalam Protokol
dimaksudkan untuk kemudahan referensi saja. Pihak Yang Tunduk harus membaca ketentuan Protokol
sebelum menyerahkan Surat Penundukan. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara deskripsi Opsi 1
dan Opsi 2 dan ketentuan terkait dalam Surat Penundukan ini dan ketentuan Protokol, ketentuan Protokol
akan diberlakukan.
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Di antara masing-masing Pihak Yang Tunduk dan kami, kami mengakui dan menyetujui bahwa
perubahan dalam Lampiran dari Protokol akan berlaku untuk masing-masing:
Opsi 1
Dokumen Terkover Protokol yang telah kami masukkan atas nama satu Klien atau lebih yang
terkover sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Protokol dan Surat Penundukan ini
(sebagaimana dimaksud dalam Opsi 1 dalam Protokol); atau
Opsi 2
Dokumen Terkover Protokol yang (i) telah kami masukkan atas nama satu Klien atau lebih
yang terkover sesuai dengan ketentuan-ketentuan Protokol dan Surat Penundukan ini dan (ii)
tidak kami tanda tangani atas nama satu atau lebih Klien tetapi yang kami sebaliknya memiliki
kewenangan dari Klien yang relevan untuk mengubah sesuai dengan dan tunduk pada
ketentuan-ketentuan Protokol dan Surat Penundukan ini (sebagaimana dimaksud oleh Opsi 2
dalam Protokol).
Kami setuju, dalam kapasitas kami sebagai Agen untuk Klien(-Klien) yang relevan, untuk
menyediakan Pihak Yang Tunduk satu sama lain, sesegera mungkin secara wajar setelah
permintaan tertulis dari Pihak Yang Tunduk lainnya (termasuk melalui surel), dan dalam hal
apapun tidak lebih dari akhir hari kalender kelima belas setelah permintaan tersebut (dan
sebagaimana disyaratkan oleh dan sesuai dengan subparagraf 3(g)(iv) dari Protokol), dengan
bukti wajar yang memadai untuk Pihak Yang Tunduk lainnya dalam diskresinya sendiri yang
mendukung kewenangan kami untuk mengubah setiap Dokumen Terkover Protokol yang tidak
kami masukkan atas nama satu Klien atau lebih (yang nama atau identitasnya kami
komunikasikan kepada Pihak Yang Tunduk lainnya melalui Platform sebagai seorang Klien
sehubungan dengan subparagraf 3(g)(ii)( B)(II) dari Protokol berlaku).
Kegagalan untuk menyediakan bukti tersebut kepada seorang Pihak Yang Tunduk akan
(kecuali Agen dianggap telah menyediakan bukti tersebut, sesuai dengan subparagraf 3(g)(iv)
dari Protokol), hanya sehubungan dengan Dokumen Terkover Protokol Yang Ditandatangani
Non-Agen antara Klien(-Klien) yang relevan dan Pihak Yang Tunduk tersebut, mengakibatkan
Surat Penundukan ini tidak efektif kecuali dan sampai kami, dalam kapasitas kami sebagai
Agen untuk Klien yang relevan, dianggap telah menyediakan bukti kepada Pihak Yang Tunduk
tersebut sesuai dengan subparagraf 3(g)(iv) dari Protokol. Kegagalan untuk menyediakan bukti
kepada Pihak Yang Tunduk tidak akan menimbulkan Peristiwa Cidera Janji Potensial atau
Peristiwa Cidera Janji (masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Induk
ISDA), atau peristiwa serupa, berdasarkan Dokumen Terkover Protokol atau hak kontraktual
lainnya dari tindakan berdasarkan Protokol ini atau Dokumen Terkover Protokol tersebut.
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EXHIBIT 2
atas PROTOKOL CADANGAN IBOR ISDA 2020
Formulir Pemberitahuan Pencabutan
___________________________________________________________________________
[Kop Surat Pihak Yang Tunduk]
[Tanggal]
International Swaps and Derivatives Association, Inc.
Dikirim ke: isda@isda.org

Tuan dan Nyonya,
PROTOKOL CADANGAN IBOR ISDA 2020 – Penetapan Tanggal Pencabutan
Tujuan dari surat ini adalah untuk memberitahukan Anda bahwa kami bermaksud untuk menetapkan
suatu Tanggal Pencabutan sebagai tanggal terakhir dimana Tanggal Implementasi dapat terjadi sesuai
ketentuan-ketentuan dalam Protokol Cadangan IBOR ISDA 2020 sebagaimana dipublikasikan oleh
International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) pada tanggal 23 Oktober 2020 (Protokol)
sehubungan dengan setiap Dokumen Terkover Protokol antara kami dan setiap Pihak Yang Tunduk
lainnya.
Surat ini merupakan suatu Pemberitahuan Pencabutan sebagaimana dirujuk dalam Protokol ini.
Kami menyepakati publikasi dari salinan yang sesuai dari pemberitahuan ini oleh ISDA pada dan
setelah Tanggal Pencabutan dan pengungkapan mengenai isi surat ini oleh ISDA.
Hormat kami,
[PIHAK YANG TUNDUK]4

4

Sebutkan nama sah dari Pihak Yang Tunduk.
Jika Anda adalah Agen dan bertindak atas nama beberapa Klien, Anda dapat menandatangani suatu
Pemberitahuan Pencabutan menggunakan satu dari beberapa pilihan di bawah ini. Sebagai alternatif,
Anda dapat menyerahkan satu Pemberitahuan Pencabutan per Klien.
Pertama, jika Anda memiliki kewenangan untuk menyerahkan suatu Pemberitahuan Pencabutan untuk
Protokol ini sebagai Agen atas nama seluruh Klien, Anda dapat mengindikasikan hal-hal berikut ini pada
kolom tanda tangan: “bertindak untuk masing-masing pendanaan, rekening atau prinsipal lainnya
(masing-masing, suatu “Klien”) diwakili oleh kami (sebagai agen)” atau bahasa lainnya tersebut yang
mengindikasikan Klien-Klien kepada siapa surat ini berlaku. Jika kolom tanda tangan tersebut digunakan,
suatu Pemberitahuan Pencabutan terpisah untuk masing-masing Klien tidak perlu diserahkan kepada
ISDA dan tidak ada nama-nama Klien yang perlu diidentifikasi dalam Pemberitahuan Pencabutan.
Kedua, jika Anda memiliki kewenangan untuk menyerahkan suatu Pemberitahuan Pencabutan untuk
Protokol ini sebagai Agen atas nama Klien saja, Anda dapat mengindikasi hal-hal berikut ini pada kolom
tanda tangan: “bertindak atas nama dari masing-masing pendanaan, rekening atau prinsipal lainnya
(masing-masing, suatu “Klien”) diwakili oleh kami (sebagai agen) teridentifikasi dalam Pemberitahuan
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Oleh:
Nama:
Jabatan:
Tanda Tangan:

Pencabutan atau lampirannya.” Jika Anda tidak dapat atau tidak ingin menyebutkan Klien tersebut, maka
dengan ketentuan bahwa Anda dapat mengidentifikasi Klien yang menarik penundukan dengan
menggunakan pengidentifikasi khusus yang akan diketahui dan diakui oleh seluruh Pihak Yang Tunduk
dengan siapa Klien yang relevan telah masuk ke dalam Konfirmasi, Perjanjian Induk dan/atau dokumen
Dukungan Kredit, Anda dapat mengidentifikasi Klien-Klien yang menarik penundukan tersebut dengan
menggunakan pengidentifikasi khusus dan tanpa memasukkan nama apapun.
Paragraf 1 (e) dari Protokol menetapkan konsekuensi dari suatu Pemberitahuan Pencabutan dimana
Agen tunduk pada Protokol atas nama Klien.
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ANNEX
terhadap PROTOKOL CADANGAN IBOR ISDA 2020
Annex Dokumen Tambahan
Bagian 1: Perjanjian Induk Tambahan
(a)

Perjanjian Induk FBF 2001 tentang Transaksi Instrumen Keuangan Forward (2001 FBF Master
Agreement relating to Transactions on Forward Financial Instruments).

(b)

Perjanjian Induk FBF 2007 tentang Transaksi Instrumen Keuangan Forward (2007 FBF Master
Agreement relating to Transactions on Forward Financial Instruments).

(c)

Perjanjian Induk FBF 2013 tentang Transaksi Instrumen Keuangan Forward (2013 FBF Master
Agreement relating to Transactions on Forward Financial Instruments).

(d)

Perjanjian Induk AFB 1994 untuk Transaksi Valuta Asing dan Derivatif (1994 AFB Master
Agreement for Foreign Exchange and Derivatives Transactions).

(e)

Perjanjian Induk AFTI / FBF 1997 untuk Pinjaman Efek (1997 AFTI/FBF Master Agreement for
Loans of Securities).

(f)

Perjanjian Induk AFTI / FBF 2007 untuk Pinjaman Efek (2007 AFTI/FBF Master Agreement for
Loans of Securities).

(g)

Perjanjian Induk FBF 2007 untuk Transaksi Pembelian Kembali (2007 FBF Master Agreement
for Repurchase Transactions).

(h)

Perjanjian Induk AFTB 1994 untuk Transaksi Pembelian Kembali dengan Penyerahan Efek (1994
AFTB Master Agreement for Repurchase Transactions with Delivery of Securities).

(i)

Annex Penandatanganan sehubungan dengan Perjanjian Induk AFB/FBF 1994/2001/2007/2013
(Execution Annex with respect to the AFB/FBF 1994/2001/2007/2013 Master Agreements).

(j)

Perjanjian Induk Spanyol tahun 1997 (Contrato Marco de Operaciones Financieras atau CMOF)
yang diterbitkan oleh Asociación Española de Banca (Asosiasi Perbankan Spanyol) dan
Confederación Española de Cajas de Ahorros (Konfederasi Bank Tabungan Spanyol) (1997
Spanish Master Agreement (Contrato Marco de Operaciones Financieras or CMOF) published
by Asociación Española de Banca (Spanish Banking Association) and Confederación Española
de Cajas de Ahorros (Spanish Confederation of Savings Banks)).

(k)

Annex III Perjanjian Induk Spanyol 1997 (Contrato Marco de Operaciones Financieras atau
CMOF) yang diterbitkan oleh Asociación Española de Banca (Asosiasi Perbankan Spanyol) dan
Confederación Española de Cajas de Ahorros (Konfederasi Bank Tabungan Spanyol) (Annex III
to the 1997 Spanish Master Agreement (Contrato Marco de Operaciones Financieras or CMOF)
published by Asociación Española de Banca (Spanish Banking Association) and Confederación
Española de Cajas de Ahorros (Spanish Confederation of Savings Banks)).

(l)

Perjanjian Induk Spanyol 2009 (Contrato Marco de Operaciones Financieras atau CMOF) yang
diterbitkan oleh Asociación Española de Banca (Asosiasi Perbankan Spanyol) dan Confederación
Española de Cajas de Ahorros (Konfederasi Bank Tabungan Spanyol) (2009 Spanish Master
Agreement (Contrato Marco de Operaciones Financieras or CMOF) published by Asociación
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Española de Banca (Spanish Banking Association) and Confederación Española de Cajas de
Ahorros (Spanish Confederation of Savings Banks)).
(m)

Annex III Perjanjian Induk Spanyol 2009 (Contrato Marco de Operaciones Financieras atau
CMOF) yang diterbitkan oleh Asociación Española de Banca (Asosiasi Perbankan Spanyol) dan
Confederación Española de Cajas de Ahorros (Konfederasi Bank Tabungan Spanyol) (Annex III
to the 2009 Spanish Master Agreement (Contrato Marco de Operaciones Financieras or CMOF)
published by Asociación Española de Banca (Spanish Banking Association) and Confederación
Española de Cajas de Ahorros (Spanish Confederation of Savings Banks)).

(n)

Perjanjian Induk Spanyol 2013 (Contrato Marco de Operaciones Financieras atau CMOF) yang
diterbitkan oleh Asociación Española de Banca (Asosiasi Perbankan Spanyol) dan Confederación
Española de Cajas de Ahorros (Konfederasi Bank Tabungan Spanyol) (2013 Spanish Master
Agreement (Contrato Marco de Operaciones Financieras or CMOF) published by Asociación
Española de Banca (Spanish Banking Association) and Confederación Española de Cajas de
Ahorros (Spanish Confederation of Savings Banks)).

(o)

Annex III Perjanjian Induk Spanyol 2013 (Contrato Marco de Operaciones Financieras atau
CMOF) yang diterbitkan oleh Asociación Española de Banca (Asosiasi Perbankan Spanyol) dan
Confederación Española de Cajas de Ahorros (Konfederasi Bank Tabungan Spanyol) (Annex III
to the 2013 Spanish Master Agreement (Contrato Marco de Operaciones Financieras or CMOF)
published by Asociación Española de Banca (Spanish Banking Association) and Confederación
Española de Cajas de Ahorros (Spanish Confederation of Savings Banks)).

(p)

Perjanjian Induk Swiss 2003 untuk Instrumen Derivatif OTC yang diterbitkan oleh Swiss Bankers
Association (2003 Swiss Master Agreement for OTC Derivative Instruments published by the
Swiss Bankers Association).

(q)

Perjanjian Induk Swiss 2003 untuk Instrumen Derivatif OTC yang diterbitkan oleh Swiss Bankers
Association (untuk digunakan sehubungan dengan definisi ISDA tertentu) (2013 Swiss Master
Agreement for OTC Derivative Instruments published by the Swiss Bankers Association (for use
in connection with certain ISDA definitions)).

(r)

Perjanjian Induk Swiss 2013 untuk Instrumen Derivatif OTC yang diterbitkan oleh Swiss Bankers
Association (versi non-ISDA tidak untuk digunakan sehubungan dengan setiap definisi ISDA).
(2013 Swiss Master Agreement for OTC Derivative Instruments published by the Swiss Bankers
Association (non-ISDA version not for use in connection with any ISDA definitions)).

(s)

1999 Perjanjian Induk Bilateral Swiss untuk Transaksi Repo yang diterbitkan oleh Swiss Bankers
Association (1999 Bilateral Swiss Master Agreement for Repo Transactions published by the
Swiss Bankers Association).

(t)

1999 Perjanjian Induk Multilateral Swiss untuk Transaksi Repo yang diterbitkan oleh Swiss
Bankers Association (1999 Multilateral Swiss Master Agreement for Repo Transactions published
by the Swiss Bankers Association).

(u)

1999 Perjanjian Induk Swiss untuk Pinjam-Meminjam Efek yang disiapkan oleh Swiss Bankers
Association (2011 Swiss Master Agreement for Securities Lending and Borrowing prepared by
the Swiss Bankers Association).

(v)

Perjanjian Induk 2001 untuk Transaksi Keuangan yang disponsori oleh Banking Federation of the
European Union (EBF atau FBE) bekerjasama dengan European Savings Banks Group (ESBG)
dan European Association of Cooperative Banks (EACB) (2001 Master Agreement for Financial
Transactions sponsored by the Banking Federation of the European Union (EBF or FBE) in
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cooperation with the European Savings Banks Group (ESBG) and the European Association of
Cooperative Banks (EACB)).
(w)

Perjanjian Induk 2004 untuk Transaksi Keuangan yang disponsori oleh Banking Federation of the
European Union (EBF atau FBE) bekerjasama dengan European Savings Banks Group (ESBG)
dan European Association of Cooperative Banks (EACB) (2004 Master Agreement for Financial
Transactions sponsored by the Banking Federation of the European Union (EBF or FBE) in
cooperation with the European Savings Banks Group (ESBG) and the European Association of
Cooperative Banks (EACB)).

(x)

Perjanjian Induk 2020 untuk Transaksi Keuangan yang disponsori oleh Banking Federation of the
European Union (EBF atau FBE) bekerjasama dengan European Savings Banks Group (ESBG)
dan European Association of Cooperative Banks (EACB) (2020 Master Agreement for Financial
Transactions sponsored by the Banking Federation of the European Union (EBF or FBE) in
cooperation with the European Savings Banks Group (ESBG) and the European Association of
Cooperative Banks (EACB)).

(y)

Perjanjian Induk Austria untuk Transaksi Keuangan (Österreichischer Rahmenvertrag für
Finanztermingeschäfte atau ÖRV) (Austrian Master Agreement for Financial Transactions
(Österreichischer Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte or ÖRV)).

(z)

Perjanjian Induk Valuta Asing Internasional dan Opsi 1997 (FEOMA) (1997 International
Foreign Exchange and Options Master Agreement (FEOMA)).

(aa)

Perjanjian Induk Valuta Asing Internasional 1993 (IFEMA) (1993 International Foreign
Exchange Master Agreement (IFEMA)).

(bb)

Perjanjian Induk Valuta Asing Internasional 1997 (IFEMA) (1997 International Foreign
Exchange Master Agreement (IFEMA)).

(cc)

Perjanjian Induk Pasar Opsi Mata Uang Internasional 1997 (ICOM) (1997 International Currency
Options Market (ICOM) Master Agreement).

(dd)

Perjanjian Induk Valuta Asing Internasional dan Opsi Mata Uang 2005 (IFXCO) (2005
International Foreign Exchange and Currency Option Master Agreement (IFXCO)).

(ee)

Perjanjian Pembelian Kembali Induk Global PSA/ISMA 1992 (GMRA) (Global Master
Repurchase Agreement (GMRA) (1992 PSA/ISMA Global Master Repurchase Agreement
(GMRA)).

(ff)

Perjanjian Pembelian Kembali Induk Global PSA/ISMA 1995 (GMRA) (1995 PSA/ISMA Global
Master Repurchase Agreement (GMRA)).

(gg)

Perjanjian Pembelian Kembali Induk Global 2000 (GMRA) (2000 TBMA/ISMA Global Master
Repurchase Agreement (GMRA)).

(hh)

Perjanjian Pembelian Kembali Induk Global SIFMA/ICMA 2011 (GMRA) (2011 SIFMA/ICMA
Global Master Repurchase Agreement (GMRA)).

(ii)

Perjanjian Pinjaman Efek Induk Global ISLA 2000 (GMSLA) (2000 ISLA Global Master
Securities Lending Agreement (GMSLA)).

(jj)

Perjanjian Pinjaman Efek Induk Global ISLA 2010 (GMSLA) (2010 ISLA Global Master
Securities Lending Agreement (GMSLA)).

(kk)

Perjanjian Pinjaman Efek Induk Global ISLA 2018 (GMSLA) –Jaminan atas Kolateral (2018
ISLA Global Master Securities Lending Agreement (GMSLA) – Security Interest over Collateral).
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(ll)

Perjanjian Pinjaman Efek Induk TBMA/SIA 1993 (MSLA) (1993 TBMA/SIA Master Securities
Loan Agreement (MSLA)).

(mm)

Perjanjian Pinjaman Efek Induk TBMA/SIA 2000 (MSLA) (2000 TBMA/SIA Master Securities
Loan Agreement (MSLA)).

(nn)

Perjanjian Pinjaman Efek Induk SIFMA 2017 (MSLA) (2017 SIFMA Master Securities Loan
Agreement (MSLA)).

(oo)

Perjanjian Pembelian Kembali Induk PSA 1987 (1987 PSA Master Repurchase Agreement
(MRA)).

(pp)

Perjanjian Pembelian Kembali Induk TBMA 1996 (1996 TBMA Master Repurchase Agreement
(MRA)).

(qq)

Perjanjian Opsi OTC Induk SIFMA 2000 (2000 SIFMA Master OTC Options Agreement).

(rr)

Perjanjian Dealer Induk TBMA 1989, Transaksi Opsi OTC – Efek Treasury AS (1989 TBMA
Master Dealer Agreement, OTC Option Transaction – U.S. Treasury Securities).

(ss)

Perjanjian Induk LF IETA Induk Emisi (Emissions Master LF-IETA Master Agreement).

(tt)

Perjanjian WSPP (WSPP Agreement).

(uu)

Perjanjian Induk Perdagangan Jaringan FIA 2004.(2004 FIA Grid Trade Master Agreement).

(vv)

Perjanjian Jual & Beli Listrik Induk EEI (EEI Master Power Purchase & Sale Agreement).

(ww)

Perjanjian Induk Tenaga Listrik – Induk EL - (EL Master – Electricity Power Master Agreement).

(xx)

Perjanjian Induk Bullion Internasional LBMA/FEC 1994 (Versi Hukum Inggris) (1994
LBMA/FEC International Bullion Master Agreement (English law version)).

(yy)

Perjanjian Induk Bullion Internasional LBMA / FEC 1994 (versi hukum New York) (1994
LBMA/FEC International Bullion Master Agreement (New York law version)).

(zz)

Perjanjian Pinjaman Efek Induk Australia ASLA 1997 (AMSLA) (1997 ASLA Australian Master
Securities Lending Agreement (AMSLA).

(aaa)

Perjanjian Pinjaman Efek Induk Australia ASLA 2002 (AMSLA) (2002 ASLA Australian Master
Securities Lending Agreement (AMSLA)).

(bbb)

Perjanjian Pinjaman Efek Induk Australia ASLA 2003 (AMSLA) (2003 ASLA Australian Master
Securities Lending Agreement (AMSLA)).

(ccc)

Perjanjian Jangka Pendek GISB Base untuk Jual dan Beli Gas Alam (GISB Base Short-Term
Contract for Sale and Purchase of Natural Gas).

(ddd)

Perjanjian NAESB Base untuk Jual dan Beli Gas Alam (NAESB Base Contract for Sale and
Purchase of Natural Gas).

(eee)

Perjanjian Peminjaman Saham Berlapis Emas Induk 1996 (GESLA) (Master 1996 Master Gilt
Edged Stock Lending Agreement (GESLA)).

(fff)

Perjanjian Pinjaman Saham Bunga Tetap dan Ekuitas Induk 1996 (MEFISLA) (1996 Master
Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)).

(ggg)

Perjanjian (Keagenan) Pinjaman Saham Bunga Tetap dan Ekuitas 1994 (Keagenan) (1994 Equity
and Fixed Interest Stock Lending (Agency) Agreement).
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(hhh)

Perjanjian Kreditur Efek Luar Negeri (OSLA) 1994 (1994 Overseas Securities Lender’s
Agreement (OSLA)).

(iii)

Perjanjian Kreditur Efek Luar Negeri (OSLA) 1995 (1995 Overseas Securities Lender’s
Agreement (OSLA)).

(jjj)

Perjanjian Perdagangan Batubara Standar COAL global (SCoTA) (global COAL Standard Coal
Trading Agreement (SCoTA)).

(kkk)

Perjanjian KOFIA tentang Transaksi Margin (KOFIA Agreement on Margin Transactions).

(lll)

Perjanjian KOFIA tentang Perdagangan Margin Valuta Asing (KOFIA Agreement on Foreign
Exchange Margin Trading).

(mmm) Perjanjian KOFIA tentang Pinjam dan Meminjam Efek (KOFIA Agreement on Securities Lending
and Borrowing).
(nnn)

Perjanjian KOFIA tentang Perjanjian Pembelian Kembali (Repo) antar Institusi (KOFIA
Agreement on Repurchase Agreement (Repo) between Institutions).

(ooo)

Perjanjian KOFIA tentang Perjanjian Pembelian Kembali (Repo) dengan Nasabah (KOFIA
Agreement on Repurchase Agreement (Repo) with Customers).

(ppp)

Templat perjanjian bahasa Korea praktik terbaik KOFIA untuk derivatif OTC (KOFIA best
practice Korean language agreement template for OTC derivatives).

(qqq)

Organisasi Regulator Industri Investasi Kanada (IIROC) Perjanjian Transaksi Pembelian
Kembali/Pembelian Kembali Balik (Investment Industry Regulatory Organization of Canada
(IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement).

(rrr)

Perjanjian Induk tentang Transaksi Peminjaman Saham (kabuken tou taishaku torihiki ni kansuru
kihon keiyakusho) (termasuk tanpa batasan perjanjian-perjanjian terpisah yang akan
ditandatangani menurut atau sehubungan dengan Perjanjian Induk seperti Nota Kesepakatan
Suplemental (kabuken tou taishaku torihiki ni kansuru kihon keiyakusho fuzoku oboegaki)) yang
diterbitkan oleh Japan Securities Dealers Association (Master Agreement Concerning Stock
Lending Transactions (kabuken tou taishaku torihiki ni kansuru kihon keiyakusho) (including
without limitation separate agreements to be executed pursuant to or in connection with that
Master Agreement such as Supplemental Memorandum of Understanding (kabuken tou taishaku
torihiki ni kansuru kihon keiyakusho fuzoku oboegaki)) published by Japan Securities Dealers
Association).

(sss)

Perjanjian Induk tentang Transaksi Peminjaman Obligasi (saiken taishaku torihiki ni kansuru
kihon keiyakusho) (termasuk tanpa batasan perjanjian-perjanjian terpisah yang akan
ditandatangani menurut atau sehubungan dengan Perjanjian Induk seperti Nota Kesepakatan
Suplemental (saiken taishaku torihiki ni kansuru kihon keiyakusho fuzoku oboegaki)) yang
diterbitkan oleh Japan Securities Dealers Association (Master Agreement Concerning Bond
Lending Transactions (saiken taishaku torihiki ni kansuru kihon keiyakusho) (including without
limitation separate agreements to be executed pursuant to or in connection with that Master
Agreement such as Supplemental Memorandum of Understanding (saiken taishaku torihiki ni
kansuru kihon keiyakusho fuzoku oboegaki)) published by Japan Securities Dealers Association).

(ttt)

Perjanjian Induk tentang Transaksi Repo Obligasi (saiken tou no gensaki torihiki ni kansuru kihon
keiyakusho) (termasuk tanpa batasan perjanjian-perjanjian terpisah yang akan ditandatangani
menurut atau sehubungan dengan Perjanjian Induk seperti Nota Kesepakatan Suplemen (saiken
tou no gensaki torihiki ni kansuru kihon keiyakusho fuzoku oboegaki)) yang diterbitkan oleh
Japan Securities Dealers Association (Master Agreement Concerning Bond Repo Transactions
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(saiken tou no gensaki torihiki ni kansuru kihon keiyakusho) (including without limitation
separate agreements to be executed pursuant to or in connection with that Master Agreement such
as Supplemental Memorandum of Understanding (saiken tou no gensaki torihiki ni kansuru kihon
keiyakusho fuzoku oboegaki)) published by Japan Securities Dealers Association).
(uuu)

Perjanjian Derivatif Induk Mexico (Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas)
yang diterbitkan oleh Asociación de Bancos de Mexico (ABM) y Asociación Mexicana de
Instituciones Bursatiles (AMIB) (Mexican Master Derivatives Agreement (Contrato Marco para
Operaciones Financieras Derivadas) published by Asociación de Bancos de Mexico (ABM) y
Asociación Mexicana de Instituciones Bursatiles (AMIB)).

(vvv)

Perjanjian Jual/Repo dan Pembelian Efek Induk Meksiko (Contrato Marco para Operaciones de
Compraventa de Valores y Reporto) yang diterbitkan oleh Asociación de Bancos de Mexico
(ABM) y Asociación Mexicana de Instituciones Bursatiles (AMIB) (Mexican Master Securities
Purchase and Sale/Repo Agreement (Contrato Marco para Operaciones de Compraventa de
Valores y Reporto) published by Asociación de Bancos de Mexico (ABM) y Asociación Mexicana
de Instituciones Bursatiles (AMIB)).

Bagian 2: Dokumen Dukungan Kredit Tambahan
(a)

Anex Kolateral FBF 2007 (2007 FBF Collateral Annex).

(b)

Anex Kolateral ABF 1997 (1997 ABF Collateral Annex).

(c)

Adendum AFB / FBF atas Annex Dukungan Kredit ISDA 2016 untuk Margin Variasi (VM)
(AFB/FBF Addendum to the ISDA 2016 Credit Support Annex for Variation Margin (VM)).

(d)

Apendiks Dukungan Kredit 2008 atas Perjanjian Induk Swiss untuk Instrumen Derivatif OTC
yang diterbitkan oleh Swiss Bankers Association (2008 Credit Support Appendix to the Swiss
Master Agreement for OTC Derivative Instruments published by the Swiss Bankers Association).

(e)

Apendiks Dukungan Kredit 2015 atas Perjanjian Induk Swiss untuk Instrumen Derivatif OTC
yang diterbitkan oleh Swiss Bankers Association (2015 Credit Support Appendix to the Swiss
Master Agreement for OTC Derivative Instruments published by the Swiss Bankers Association).

(f)

Apendiks Dukungan Kredit untuk Margin Variasi atas Perjanjian Induk Swiss untuk Instrumen
Derivatif OTC yang diterbitkan oleh Swiss Bankers Association (Credit Support Appendix for
Variation Margin to the Swiss Master Agreement for OTC Derivative Instruments published by
the Swiss Bankers Association).

(g)

Perjanjian Dukungan Kredit Mexico sehubungan dengan Derivatif (Contrato Global para
Otorgar Garantías respecto de Operaciones Financieras Derivadas) diterbitkan oleh Asociación
de Bancos de Mexico (ABM) y Asociación Mexicana de Instituciones Bursatiles (AMIB)
(Mexican Credit Support Agreement related to Derivatives (Contrato Global para Otorgar
Garantías respecto de Operaciones Financieras Derivadas) published by Asociación de Bancos
de Mexico (ABM) y Asociación Mexicana de Instituciones Bursatiles (AMIB)).
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LAMPIRAN
terhadap PROTOKOL CADANGAN IBOR ISDA 2020
1.

Amandemen terhadap Dokumen Terkover Protokol yang memuat Definisi ISDA 2006

Jika suatu Dokumen Terkover Protokol memuat Definisi ISDA 2006, versi dari Definisi ISDA 2006 yang
dimuat tersebut harus diubah sesuai dengan ketentuan Suplemen Cadangan IBOR (dan, jika Dokumen
Terkover Protokol itu adalah Perjanjian Induk Terkover Protokol, setiap referensi ke istilah yang
didefinisikan dalam Definisi ISDA 2006 dalam Konfirmasi yang menambahkan, merupakan bagian dari
dan tunduk pada Perjanjian Induk Terkover Protokol akan menjadi rujukan kepada istilah sebagaimana
didefinisikan dalam Definisi ISDA 2006 sebagaimana diubah sesuai dengan Suplemen Cadangan IBOR).
2.

Amandemen terhadap Dokumen Terkover Protokol yang memuat Definisi ISDA 2000

Jika suatu Dokumen Terkover Protokol memuat Definisi ISDA 2000, versi dari Definisi ISDA 2000 yang
dimuat tersebut harus diubah sesuai dengan ketentuan Suplemen Cadangan IBOR (dan, jika Dokumen
Terkover Protokol itu adalah Perjanjian Induk Terkover Protokol, setiap referensi ke istilah yang
didefinisikan dalam Definisi ISDA 2000 dalam Konfirmasi yang menambahkan, merupakan bagian dari
dan tunduk pada Perjanjian Induk Terkover Protokol akan menjadi rujukan kepada istilah sebagaimana
didefinisikan dalam Definisi ISDA 2000 sebagaimana diubah sesuai dengan Suplemen Cadangan IBOR),
dengan ketentuan bahwa Suplemen Cadangan IBOR akan dianggap diubah sebagai berikut:
(a)

masing-masing bagian berikut ini akan dihapuskan:
(i)

“GBP-LIBOR-BBA-Bloomberg”;

(ii)

“CHF-LIBOR-BBA-Bloomberg”;

(iii)

“USD-LIBOR-BBA-Bloomberg”;

(iv)

“EUR-LIBOR-BBA-Bloomberg”;

(v)

“JPY-LIBOR-FRASETT”;

(vi)

“JPY-LIBOR-BBA-Bloomberg”;

(vii)

“JPY-TIBOR-TIBM-(Seluruh Bank)-Bloomberg”;

(viii)

“AUD-BBR-BBSW-Bloomberg”;

(ix)

“CAD-BA-CDOR-Bloomberg”; dan

(x)

“HKD-HIBOR-HKAB-Bloomberg”;

(b)
bagian yang berjudul “EUR-EURIBOR-Reuters” akan diberi judul ulang “EUR-EURIBORTelerate” dan rujukan dalam bagian tersebut (atau dalam bagian terkait) kepada “EUR-EURIBORReuters” akan dihapuskan dan digantikan dengan “EUR-EURIBOR-Telerate”;
(c)
bagian yang berjudul “AUD-BBR-AUBBSW” akan diberi judul ulang “AUD-BBR-ISDC” dan
rujukan dalam bagian tersebut (atau dalam bagian terkait) kepada “AUD-BBR-AUBBSW” akan
dihapuskan dan digantikan dengan “AUD-BBR-ISDC”;
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(d)
bagian yang berjudul “SGD-SOR-VWAP” akan diberi judul ulang “SGD-SOR-Telerate” dan
rujukan dalam bagian tersebut (atau dalam bagian terkait) kepada “SGD-SOR-VWAP” akan dihapuskan
dan digantikan dengan “SGD-SOR-Telerate”;
(e)
pada bagian berjudul “THB-THBFIX-Reuters”, paragraf yang berjudul ”Tidak Ada Tanggal
Efektif Pemberhentian Indeks” akan dianggap diubah sebagai berikut:
(i)
kata-kata “THB-THBFIX-Bank Referensi” sebagai Opsi Suku Bunga Mengambang yang
berlaku ”akan dihapus dan diganti dengan tulisan“ THB-SOR-Bank Rujukan ”sebagai Opsi Suku
Bunga Mengambang yang berlaku, namun dengan variasi sebagai berikut:” dan subparagraf (a),
(b) dan (c) dari Pasal 7.1 (z) (iii) Definisi ISDA tahun 2000 akan dimasukkan segera setelahnya;
dan
(ii)

kalimat terakhir dari paragraf tersebut akan dihapuskan; dan

(f)
seluruh rujukan ke nomor bagian dalam Definisi ISDA 2006 akan dianggap sebagai rujukan ke
bagian yang setara dalam Definisi ISDA 2000.
3.

Amandemen terhadap Dokumen Terkover Protokol yang memuat Definisi ISDA 1991 dan
/ atau Tambahan 1998 pada Definisi ISDA 1991

Jika suatu Dokumen Terkover Protokol memuat Definisi ISDA 1991 dan/atau Tambahan 1998 pada
Definisi ISDA 1991, versi Definisi ISDA 1991 dan/atau Tambahan 1998 pada Definisi ISDA 1991
(sebagaimana berlaku) yang dimuat tersebut harus diubah sesuai dengan ketentuan Suplemen Cadangan
IBOR (dan, jika Dokumen Terkover Protokol itu adalah Perjanjian Induk Terkover Protokol, setiap rujukan
kepada istilah yang didefinisikan dalam Definisi ISDA 1991 dan/atau Tambahan 1998 untuk Definisi ISDA
1991 dalam Konfirmasi yang menambahkan, merupakan bagian dari dan tunduk pada Perjanjian Induk
Terkover Protokol akan menjadi rujukan kepada istilah sebagaimana didefinisikan dalam Definisi ISDA
1991 dan/atau Tambahan 1998 pada Definisi ISDA 1991 sebagaimana diubah sesuai dengan Suplemen
Cadangan IBOR), dengan ketentuan bahwa Suplemen Cadangan IBOR dianggap diubah sebagai berikut:
(a)
jika Dokumen Terkover Protokol memuat Definisi ISDA 1991 saja, Definisi ISDA 1991
sebagaimana ditambahkan oleh Tambahan 1998 pada Definisi ISDA 1991 atau Tambahan 1998 pada
Definisi ISDA 1991 saja, masing-masing bagian berikut harus dihapus:
(i)

“GBP-LIBOR-BBA-Bloomberg”;

(ii)

“CHF-LIBOR-BBA-Bloomberg”;

(iii)

“USD-LIBOR-BBA-Bloomberg”;

(iv)

“EUR-LIBOR-BBA-Bloomberg”;

(v)

“EUR-EURIBOR-Reuters”;

(vi)

“JPY-LIBOR-FRASETT”;

(vii)

“JPY-LIBOR-BBA-Bloomberg”;

(viii)

“JPY-TIBOR-17097”;
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(ix)

“JPY-TIBOR-TIBM-(All Banks)-Bloomberg”;

(x)

“AUD-BBR-BBSW-Bloomberg”;

(xi)

“CAD-BA-CDOR-Bloomberg”;

(xii)

“HKD-HIBOR-HKAB-Bloomberg”; dan

(xiii)

“THB-THBFIX-Reuters”;

(b)
jika Dokumen Terkover Protokol memuat Definisi ISDA 1991 saja, masing-masing bagian berikut
ini harus dihapus:
(i)

“JPY-TIBOR-ZTIBOR”; dan

(ii)

“SGD-SOR-VWAP”;

(c)
jika Dokumen Terkover Protokol memuat Definisi ISDA 1991 sebagaimana ditambahkan oleh
Tambahan 1998 pada Definisi ISDA 1991 atau Tambahan 1998 pada Definisi ISDA 1991 saja, bagian yang
berjudul “SGD-SOR-VWAP” akan diberi judul ulang "SGD-SOR-Telerate" dan rujukan dalam bagian
tersebut (atau dalam bagian terkait) kepada "SGD-SOR-VWAP" akan dihapuskan dan digantikan dengan
"SGD-SOR-Telerate";
(d)
bagian yang berjudul “EUR-LIBOR-BBA” akan diberi judul ulang “XEU-LIBOR-BBA” dan
rujukan dalam bagian tersebut (atau dalam bagian terkait) kepada “EUR-LIBOR-BBA” akan dihapuskan
dan digantikan dengan “XEU-LIBOR-BBA”;
(e)
bagian yang berjudul “AUD-BBR-AUBBSW” akan diberi judul ulang “AUD-BBR-ISDC” dan
rujukan dalam bagian tersebut (atau dalam bagian terkait) kepada “AUD-BBR-AUBBSW” akan
dihapuskan dan digantikan dengan “AUD-BBR-ISDC”; dan
(f)
seluruh referensi ke nomor bagian dalam Definisi ISDA 2006 akan dianggap sebagai rujukan ke
bagian yang setara dalam Definisi ISDA 1991 atau Tambahan 1998 untuk Definisi ISDA 1991
(sebagaimana berlaku).
4.

Amandemen terhadap Dokumen Terkover Protokol yang memuat Definisi Euro ISDA 1998

Jika suatu Dokumen Terkover Protokol memuat Definisi Euro ISDA 1998:
(a)
versi dari Definisi Euro ISDA 1998 yang dimuat tersebut harus diubah sesuai dengan ketentuan
Suplemen Cadangan IBOR (dan, jika Dokumen Terkover Protokol tersebut adalah Perjanjian Induk
Terkover Protokol, setiap referensi ke istilah yang didefinisikan dalam Definisi Euro ISDA 1998 dalam
Konfirmasi yang menambahkan, merupakan bagian dari dan tunduk pada Perjanjian Induk Terkover
Protokol akan menjadi rujukan kepada istilah sebagaimana didefinisikan dalam Definisi Euro ISDA 1998
sebagaimana diubah sesuai dengan Suplemen Cadangan IBOR), dengan ketentuan bahwa Suplemen
Cadangan IBOR akan dianggap diubah sebagai berikut:
(i)

masing-masing bagian berikut ini akan dihapuskan:
(A)

“GBP-LIBOR-BBA”;
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(B)

“GBP-LIBOR-BBA-Bloomberg”;

(C)

“CHF-LIBOR-BBA”;

(D)

“CHF-LIBOR-BBA-Bloomberg”;

(E)

“USD-LIBOR-BBA”;

(F)

“USD-LIBOR-BBA-Bloomberg”;

(G)

“EUR-LIBOR-BBA-Bloomberg”;

(H)

“JPY-LIBOR-FRASETT”;

(I)

“JPY-LIBOR-BBA”;

(J)

“JPY-LIBOR-BBA-Bloomberg”;

(K)

“JPY-TIBOR-17097”;

(L)

“JPY-TIBOR-TIBM-(Seluruh Bank)-Bloomberg”;

(M)

“JPY-TIBOR-ZTIBOR”;

(N)

“AUD-BBR-AUBBSW”;

(O)

“AUD-BBR-BBSW”;

(P)

“AUD-BBR-BBSW-Bloomberg”;

(Q)

“CAD-BA-CDOR”;

(R)

“CAD-BA-CDOR-Bloomberg”;

(S)

“HKD-HIBOR-HKAB”;

(T)

“HKD-HIBOR-HKAB-Bloomberg”;

(U)

“SGD-SOR-VWAP”; dan

(V)

“THB-THBFIX-Reuters”;

(ii)
Bagian yang berjudul “EUR-EURIBOR-Reuters” akan diberi judul ulang “EUREURIBOR-Reuters” dan rujukan dalam bagian tersebut (atau dalam bagian terkait) kepada “EUREURIBOR-Reuters” akan dihapuskan dan digantikan dengan “EUR-EURIBOR-Telerate”; dan
(iii)
seluruh referensi ke nomor bagian dalam Definisi ISDA 2006 akan dianggap sebagai
rujukan ke bagian yang setara dalam Definisi Euro ISDA 1998.
(b)
Jika suatu Suku Bunga Terkait (sebagaimana didefinisikan dalam Definisi ISDA 1991) akan
ditentukan sesuai dengan Bagian 4.3 (b) (Pergantian Sumber Harga) Definisi Euro ISDA 1998 dan "suku
bunga untuk simpanan dalam euro" yang dirujuk dalam bagian diperlukan untuk penentuan apa pun tetapi
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tidak tersedia, mereka akan dianggap sebagai rujukan kepada suatu IBOR Relevan (dan, khususnya, suku
bunga antar bank euro) dimana Pasal 6 dari Lampiran ini berlaku.
5.

Amandemen terhadap Dokumen Terkover Protokol yang merujuk kepada suatu IBOR
Relevan "sebagaimana didefinisikan", atau memiliki arti yang diberikan, dalam Buklet
Definisi ISDA Terkover

Suatu Dokumen Terkover Protokol dari jenis yang dijelaskan dalam subparagraf (b) dari, masing-masing,
definisi Konfirmasi Terkover Protokol, Dokumen Dukungan Kredit Terkover Protokol atau Perjanjian
Induk Terkover Protokol harus diubah sehingga rujukan kepada IBOR Relevan "sebagaimana didefinisikan
dalam", atau referensi kepada IBOR Relevan memiliki arti yang diberikan dalam, Buklet Definisi ISDA
Terkover akan menjadi rujukan kepada Opsi Suku Bunga terkait dalam Suplemen Cadangan IBOR (atau,
jika terdapat lebih dari satu Opsi Suku Bunga terkait, Opsi Suku Bunga terkait pertama dalam Suplemen
Cadangan IBOR) untuk IBOR Relevan "sebagaimana didefinisikan dalam Suplemen Cadangan IBOR" (dan,
jika Dokumen Terkover Protokol itu adalah Perjanjian Induk Terkover Protokol, rujukan apa pun ke IBOR
Relevan (sebagaimana didefinisikan dalam Protokol Terkover Perjanjian Induk) dalam Konfirmasi yang
menambahkan, merupakan bagian dari, dan tunduk pada Perjanjian Induk Terkover Protokol akan menjadi
rujukan kepada Opsi Suku Bunga terkait dalam Suplemen Cadangan IBOR (atau, jika terdapat lebih dari
satu Opsi Suku Bunga terkait, Opsi Suku Bunga terkait pertama dalam Suplemen Cadangan IBOR) untuk
IBOR Relevan "sebagaimana didefinisikan dalam Suplemen Cadangan IBOR"), dengan ketentuan bahwa:
(a)

Jika IBOR Relevan adalah:
(i)
“EUR-EURIBOR-Telerate”, akan dianggap sebagai rujukan kepada “EUR-EURIBORReuters”;
(ii)

“AUD-BBR-ISDC”, akan dianggap sebagai rujukan kepada “AUD-BBR-AUBBSW”;

(iii)

“XEU-LIBOR-BBA”, akan dianggap sebagai rujukan kepada “EUR-LIBOR-BBA”; dan

(iv)

“SGD-SOR-Telerate”, akan dianggap sebagai rujukan kepada “SGD-SOR-VWAP”,

dalam setiap kasusnya, sebagaimana didefinisikan dalam Suplemen Cadangan IBOR; dan
(b)
Jika IBOR Relevan adalah “THB-THBFIX-Reuters” dan Buklet Definisi ISDA Terkover adalah
Definisi ISDA 2000, Suplemen Cadangan IBOR ISDA akan dianggap diubah sesuai dengan subparagraf
2(e) dari Lampiran ini.
6.

Amandemen terhadap Dokumen Terkover Protokol tertentu yang merujuk kepada suatu
IBOR Relevan

Jika suatu Dokumen Terkover Protokol adalah dari jenis yang dijelaskan dalam subparagraf (c) dari,
masing-masing, definisi Konfirmasi Terkover Protokol, Dokumen Dukungan Kredit Terkover Protokol
atau Perjanjian Induk Terkover Protokol dan, dalam setiap kasus, termasuk rujukan kepada suatu IBOR
Relevan yang mana IBOR Relevan diperlukan untuk penentuan, dan:
(a)
(i) IBOR Relevan yang diperlukan untuk penentuan itu bukan Singapore dollar swap offer rate
ataupun penentuan suku bunga baht Thailand, (ii) IBOR Relevan yang diperlukan untuk penentuan itu
belum dipublikasikan oleh sumber yang ditentukan atau yang biasanya digunakan untuk menentukan
tingkat suku bunga IBOR Relevan pada hari yang diperlukan, dan (iii) suatu Tanggal Efektif Penghentian
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Indeks sehubungan dengan IBOR Relevan belum terjadi, maka rujukan ke IBOR Relevan akan dianggap
sebagai rujukan ke suku bunga yang disediakan oleh administrator IBOR Relevan dan diterbitkan oleh
distributor resmi IBOR Relevan atau administrator dari IBOR Relevan itu sendiri pada hari dimana hal itu
diperlukan. Jika baik distributor resmi maupun administrator tidak mempublikasikan atau menyediakan
IBOR Relevan pada hari itu dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan IBOR
Relevan belum terjadi, maka, kecuali jika disetujui sebaliknya oleh para pihak, rujukan ke IBOR Relevan
akan dianggap sebagai rujukan kepada:
(A)
suatu suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk digunakan oleh
administrator IBOR Relevan; atau
(B)

suatu suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk digunakan oleh:
(I)

jika IBOR Relevan yang diperlukan untuk penentuan itu adalah LIBOR
Swiss Franc, otoritas yang berwenang yang bertugas mengawasi suku
bunga tersebut atau administrator suku bunga tersebut;

(II)

jika IBOR Relevan yang diperlukan untuk penentuan itu adalah LIBOR
sterling, LIBOR Euro atau suku bunga antar bank euro, pengawas yang
bertugas mengawasi IBOR Relevan atau administrator dari IBOR
Relevan;

(III)

jika IBOR Relevan yang diperlukan untuk penentuan itu adalah LIBOR
yen Jepang, suku bunga antar bank yen Jepang atau suku bunga antar bank
Tokyo euroyen, suatu komisi yang secara resmi disetujui atau
diselenggarakan oleh Bank of Japan untuk tujuan merekomendasikan suku
bunga alternatif untuk IBOR Relevan (yang dapat dibuat oleh Bank of
Japan atau administrator lain) atau pengawas lainnya yang bertugas
mengawasi IBOR Relevan atau administrator dari IBOR Relevan;

(IV)

jika IBOR Relevan yang diperlukan untuk penentuan itu adalah LIBOR
dolar AS, Federal Reserve Board atau Federal Reserve Bank of New York
atau setiap pengawas lain yang bertugas mengawasi IBOR Relevan atau
administrator dari IBOR Relevan; dan

(V)

jika IBOR Relevan yang diperlukan untuk penentuan itu adalah swap bank
bill, Australian Securities and Investments Commission (atau setiap
pengganti dari Australian Securities and Investments Commission dalam
perannya sebagai pengawas dari suku bunga swap bank bill swap),

dalam setiap kasus, selama periode tidak ada publikasi IBOR Relevan dan selama suatu Tanggal Efektif
Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga yang dijelaskan dalam subparagraf (A) tersedia, suku
bunga tersebut berlaku. Jika suku bunga sehubungan dengan IBOR Relevan tidak tersedia tetapi, suatu suku
bunga yang dijelaskan dalam subparagraf (B) di atas, jika berlaku, tersedia, maka suku bunga tersebut
berlaku. Jika kedua suku bunga yang dijelaskan dalam subparagraf (A) atau suku bunga yang dijelaskan
dalam subparagraf (B) tidak tersedia, jika berlaku, maka Agen Kalkulasi akan menentukan alternatif yang
wajar secara komersial untuk IBOR Relevan, dengan mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan oleh
central counterparties dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus dengan volume perdagangan dalam
derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada IBOR Relevan yang dianggap cukup oleh Agen
Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai suku bunga alternatif yang representatif.
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Jika IBOR Relevan adalah suku Bunga antar bank Hong Kong dan Dokumen Terkover Protokol
menetapkan bahwa pengaturan topan dan hujan badai dari Hong Kong Association of Banks’ (atau setiap
penggantinya) (sebagaimana dipublikasikan di situs web Hong Kong Association of Banks’ atau pada situs
web penggantinya) berlaku, maka pengaturan topan dan hujan badai tersebut akan terus berlaku dan harus
didahulukan dari ketentuan paragraf 6(a) ini;
(b)
(i) IBOR Relevan yang diperlukan untuk penentuan tersebut adalah Singapore dollar swap offer
rate, (ii) Singapore dollar swap offer rate belum dipublikasikan oleh sumber yang ditentukan atau yang
biasanya digunakan untuk menentukan tingkat Singapore dollar swap offer rate pada hari dimana
diperlukan dan (iii) suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR dolar AS belum
terjadi, maka rujukan ke Singapore dollar swap offer rate akan dianggap sebagai rujukan pada suku bunga
pengganti yang diumumkan oleh ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (atau penggantinya sebagai
administrator atau sponsor dari suku bunga tersebut) sehubungan dengan Singapore dollar swap offer rate.
Jika ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (atau penggantinya sebagai administrator atau sponsor
dari suku bunga tersebut) belum mengumumkan suku bunga pengganti pada pukul 9:00 p.m., waktu
Singapura, pada Tanggal Penentuan Awal Relevan dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks
sehubungan dengan LIBOR dolar AS belum terjadi, maka, kecuali jika disetujui sebaliknya oleh para pihak,
rujukan ke Singapore dollar swap offer rate akan dianggap sebagai rujukan kepada:
(A)
suatu suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk digunakan oleh
administrator Singapore dollar swap offer rate; atau
(B)
suatu suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk digunakan oleh
Monetary Authority of Singapore (atau pengawas lainnya yang bertugas mengawasi suku
bunga Singapore dollar swap offer rate atau administrator suku bunga Singapore dollar
swap offer rate) atau sebuah komite yang secara resmi didukung atau dibuat oleh Monetary
Authority of Singapore (atau pengawas lainnya yang bertugas mengawasi Singapore dollar
swap offer rate atau administrator Singapore dollar swap offer rate),
dalam setiap kasus, selama periode tidak ada publikasi Singapore dollar swap offer rate dan selama suatu
Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR dolar AS belum terjadi. Jika suku bunga
yang dijelaskan dalam subparagraf (A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga
tersebut yang tersedia tetapi suku bunga yang dijelaskan dalam subparagraf (B) tersedia, suku bunga
tersebut berlaku. Jika kedua suku bunga yang dijelaskan dalam subparagraf (A) atau suku bunga yang
dijelaskan dalam subparagraf (B) tidak tersedia, jika berlaku, maka Agen Kalkulasi akan menentukan
alternatif yang wajar secara komersial untuk Singapore dollar swap offer rate, dengan mempertimbangkan
suku bunga yang diterapkan oleh central counterparties dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus
dengan volume perdagangan dalam derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada Singapore dollar
swap offer rate yang dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai suku bunga
alternatif yang representatif.
(c)
(i) IBOR Relevan yang diperlukan untuk penentuan tersebut adalah penetapan suku bunga baht
Thailand, (ii) penetapan suku bunga baht Thailand belum dipublikasikan oleh sumber yang ditentukan atau
yang biasanya digunakan untuk menentukan tingkat penetapan suku bunga baht Thailand pada hari yang
diperlukan dan (iii) suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR dolar AS belum
terjadi, maka rujukan ke penetapan suku bunga baht Thailand akan dianggap sebagai rujukan pada “THBTHBFIX-Bank Rujukan” (sebagaimana didefinisikan dalam Definisi ISDA 2006) tetapi dengan rujukan
kepada (A) "Tanggal Reset" diganti dengan "hari dimana suku bunga diperlukan"; (B) "Jatuh Tempo yang
Ditunjuk" diganti dengan "periode waktu sehubungan dimana penetapan suku bunga baht Thailand akan
ditentukan” (C) "Periode Kalkulasi" diganti dengan "periode"; dan (D) "Jumlah Representatif" diganti
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dengan "suatu jumlah yang representatif untuk satu transaksi di pasar terkait pada waktu terkait". Jika suku
bunga tidak dapat ditentukan berdasarkan "THB-THBFIX-Bank Referensi" (sebagaimana didefinisikan
dalam Definisi ISDA 2006) dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR dolar AS
belum terjadi, suku bunga akan ditentukan oleh Agen Kalkulasi dengan mempertimbangkan seluruh
informasi yang tersedia dengan itikad baik yang Agen Kalkulasi anggap relevan;
(d)
tunduk pada paragraf 6(e), (f) dan (g) di bawah ini, suatu Peristiwa Penghentian Indeks telah terjadi
terhadap IBOR Relevan (atau, jika IBOR Relevan adalah Singapore dollar swap offer rate atau penetapan
suku bunga baht Thailand, sehubungan dengan LIBOR dolar AS), maka rujukan ke IBOR Relevan akan
dianggap sebagai rujukan untuk Suku Bunga Cadangan Yang Berlaku dari dan termasuk Tanggal Efektif
Penghentian Indeks atau, jika IBOR Relevan diobservasi pada hari yang merupakan periode waktu sebelum
tanggal ditetapkannya IBOR Relevan, periode waktu tersebut setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks,
dengan ketentuan bahwa :
(i)
jika Suku Bunga Cadangan Yang Berlaku adalah Suku Bunga Cadangan (SONIA), Suku
Bunga Cadangan (SARON), Suku Bunga Cadangan (SOFR), Suku Bunga Cadangan (EuroSTR),
Suku Bunga Cadangan (TONA), Suku Bunga Cadangan (AONIA), Suku Bunga Cadangan
(CORRA), Suku Bunga Cadangan (HONIA), Suku Bunga Cadangan (SOR), atau Suku Bunga
Cadangan (THBFIX), maka suku bunga untuk Tanggal Penentuan Awal Relevan akan menjadi
Suku Bunga Cadangan yang Berlaku untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal' (atau, jika
Suku Bunga Cadangan (SOR) atau Suku Bunga Cadangan (THBFIX) adalah Suku Bunga
Cadangan Yang Berlaku, untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga SOR Awal' atau 'Hari Pencatatan
Suku Bunga THBFIX Awal', sebagaimana berlaku) yang sesuai dengan Tanggal Penentuan Awal
Relevan, seperti yang terbaru disediakan atau diterbitkan seperti pada Batas Waktu Yang Berlaku.
Jika baik penyedia Suku Bunga Cadangan yang Berlaku (atau penyedia pengganti, yang, jika Suku
Bunga Cadangan Yang Berlaku adalah Suku Bunga Cadangan (SONIA), Suku Bunga Cadangan
(SARON), Suku Bunga Cadangan (SOFR), Suku Bunga Cadangan (EuroSTR), Suku Bunga
Cadangan ( TONA), Suku Bunga Cadangan (AONIA), Suku Bunga Cadangan (CORRA) atau Suku
Bunga Cadangan (HONIA), disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu) tidak
menyediakan, maupun distributor sah mana pun tidak mempublikasikan, Suku Bunga Cadangan
yang Berlaku untuk Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal'(atau 'Hari Pencatatan Suku Bunga
SOR Awal 'atau' 'Hari Pencatatan Suku Bunga THBFIX Awal', sebagaimana berlaku) pada, atau
sebelum, batas waktu yang Berlaku dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan
dengan itu Suku Bunga Cadangan Yang Berlaku belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal
Penetapan Asli Terkait akan menjadi Suku Bunga Cadangan yang Berlaku sebagaimana terakhir
disediakan atau dipublikasikan pada Batas Waktu yang Berlaku untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga
IBOR Awal' terbaru (atau 'Hari Pencatatan Suku Bunga SOR Awal' atau 'Hari Pencatatan Suku
Bunga THBFIX Awal', sebagaimana berlaku), meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal
Penentuan Awal Relevan;
(ii)
jika (A) Suku Bunga Cadangan yang Berlaku adalah SONIA, Suku Bunga Rekomendasi
GBP, SARON, Suku Bunga Rekomendasi NWG, Suku Bunga Kebijakan SNB Modifikasi, SOFR,
Suku Bunga Rekomendasi Fed, OBFR, Suku Bunga Target FOMC, EuroSTR, Suku Bunga
Rekomendasi ECB, EDFR Modifikasi, TONA, Suku Bunga Rekomendasi JPY, AONIA, Suku
Bunga Rekomendasi RBA, CORRA, Suku Bunga Rekomendasi CAD, Suku Bunga Target BOC,
HONIA, Suku Bunga Rekomendasi HKD, Suku Bunga Rekomendasi MAS, SORA, Suku Bunga
Rekomendasi BOT atau THOR, (B) baik administrator tidak menyediakan atau distributor sah tidak
mempublikasikan bahwa Suku Bunga Cadangan Yang Berlaku (atau jika Suku Bunga Cadangan
yang Berlaku adalah Suku Bunga Kebijakan SNB Modifikasi atau EDFR Modifikasi, indeks, tolok
ukur, atau sumber harga lain yang yang dirujuk dalam definisinya) dan (C) suatu Tanggal Efektif
Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan Yang Berlaku tersebut
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belum terjadi, maka, sehubungan dengan hari apa pun yang memerlukan Suku Bunga Cadangan
Yang Berlaku, rujukan kepada Suku Bunga Cadangan Yang Berlaku tersebut akan dianggap
sebagai rujukan kepada Suku Bunga Cadangan Yang Berlaku yang terakhir disediakan atau
dipublikasikan. Jika Suku Bunga Cadangan Yang Berlaku adalah Suku Bunga Kebijakan SNB
Modifikasi atau EDFR Modifikasi, rujukan ke Suku Bunga Cadangan Yang Berlaku di subparagraf
6(d)(ii)(C) di atas akan dianggap sebagai rujukan ke indeks, tolok ukur, atau sumber harga lain
yang dirujuk pada definisi Suku Bunga Kebijakan SNB Modifikasi atau EDFR Modifikasi,
sebagaimana berlaku; dan
(iii)
jika Suku Bunga Cadangan yang Berlaku adalah Suku Bunga Bank Inggris Pada hari apa
pun dimana Suku Bunga Bank Inggris diperlukan, rujukan kepada Suku Bunga Bank Inggris akan
dianggap sebagai rujukan kepada Suku Bunga Bank Inggris yang terakhir disediakan atau
dipublikasikan pada akhir Hari Kerja di London pada hari itu.
Jika IBOR Relevan adalah Singapore dollar swap offer rate atau penetapan suku bunga baht Thailand,
suatu Peristiwa Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR dolar AS juga akan terjadi jika IBOR
Relevan dalam jangka waktu terkait (yang menurut Definisi ISDA 2006 akan setara dengan "Jatuh Tempo
Yang Ditunjuk") belum dipublikasikan oleh sumber yang ditentukan atau yang biasanya digunakan untuk
menentukan tingkat IBOR Relevan dan, pada Tanggal Penentuan Awal Relevan, LIBOR dolar AS dalam
jangka waktu relevan (yang berdasarkan Definisi ISDA 2006 akan setara dengan "Jatuh Tempo Yang
Ditunjuk") telah dihentikan secara permanen atau Non-Representatif dan antara tidak ada LIBOR dolar AS
yang belum dihentikan secara permanen dan yang tidak Non-Representatif untuk periode lebih lama dari
jangka waktu relevan atau tidak ada LIBOR dolar AS yang belum dihentikan secara permanen dan yang
tidak Non-Representatif untuk jangka waktu yang lebih pendek dari jangka waktu relevan tersebut. Tanggal
Efektif Penghentian Indeks terkait adalah tanggal pertama dimana tidak ada suku bunga yang lebih panjang
atau lebih pendek atau, jika kemudian, tanggal pertama dimana LIBOR dolar AS dalam jangka waktu
relevan (yang menurut Definisi ISDA 2006 akan setara dengan "Jatuh Tempo Yang Ditunjuk") tidak
tersedia secara permanen atau Non-Representatif.
Untuk tujuan paragraf 6(d) ini, rujukan kepada suatu "Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal", "Hari
Pencatatan Suku Bunga SOR Awal" dan "Hari Pencatatan Suku Bunga THBFIX Awal" merujuk kepada
istilah yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan. Untuk tujuan paragraf sebelumnya, (A) rujukan
kepada suku bunga yang "dihentikan secara permanen" atau "tidak tersedia secara permanen" akan
dianggap sebagai rujukan kepada suku bunga yang dihentikan secara permanen atau tidak tersedia secara
permanen setelah pernyataan publik atau publikasi informasi yang merupakan Peristiwa Penghentian
Indeks sesuai dengan subparagraf (a) dan (b) dari definisi tersebut sehubungan dengan suku bunga itu dalam
jangka waktu relevan dan (B) rujukan kepada "LIBOR dolar AS” dalam definisi“ Non-Representatif”
dianggap merujuk pada jangka waktu relevan dari LIBOR dolar AS;
(e)
Jika IBOR Relevan yang diperlukan untuk penentuan tersebut bukan Singapore dollar swap offer
rate atau pun penetapan suku bunga baht Thailand dan:
(i)
penentuan dimana IBOR Relevan diperlukan biasanya dibuat dengan merujuk pada
interpolasi linier antara dua suku bunga, yang masing-masing didasarkan pada IBOR Relevan,
kemudian (terlepas dari Pasal 6(d) di atas) ketentuan Pasal 7.9(a) dari Definisi ISDA 2006 akan
dianggap berlaku, dengan ketentuan bahwa Agen Kalkulasi akan membuat penyesuaian yang wajar
dan diperlukan terhadap ketentuan Pasal 7.9(a) dari Definisi ISDA 2006 untuk menerapkannya
pada Dokumen Terkover Protokol yang relevan;
(ii)
IBOR Relevan yang diperlukan untuk penentuan itu akan ditentukan dengan merujuk pada
satu suku bunga atau lebih, baik (A) paling sedikit satu telah dihentikan secara permanen, atau (B)
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jika IBOR Relevan adalah LIBOR Relevan, setidaknya satu di antaranya adalah Non-Representatif,
dan, dalam kedua kasus, setidaknya dua jangka waktu IBOR Relevan, paling sedikit satu lebih
pendek dari jangka waktu sehubungan IBOR Relevan akan ditentukan dan paling sedikit satu lebih
lama dari jangka waktu untuk menentukan IBOR Relevan, belum dihentikan secara permanen (dan,
jika IBOR Relevan adalah LIBOR Relevan, yang bukan merupakan Non-Representatif), maka
ketentuan Pasal 8.5 dan Pasal 8.6 dari Definisi ISDA 2006 akan dianggap berlaku, dengan
ketentuan bahwa Agen Kalkulasi akan membuat penyesuaian yang wajar dan diperlukan terhadap
ketentuan Pasal 8.5 dan 8.6 dari Definisi ISDA 2006 untuk menerapkannya pada Dokumen
Terkover Protokol yang relevan;
(iii)
IBOR Relevan yang diperlukan untuk penentuan itu akan ditentukan dengan merujuk pada
jangka waktu IBOR Relevan yang telah dihentikan secara permanen (atau, jika IBOR Relevan
adalah LIBOR Relevan, adalah Non-Representatif), dan tidak ada jangka waktu yang lebih pendek
atau lebih panjang sehubungan dengan IBOR Relevan yang belum dihentikan secara permanen
(atau, jika IBOR Relevan adalah LIBOR Relevan, yang bukan Non-Representatif), maka Peristiwa
Penghentian Indeks akan dianggap telah terjadi sehubungan dengan IBOR Relevan dan Tanggal
Efektif Penghentian Indeks adalah tanggal pertama dimana tidak ada jangka waktu yang lebih
pendek atau lebih panjang atau, jika kemudian, tanggal pertama dimana IBOR Relevan dalam tenor
terkait tidak tersedia secara permanen (atau, jika IBOR Relevan adalah LIBOR Relevan, NonRepresentatif);
(iv)
dalam hal inkonsistensi antara ketentuan-ketentuan subparagraf 6(e)(ii) atau subparagraf
6(e)(iii) di atas dan ketentuan-ketentuan subparagraf 6(e)(i) di atas, subparagraf 6(e)(i) di atas yang
akan berlaku; dan
(v)
dalam hal inkonsistensi antara ketentuan-ketentuan subparagraf 6(e)(ii) atau subparagraf
6(e)(iii) di atas dan paragraf 6(d) di atas (termasuk setiap istilah yang digunakan pada paragraf 6(d)
di atas dan ditentukan di bawah ini), subparagraf 6(e)(ii) atau subparagraf 6(e)(iii) di atas
(sebagaimana berlaku) akan berlaku,
Untuk tujuan-tujuan paragraf 6(e) ini, (A) rujukan-rujukan terhadap suku bunga yang “dihentikan secara
permanen” akan dianggap sebagai rujukan-rujukan bahwa suku bunga tersebut dihentikan secara permanen
setelah sebuah pernyataan publik atau publikasi informasi yang akan merupakan Peristiwa Penghentian
Indeks merujuk pada subparagraf (a) and (b) dari definisi sehubungan dengan suku bunga tersebut dalam
tenor relevan, (B) rujukan-rujukan terhadap “LIBOR Relevan” dalam definisi “Non-Representatif” akan
dianggap sebagai rujukan-rujukan kepada tenor relevan dari LIBOR Relevan dan (C) Pasal 7.9(a), 8.5 dan
8.6 dari Definisi ISDA 2006 akan ditafsirkan menurut Pasal 7.3(r) dan Pasal 7.3(s) dari Definisi ISDA 2006;
(f)
jika IBOR Relevan yang diperlukan untuk penentuan tersebut adalah swap offer rate dolar
Singapura atau penetapan suku bunga baht Thailand dan penentuan tersebut mewajibkan IBOR Relevan
pada umumnya dibuat dengan merujuk pada interpolasi linear dari dua suku bunga, yang mana masingmasing ditentukan berdasarkan IBOR Relevan, maka (tanpa mengesampingkan paragraf 6(d) di atas)
ketentuan-ketentuan Pasal 7.10(a) dari Definisi ISDA 2006 akan dianggap berlaku, dengan syarat bahwa
Agen Kalkulasi akan membuat penyesuaian yang wajar dan diperlukan terhadap ketentuan-ketentuan Pasal
7.10(a) dari Definisi ISDA 2006 untuk menerapkannya pada Dokumen Terkover Protokol yang relevan.
Untuk tujuan paragraf 6(f) ini, Pasal 7.10(a) dari Definisi ISDA 2006 akan ditafsirkan sesuai dengan Pasal
7.3(r) dan Pasal 7.3(s) dari Definisi ISDA 2006;
(g)
jika (i) IBOR Relevan yang dibutuhkan untuk penentuan tersebut adalah Singapore dollar swap
offer rate dolar Singapura atau penetapan suku bunga baht Thailand dan Suku Bunga Cadangan Yang
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Berlaku adalah Suku Bunga Cadangan (SOR) atau Suku Bunga Cadangan (THBFIX), sebagaimana
berlaku, (ii) penentuan IBOR Relevan diwajibkan pada umumnya tidak dilakukan dengan merujuk pada
interpolasi linear antara dua suku bunga dan (iii) periode waktu dimana suku bunga tersebut diwajibkan
(yang mana di bawah Definisi ISDA 2006 akan merupakan “Periode Kalkulasi”) yang lebih pendek dari
IBOR Relevan dalam tenor relevan (yang mana berdasarkan Definisi ISDA 2006 akan merupakan “Jatuh
Tempo Yang Ditunjuk”), maka (tanpa mengesampingkan paragraf 6(d) di atas) ketentuan-ketentuan dari
Pasal 7.11(a) dari Definisi ISDA 2006 akan dianggap berlaku, dengan syarat bahwa Agen Kalkulasi akan
membuat penyesuaian yang wajar dan diperlukan terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 7.11(a) dari Definisi
ISDA 2006 untuk menerapkannya pada Dokumen Terkover Protokol yang relevan; dan
(h)
jika definisi, metodologi, formula, atau metode lainnya untuk kalkulasi IBOR Relevan atau Suku
Bunga Cadangan yang Berlaku (atau, jika berlaku, indeks, tolok ukur atau sumber harga lainnya yang
dirujuk dalam IBOR Relevan atau Suku Bunga Cadangan yang Berlaku) dimodifikasi, masing-masing
pihak mengakui bahwa, kecuali jika ditentukan atau disepakati lain, rujukan-rujukan kepada IBOR Relevan
atau Suku Bunga Cadangan yang Berlaku (atau indeks, tolok ukur atau sumber harga lainnya yang dirujuk
dalam IBOR Relevan atau Suku Bunga Cadangan yang Berlaku) akan merupakan IBOR Relevan atau Suku
Bunga Cadangan yang Berlaku (atau indeks, tolok ukur atau sumber harga lainnya yang dirujuk dalam
IBOR Relevan atau Suku Bunga Cadangan yang Berlaku) sebagaimana dimodifikasi. Dalam hal
inkonsistensi antara paragraf 6(h) ini dan paragraf-paragraf 6(a) sampai dengan 6(d) di atas (termasuk setiap
istilah-istilah yang digunakan dalam paragraf tersebut dan ditentukan di bawah ini dan termasuk
subparagraf 6(e)(ii) dan 6(e)(iii) di atas sebagaimana subparagraf tersebut berlaku secara prioritas terhadap
paragraf 6(d) di atas), paragraf 6(a) sampai dengan 6(d) di atas termasuk subparagraf 6(e)(ii) dan 6(e)(iii)
sebagaimana subparagraf tersebut berlaku secara prioritas terhadap paragraf 6(d) di atas akan berlaku.
Jika IBOR Relevan yang dirujuk dalam Dokumen Terkover Protokol adalah LIBOR tanpa rujukan kepada,
atau indikasi kepada, mata uang dari LIBOR relevan (termasuk, untuk menghindari keraguan, rujukan
dalam Pasal 7.3 (Koreksi-koreksi terhadap Harga-harga yang Dipublikasi) dari Definisi Komoditas ISDA
2005 kepada “suku bunga spot yang ditawarkan untuk setoran-setoran dalam mata uang pembayaran dalam
pasar antar bank London per sekitar pukul 11:00 a.m., waktu London”), maka rujukan kepada LIBOR
(bagaimanapun ditentukan atau dideskripsikan) dalam Dokumen Terkover Protokol akan dianggap sebagai
rujukan kepada LIBOR dalam mata uang pembayaran terkait dimana LIBOR diwajibkan berdasarkan
ketentuan-ketentuan Dokumen Terkover Protokol dan paragraf 6(a), 6(d) dan 6(e) di atas, dan definisidefinisi terkait di bawah ini, akan ditafsirkan secara sesuai.
Untuk tujuan-tujuan dari setiap Dokumen Terkover Protokol yang tidak memuat definisi “Agen Kalkulasi”,
istilah “Agen Kalkulasi” akan dianggap sebagai rujukan terhadap pihak atau pihak-pihak yang biasanya
bertanggung jawab melakukan kalkulasi atau menentukan suku bunga atau jumlah yang harus dibayarkan
berdasarkan Dokumen Terkover Protokol yang relevan dan melaksanakan setiap tugas yang terkait.
Jika Dokumen Terkover Protokol yang terhadapnya paragraf 6 ini berlaku adalah suatu Perjanjian Induk
Terkover Protokol, IBOR Relevan ditentukan dalam Perjanjian Induk Terkover Protokol dan definisi
tersebut dirujuk dalam sebuah Konfirmasi yang merupakan suplemen, menjadi bagian dari dan tunduk
kepada Perjanjian Induk Terkover Protokol tersebut, maka rujukan dalam Perjanjian Induk Terkover
Protokol kepada IBOR Relevan sebagaimana diubah oleh subparagraf 6 ini akan berlaku terhadap rujukan
kepada IBOR Relevan dalam Konfirmasi tersebut.
Untuk tujuan-tujuan ini:
“Hari Kerja Bank yang Berlaku” berarti, jika IBOR Relevan adalah:
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(a)
LIBOR Swiss Franc, LIBOR dolar AS atau LIBOR yen Jepang, Hari Kerja Bank di London
(sebagaimana ditentukan dalam Definisi ISDA 2006);
(b)
LIBOR euro atau suku Bung antar bank euro, TARGET Settlement Days (sebagaimana
didefinisikan dalam Definisi ISDA 2006);
(c)
suku bunga antar bank Tokyo yen Jepang atau suku bunga antar bank Tokyo euroyen, Hari Kerja
Bank di Tokyo (sebagaimana ditentukan dalam Definisi ISDA 2006);
(d)
swap offer rate dolar Singapura, Hari-hari Kerja Bank di Singapura dan London (sebagaimana
ditentukan dalam Definisi ISDA 2006); dan
(e)
penetapan suku bunga baht Thailand, Hari-hari Kerja Bank di Bangkok (sebagaimana ditentukan
dalam Definisi ISDA 2006).
“Waktu Cut-off yang Berlaku” berarti:
(a)

untuk Suku Bunga Cadangan (SONIA), pukul 11:30 a.m., waktu London;

(b)

untuk Suku Bunga Cadangan (SARON), pukul 8:30 p.m., waktu Zurich;

(c)

untuk Suku Bunga Cadangan (SOFR), pukul 10:30 a.m., waktu New York City;

(d)

untuk Suku Bunga Cadangan (EuroSTR), pukul 11:30 a.m., waktu Frankfurt;

(e)

untuk Suku Bunga Cadangan (TONA), pukul 12:30 p.m., waktu Tokyo;

(f)

untuk Suku Bunga Cadangan (AONIA), pukul 11:30 a.m., waktu Sydney;

(g)

untuk Suku Bunga Cadangan (CORRA), pukul 11:30 a.m., waktu Toronto;

(h)

untuk Suku Bunga Cadangan (HONIA), pukul 7:30 p.m., waktu Hong Kong;

(i)

untuk Suku Bunga Cadangan (SOR), pukul 11:30 a.m., waktu New York City; dan

(j)

untuk Suku Bunga Cadangan (THBFIX), pukul 10:00 a.m., waktu Bangkok,

dalam setiap kasus, pada Hari Observasi Cadangan.
“Suku Bunga Cadangan yang Berlaku” berarti, sehubungan dengan IBOR Relevan, untuk tujuan-tujuan:
(a)
LIBOR sterling, Suku Bunga Cadangan (SONIA) atau jika suatu Peristiwa Penghentian Indeks
Cadangan telah terjadi sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA), maka Suku Bunga Cadangan
yang Berlaku untuk setiap Hari Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah Peristiwa Penghentian
Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA) akan menjadi suku bunga Sterling
Overnight Index Average (“SONIA”) yang diadministrasikan oleh Bank of England (atau administrator
pengganti), yang mana Agen Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru dipublikasi, seperti pada
Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA), yang
dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SONIA)” setelah melakukan penyesuaian pada SONIA
sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka waktu atau tenor
SONIA dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SONIA) dan dengan merujuk pada Buku
Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian
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Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-masing Suku Bunga Cadangan (SONIA) dan SONIA,
maka Suku Bunga Cadangan yang Berlaku untuk setiap Hari Observasi Cadangan yang terjadi pada atau
setelah Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA) (atau,
jika kemudian, Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SONIA) akan menjadi
Suku Bunga Rekomendasi GBP, yang mana Agen Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru,
seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan
(SONIA), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SONIA)” setelah melakukan penyesuaian
pada Suku Bunga Rekomendasi GBP sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan
dalam struktur jangka atau tenor Suku Bunga Rekomendasi GBP dengan perbandingan terhadap Suku
Bunga Cadangan (SONIA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan
IBOR Bloomberg. Jika tidak ada Suku Bunga Rekomendasi GBP sebelum akhir berakhirnya hari pertama
Hari Kerja Bank di London (sebagaimana ditentukan dalam Definisi ISDA 2006) setelah Tanggal Efektif
Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA) (atau, jika kemudian,
akhir Hari Kerja Bank di London pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan
sehubungan dengan SONIA), atau terdapat Suku Bunga Rekomendasi GBP dan Tanggal Efektif
Penghentian Indeks yang berlangsung setelah itu, maka Suku Bunga Cadangan yang Berlaku untuk setiap
Hari Observasi Cadangan yang berlangsung pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks
Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA) (atau, jika kemudian, Tanggal Efektif
Penghentian Indeks sehubungan dengan SONIA) atau Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan
dengan Suku Bunga Rekomendasi GBP (sebagaimana berlaku) akan merupakan Suku Bunga Bank Inggris,
yang mana Agen Kalkulasi akan akan menerapkan spread yang paling baru dipublikasi, seperti pada
Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA),
mengacu pada definisi yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SONIA)” setelah melakukan
penyesuaian terhadap Suku Bunga Bank Inggris yang diperlukan untuk memperhitungkan perbedaan apa
pun setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor Suku Bunga Bank Inggris dibandingkan dengan
perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SONIA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan
Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg;
(b)
LIBOR Swiss Franc, Suku Bunga Cadangan (SARON) atau jika terjadi suatu Peristiwa
Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SARON), maka Suku Bunga
Cadangan yang Berlaku untuk setiap Hari Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah Tanggal
Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SARON) adalah Swiss
Average Rate Overnight (“SARON”) yang diadministrasikan oleh SIX Swiss Exchange AG (atau
administrator pengganti), yang mana Agen Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru
dipublikasi, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga
Cadangan (SARON), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SARON)” setelah melakukan
penyesuaian pada SARON sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam
struktur jangka atau tenor SARON dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SARON) dan
dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. Jika suatu
Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-masing Suku Bunga
Cadangan (SARON) dan SARON, maka Suku Bunga Cadangan yang Berlaku untuk setiap Tanggal
Observasi Pergantian yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan
sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SARON) (atau, jika kemudian, Tanggal Efektif Penghentian
Indeks Cadangan sehubungan dengan SARON) adalah Suku Bunga Rekomendasi NWG, yang mana Agen
Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru dipublikasi, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian
Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SARON), yang dirujuk dalam definisi “Suku
Bunga Cadangan (SARON)” setelah melakukan penyesuaian pada SARON sebagaimana diperlukan untuk
memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor SARON dengan perbandingan
terhadap Suku Bunga Cadangan (SARON) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku
Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. Jika tidak ada Suku Bunga Rekomendasi NWG sebelum tanggal
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berakhirnya hari pertama Hari Kerja Bank di Zurich (sebagaimana didefinisikan dalam Definisi ISDA 2006
setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan
(SARON) (atau, jika kemudian, akhir Hari Kerja Bank di Zurich pertama setelah Tanggal Efektif
Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SARON), maka Suku Bunga Cadangan untuk Hari
Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan
sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SARON) (atau, jika kemudian, akhir Hari Kerja Bank di
Zurich pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SARON) adalah
Suku Bunga Kebijakan SNB Modifikasi yang mana Agen Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling
baru dipublikasi, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku
Bunga Cadangan (SARON), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SARON)” setelah
melakukan penyesuaian pada Suku Bunga Kebijakan SNB Modifikasi sebagaimana diperlukan untuk
memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor SARON dengan perbandingan
terhadap Suku Bunga Cadangan (SARON) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku
Bunga Cadangan IBOR Bloomberg;
(c)
LIBOR dolar AS, Suku Bunga Cadangan (SARON) atau jika terjadi suatu Peristiwa Penghentian
Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SARON), maka Suku Bunga Cadangan yang
Berlaku untuk setiap Hari Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian
Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOFR) adalah Secured Overnight Financing
Rate (“SOFR”) yang diadministrasikan oleh Federal Reserve Bank of New York (atau administrator
pengganti), yang mana Agen Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru dipublikasi, seperti pada
Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOFR), yang
dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SOFR)” setelah melakukan penyesuaian pada SOFR
sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor SOFR
dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SOFR) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan
Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks
Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-masing Suku Bunga Cadangan (SOFR) dan SOFR, maka
Suku Bunga Cadangan yang Berlaku untuk setiap Tanggal Observasi Pergantian yang terjadi pada atau
setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOFR)
(atau, jika kemudian, Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SOFR) adalah
Suku Bunga Rekomendasi Federal, yang mana Agen Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru
dipublikasi, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga
Cadangan (SOFR), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SOFR)” setelah melakukan
penyesuaian pada SOFR sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur
jangka atau tenor SOFR dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SOFR) dan dengan
merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. Jika tidak ada Suku
Bunga Rekomendasi Federal, atau terdapat Suku Bunga Suku Bunga Rekomendasi Federal dan Tanggal
Efektif Penghentian Indeks Cadangan yang setelahnya berlangsung sehubungan dengan itu dan Tanggal
Efektif PEnghentian Indeks Pergantian juga berlangsung sehubungan dengan OBFR, maka Suku Bunga
Cadangan untuk Hari Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian
Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOFR) (atau, jika kemudian, Tanggal Efektif
Penghentian Indek Pergantian sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi Federal, SOFR atau Suku
Bunga Cadangan (SOFR), sebagaimana berlaku) adalah Suku Bunga Target FOMC yang mana Agen
Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru dipublikasi, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian
Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOFR), yang dirujuk dalam definisi “Suku
Bunga Cadangan (SOFR)” setelah melakukan penyesuaian pada Suku Bunga Target FOMC sebagaimana
diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor SOFR dengan
perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SOFR) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan
Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg;
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(d)
LIBOR euro dan suku bunga antar bank euro, Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) atau jika terjadi
Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR), maka
Suku Bunga Cadangan yang berlaku untuk setiap Hari Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah
Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)
adalah Euro Short Term Rate (“EuroSTR”) yang diadministrasikan oleh European Central Bank (atau
administrator pengganti), yang mana Agen Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru
dipublikasi, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga
Cadangan (EuroSTR), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)” setelah melakukan
penyesuaian pada EuroSTR sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam
struktur jangka atau tenor EuroSTR dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) dan
dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. Jika suatu
Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-masing Suku Bunga
Cadangan (EuroSTR) dan EuroSTR, maka Suku Bunga Cadangan yang Berlaku untuk setiap Tanggal
Observasi Pergantian yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan
sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) (atau, jika kemudian, Tanggal Efektif Penghentian
Indeks Cadangan sehubungan dengan EuroSTR) adalah Suku Bunga Rekomendasi ECB, yang mana Agen
Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru dipublikasi, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian
Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR), yang dirujuk dalam definisi
“Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)” setelah melakukan penyesuaian pada Suku Bunga Rekomendasi ECB
sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor Suku
Bunga Rekomendasi ECB dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) dan dengan
merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. Jika tidak ada Suku
Bunga Rekomendasi ECB sebelum tanggal berakhirnya Hari Penyelesaian TARGET pertama
(sebagaimana didefinisikan dalam Definisi ISDA 2006) setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks
Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) (atau, jika kemudian, akhir Hari
Penyelesaian TARGET pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan
Suku Bunga Cadangan (EuroSTR), maka Suku Bunga Cadangan untuk Hari Observasi Cadangan yang
terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga
Cadangan (EuroSTR) (atau, jika kemudian, akhir Hari Penyelesaian TARGET pertama setelah Tanggal
Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan EuroSTR), atau Tanggal Efektif Penghentian
Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi ECB (sebagaimana berlaku) adalah EDFR
Modifikasi, yang mana Agen Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru dipublikasi, seperti pada
Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR),
yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)” setelah melakukan penyesuaian pada
EDFR Modifikasi sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka
atau tenor EDFR Modifikasi dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) dan dengan
merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg;
(e)
LIBOR yen Jepang, suku bunga antar bank Tokyo yen Jepang dan suku bunga antar bank Tokyo
euroyen, Suku Bunga Cadangan (TONA) atau jika terjadi suatu Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan
sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA), maka Suku Bunga Cadangan yang Berlaku untuk
setiap Hari Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks
Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA) adalah Tokyo Overnight Average Rate
(“TONA”) yang diadministrasikan oleh Bank of Japan (atau setiap administrator pengganti), yang mana
Agen Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru dipublikasi, seperti pada Tanggal Efektif
Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA), yang dirujuk dalam
definisi “Suku Bunga Cadangan (TONA)” setelah melakukan penyesuaian pada TONA sebagaimana
diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor TONA dengan
perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (TONA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan
Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks
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Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-masing Suku Bunga Cadangan (TONA) dan TONA, maka
Suku Bunga Cadangan yang Berlaku untuk setiap Tanggal Observasi Pergantian yang terjadi pada atau
setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA)
adalah Suku Bunga Rekomendasi JPY, yang mana Agen Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling
baru dipublikasi, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku
Bunga Cadangan (TONA), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (TONA)” setelah
melakukan penyesuaian pada Suku Bunga Rekomendasi JPY sebagaimana diperlukan untuk
memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor Suku Bunga Rekomendasi JPY
dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (TONA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan
Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg;
(f)
suku bunga bank bill swap, Suku Bunga Cadangan (AONIA) atau jika terjadi Peristiwa
Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (AONIA), maka Suku Bunga
Cadangan yang Berlaku untuk setiap Hari Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah Tanggal
Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (AONIA) adalah
interbank overnight cash rate (“AONIA”) yang diadministrasikan oleh Reserve Bank of Australia (atau
administrator pengganti), yang mana Agen Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru
dipublikasi, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga
Cadangan (AONIA), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (AONIA)” setelah melakukan
penyesuaian pada AONIA sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam
struktur jangka atau tenor AONIA dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (AONIA) dan
dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. Jika suatu
Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-masing Suku Bunga
Cadangan (AONIA) dan AONIA, maka Suku Bunga Cadangan yang Berlaku untuk setiap Tanggal
Observasi Pergantian yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan
sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (AONIA) (atau, jika kemudian, Tanggal Efektif Penghentian
Indeks Cadangan sehubungan dengan AONIA) adalah Suku Bunga Rekomendasi RBA, yang mana Agen
Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru dipublikasi, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian
Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (AONIA), yang dirujuk dalam definisi “Suku
Bunga Cadangan (AONIA)” setelah melakukan penyesuaian pada Suku Bunga Rekomendasi JPY
sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor Suku
Bunga Rekomendasi JPY dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (AONIA) dan dengan
merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg;
(g)
Suku bunga dolar Kanada, Suku Bunga Cadangan (CORRA) atau jika terjadi Peristiwa Penghentian
Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (CORRA), maka Suku Bunga Cadangan yang
Berlaku untuk setiap Hari Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian
Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (CORRA) adalah Canadian Overnight Repo
Rate Average (“CORRA”) yang diadministrasikan oleh Bank of Canada (atau administrator pengganti),
yang mana Agen Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru dipublikasi, seperti pada Tanggal
Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (CORRA), yang dirujuk
dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (CORRA)” setelah melakukan penyesuaian pada CORRA
sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor
CORRA dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (CORRA) dan dengan merujuk pada Buku
Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian
Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-masing Suku Bunga Cadangan (CORRA) dan
CORRA, maka Suku Bunga Cadangan yang Berlaku untuk setiap Tanggal Observasi Pergantian yang
terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga
Cadangan (CORRA) (atau, jika kemudian, Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan
dengan CORRA) adalah Suku Bunga Rekomendasi CAD, yang mana Agen Kalkulasi akan menerapkan
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spread yang paling baru dipublikasi, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan
sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (CORRA), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan
(CORRA)” setelah melakukan penyesuaian pada Suku Bunga Rekomendasi CAD sebagaimana diperlukan
untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor Suku Bunga Rekomendasi CAD
dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (CORRA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan
Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. Jika tidak ada Suku Bunga Rekomendasi CAD
sebelum tanggal berakhirnya hari pertama Hari Kerja Bank di Toronto (sebagaimana didefinisikan dalam
Definisi ISDA 2006) setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku
Bunga Cadangan (CORRA) atau jika terdapat Suku Bunga Rekomendasi CAD dan Tanggal Efektif
Penghentian Indeks Cadangan yang kemudian terjadi sehubungan dengan itu, maka Suku Bunga Cadangan
untuk Hari Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks
Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (CORRA) (atau, jika kemudian, Tanggal Efektif
Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan CORRA) atau Tanggal Efektif Penghentian Indeks
Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi CAD (sebagaimana berlaku) adalah Suku Bunga
Target BOC yang mana Agen Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru dipublikasi, seperti pada
Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (CORRA), yang
dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (CORRA)” setelah melakukan penyesuaian pada Suku
Bunga Target BOC sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur
jangka atau tenor CORRA dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (CORRA) dan dengan
merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg;
(h)
suku bunga antar bank Hong Kong, Suku Bunga Cadangan (HONIA) atau jika terjadi suara
Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (HONIA), maka Suku
Bunga Cadangan yang Berlaku untuk setiap Hari Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah
Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (HONIA)
adalah Hong Kong Dollar Overnight Average Index (“HONIA”) yang diadministrasikan oleh Treasury
Markets Association (atau administrator pengganti), yang mana Agen Kalkulasi akan menerapkan spread
yang paling baru dipublikasi, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan
dengan Suku Bunga Cadangan (HONIA), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (HONIA)”
setelah melakukan penyesuaian pada HONIA sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap
perbedaan dalam struktur jangka atau tenor HONIA dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan
(HONIA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg.
Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-masing Suku
Bunga Cadangan (HONIA) dan HONIA, maka Suku Bunga Cadangan yang Berlaku untuk setiap Tanggal
Observasi Pergantian yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan
sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (HONIA) adalah Suku Bunga Rekomendasi HKD, yang mana
Agen Kalkulasi akan menerapkan spread yang paling baru dipublikasi, seperti pada Tanggal Efektif
Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (HONIA), yang dirujuk dalam
definisi “Suku Bunga Cadangan (HONIA)” setelah melakukan penyesuaian pada Suku Bunga
Rekomendasi HKD sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur
jangka atau tenor Suku Bunga Rekomendasi HKD dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan
(HONIA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg;
(i)
Singapore dollar swap offer rate, Suku Bunga Cadangan (SOR) atau jika terjadi suatu Peristiwa
Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOR), maka Suku Bunga
Cadangan yang Berlaku untuk setiap Hari Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah Tanggal
Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOR) adalah Suku
Bunga Rekomendasi MAS atau, jika tidak ada Suku Bunga Rekomendasi MAS sebelum akhir Hari Kerja
Bank di Singapura pertama (sebagaimana didefinisikan dalam Definisi ISDA 2006) setelah Tanggal Efektif
Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOR), atau jika terdapat suatu
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Suku Bunga Rekomendasi MAS dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan yang selanjutnya
terjadi sehubungan dengannya, maka Suku Bunga Cadangan yang Berlaku untuk setiap Hari Observasi
Cadangan yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan
Suku Bunga Cadangan (SOR) atau Tanggal Efektif Indeks Pergantian sehubungan dengan Suku Bunga
Rekomendasi MAS (sebagaimana berlaku) adalah SORA, yang mana Agen Kalkulasi akan melakukan
penyesuaian sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau
tenor SORA dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SOR) dan dengan merujuk pada
Metode Kalkulasi untuk Suku Bunga Cadangan (SOR); dan
(j)
penetapan suku bunga baht Thailand, Suku Bunga Cadangan (THBFIX) atau jika terjadi Peristiwa
Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (THBFIX), maka Suku Bunga
Cadangan yang Berlaku untuk setiap Hari Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah Tanggal
Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (THBFIX) adalah Suku
Bunga Rekomendasi BOT atau, jika tidak ada Suku Bunga Rekomendasi BOT sebelum akhir Hari Kerja
Bank di Bangkok pertama (sebagaimana didefinisikan dalam Definisi ISDA 2006) setelah Tanggal Efektif
Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (THBFIX), atau jika terdapat
Suku Bunga Rekomendasi BOT dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan yang terjadi kemudian
sehubungan dengan itu, maka Suku Bunga Cadangan yang Berlaku untuk setiap Hari Observasi Cadangan
yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku
Bunga Cadangan (THBFIX) atau Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku
Bunga Rekomendasi BOT (sebagaimana berlaku) adalah THOR, yang mana Agen Kalkulasi akan
melakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur
jangka atau tenor THOR dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (THBFIX) dan dengan
merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan THBFIX Bank of Thailand;
“Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan THBFIX Bank of Thailand” berarti Buku
Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan THBFIX yang dipublikasi oleh Bank of Thailand
sebagaimana sewaktu-waktu diperbarui.
“Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg” berarti Buku Peraturan
Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR yang dipublikasi oleh Bloomberg Index Services Limited (atau
suatu penyedia penggantinya sebagaimana sewaktu-waktu disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA)
sebagaimana sewaktu-waktu diperbarui sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.
“Suku Bunga Target BOC” berarti Suku Bunga Target of the Overnight Bank of Canada, yang ditetapkan
oleh Bank of Canada dan dipublikasi pada situs web Bank of Canada (sebagaimana ditentukan dalam
Definisi ISDA 2006).
“Suku Bunga Rekomendasi BOT” berarti suku bunga (termasuk spread atau penyesuaian) yang
direkomendasikan sebagai pengganti Suku Bunga Cadangan (THBFIX) oleh Bank of Thailand atau oleh
komite yang secara resmi disahkan atau didirikan oleh Bank of Thailand (yang suku bunganya dapat
diproduksi oleh Bank of Thailand atau administrator lain) dan sebagaimana disediakan oleh administrator
suku bunga tersebut sehubungan dengan hari dimana suku bunga tersebut disyaratkan (yang mana di bawah
Definisi ISDA 2006 adalah “Tanggal Reset”) atau, jika suku bunga tersebut tidak disediakan oleh
administrator dari suku bunga tersebut (atau administrator pengganti), dipublikasi oleh distributor sah.
“Suku Bunga Rekomendasi CAD” berarti suku bunga (termasuk spread atau penyesuaian) yang
direkomendasikan sebagai pengganti CORRA oleh komite yang didukung secara resmi atau diadakan oleh
Bank of Canada untuk tujuan merekomendasikan pengganti CORRA (yang suku bunganya dapat
diproduksi oleh Bank of Canada atau administrator lain) dan sebagaimana yang disediakan oleh
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administrator dari suku bunga tersebut atau, jika suku bunga tersebut tidak disediakan oleh administrator
yang dimaksud (atau administrator pengganti), dipublikasi oleh distributor sah.
“Metodologi Kalkulasi untuk Suku Bunga Cadangan (SOR)” berarti Metodologi Kalkulasi untuk Suku
Bunga Cadangan (SOR) yang dipublikasi oleh ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. sebagaimana
sewaktu-waktu diperbarui; dan
“Suku Bunga Rekomendasi ECB” berarti suku bunga (termasuk spread atau penyesuaian) yang
direkomendasikan sebagai pengganti EuroSTR oleh European Central Bank (atau setiap administrator
EuroSTR pengganti) dan/atau oleh sebuah komite yang secara resmi disetujui atau diselenggarakan oleh
European Central Bank (atau setiap administrator EuroSTR pengganti) untuk tujuan merekomendasikan
pengganti EuroSTR (yang suku bunganya dapat dibuat oleh European Central Bank atau administrator
lain) dan sebagaimana ditentukan oleh administrator suku bunga tersebut atau, jika suku bunga tersebut
tidak disediakan oleh administrator (atau administrator pengganti), dipublikasi oleh distributor sah;
“EDFR Spread” berarti:
(a)
jika tidak ada Suku Bunga Rekomendasi ECB yang direkomendasikan sebelum akhir Hari
Penyelesaian TARGET pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan
Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) (atau, jika kemudian, sebelum akhir Hari Penyelesaian TARGET
pertama setelahnya Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan EuroSTR), rata-rata
dari perbedaan harian antara EuroSTR dan Suku Bunga Fasilitas Simpanan Eurosystem selama periode
observasi selama 30 Hari Penyelesaian TARGET mulai 30 Hari Penyelesaian TARGET sebelum hari
dimana Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)
terjadi (atau, jika kemudian, 30 Hari Penyelesaian TARGET sebelum hari dimana Peristiwa Penghentian
Indeks Cadangan pertama sehubungan dengan EuroSTR terjadi) dan berakhir pada Hari Penyelesaian
TARGET tepat sebelum hari dimana Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku
Bunga Cadangan (EuroSTR) terjadi (atau, jika kemudian, Hari Penyelesaian TARGET tepat sebelum hari
dimana Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan pertama sehubungan dengan EuroSTR terjadi); atau
(b)
jika suatu Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi
ECB terjadi, rata-rata dari perbedaan harian antara Suku Bunga Rekomendasi ECB dan Suku Bunga
Fasilitas Simpanan Eurosystem selama periode observasi selama 30 Hari Penyelesaian TARGET mulai 30
Hari Penyelesaian TARGET sebelum hari dimana Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan
dengan Suku Bunga Rekomendasi ECB terjadi dan berakhir pada Hari Penyelesaian TARGET tepat
sebelum hari dimana Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan terjadi.
“Suku Bunga Fasilitas Simpanan Eurosystem” berarti suku bunga pada fasilitas simpanan, yang dapat
digunakan bank untuk melakukan simpanan overnight dengan Eurosystem dan yang dipublikasi di Situs
Web ECB (sebagaimana didefinisikan dalam Definisi ISDA 2006).
“Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan” berarti, sehubungan dengan suatu Peristiwa
Penghentian Indeks Cadangan, tanggal pertama dimana Suku Bunga Cadangan yang Berlaku tidak lagi
disediakan. Jika Suku Bunga Cadangan yang Berlaku berhenti untuk disediakan pada hari yang sama
dimana disyaratkan untuk menentukan suku bunga untuk Tanggal Reset menurut ketentuan-ketentuan dari
Opsi Suku Bunga relevan tetapi Suku Bunga Cadangan yang Berlaku disediakan pada saat dimana
diobservasi berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Opsi Suku Bunga relevan tetapi (atau, jika waktu serupa
tidak ditentukan dalam Opsi Suku Bunga relevan, pada waktu umumnya dipublikasi ), maka Tanggal Efektif
Penghentian Indeks Cadangan akan pada hari berikut dimana suku bunga tersebut umumnya dipublikasi.
Jika Suku Bunga Cadangan yang Berlaku adalah Suku Bunga Kebijakan SNB Modifikasi atau EDFR
Modifikasi, rujukan-rujukan kepada Suku Bunga Cadangan yang Berlaku berdasarkan definisi “Tanggal
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Efektif Penghentian Indeks Cadangan” akan dianggap sebagai rujukan-rujukan kepada indeks, tolok ukur
atau sumber harga lain yang merujuk pada definisi Suku Bunga Kebijakan SNB Modifikasi atau EDFR
Modifikasi, sebagaimana berlaku.
“Peristiwa Penghentian Indeks” berarti, sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan yang Berlaku:
(a)
suatu pernyataan publik atau publikasi informasi oleh atau atas nama administrator Suku Bunga
yang Berlaku yang mengumumkan bahwa administrator tersebut telah berhenti atau akan berhenti
memberikan Suku Bunga yang Berlaku secara permanen atau tanpa batas waktu, dengan ketentuan, pada
saat pernyataan atau publikasi, tidak ada administrator pengganti yang akan terus meneruskan pemberian
Suku Bunga yang Berlaku
(b)

jika Suku Bunga Cadangan yang Berlaku adalah :
(i)
Suku Bunga Cadangan (SONIA), Suku Bunga Cadangan (SARON), Suku Bunga
Cadangan (SOFR), Suku Bunga Cadangan (EuroSTR), Suku Bunga Cadangan (TONA), Suku
Bunga Cadangan (AONIA), Suku Bunga Cadangan (CORRA) atau Suku Bunga Cadangan
(HONIA), suatu pernyataan publik atau publikasi informasi oleh regulator pengawasuntuk
administrator Suku Bunga yang Mendasari, bank sentral untuk mata uang Suku Bunga yang
Mendasari, pejabat insolvensi dengan yurisdiksi atas administrator Suku Bunga yang Mendasari,
otoritas resolusi dengan yurisdiksi atas administrator Suku Bunga yang Mendasari atau pengadilan
atau entitas dengan insolvensi yang serupa atau otoritas resolusi atas administrator Suku Bunga
yang Mendasari, yang menyatakan bahwa administrator tersebut telah berhenti atau akan berhenti
memberikan Suku Bunga yang Mendasari secara permanen atau tanpa batas waktu, dengan
ketentuan, pada saat pernyataan atau publikasi, tidak ada administrator pengganti yang tetap
memberikan Suku Bunga yang Mendasari; atau
(ii)
SONIA, Suku Bunga Rekomendasi GBP, SARON, Suku Bunga Rekomendasi NWG, Suku
Bunga Kebijakan SNB Modifikasi, SOFR, Suku Bunga Rekomendasi Federal, OBFR, Target Suku
Bunga FOMC, EuroSTR, Suku Bunga Rekomendasi ECB, EDFR Modifikasi, TONA, Suku Bunga
Rekomendasi JPY, AONIA, Suku Bunga Rekomendasi RBA, CORRA, Suku Bunga Rekomendasi
CAD, Target Suku Bunga BOC, HONIA, Suku Bunga Rekomendasi HKD, Suku Bunga Cadangan
(SOR), Suku Bunga Rekomendasi MAS, SORA, Suku Bunga Cadangan (THBFIX), Suku Bunga
Rekomendasi BOT atau THOR, sebuah pernyataan publik atau publikasi informasi oleh regulator
pengawasuntuk administrator atau penyedia dari Suku Bunga Cadangan yang Berlaku, bank sentral
untuk mata uang dari Suku Bunga Cadangan yang Berlaku, pejabat insolvensi dengan yurisdiksi
atas administrator atau penyedia Suku Bunga Cadangan yang Berlaku, otoritas resolusi dengan
yurisdiksi atas administrator atau penyedia Suku Bunga Rekomendasi yang Berlaku atau
pengadilan atau entitas dengan otoritas insolvensi atau resolusi serupa atas administrator atau
penyedia Suku Bunga Cadangan yang Berlaku, yang menyatakan bahwa administrator atau
penyedia tersebut atau akan berhenti untuk menyediakan Suku Bunga Rekomendasi yang Berlaku
secara permanen atau untuk waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan bahwa, pada waktu
pernyataan atau publikasi, tidak ada pengganti administrator atau penyedia yang akan melanjutkan
penyediaan Suku Bunga Cadangan yang Berlaku.

Jika Suku Bunga Cadangan yang Berlaku adalah Suku Bunga Kebijakan SNB Modifikasi atau EDFR
Modifikasi, rujukan-rujukan kepada administrator atau penyedia suku bunga tersebut dalam definisi
“Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan” akan dianggap sebagai rujukan-rujukan kepada administrator
atau penyedia indeks, tolok ukur, atau sumber harga lainnya yang dirujuk dalam definisi Suku Bunga
Kebijakan SNB Modifikasi atau EDFR Modifikasi, sebagaimana berlaku.
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“Hari Observasi Cadangan” berarti, sehubungan dengan suatu Suku Bunga Cadangan yang Berlaku yang,
kecuali disepakati lain, hari yang merupakan dua Hari Kerja (sebagaimana ditentukan pada Dokumen
Terkover Protokol atau, jika istilah tersebut tidak ditentukan di situ, sebagaimana ditentukan dalam Definisi
ISDA 2006 dan, dalam setiap kasus, untuk tujuan-tujuan pembayaran yang dikalkulasi dengan merujuk
pada Suku Bunga Cadangan yang Berlaku) sebelum hari dimana pembayaran dengan merujuk pada suku
bunga tersebut telah jatuh tempo (yang di bawah Definisi ISDA 2006 akan ekuivalen dengan “Tanggal
Pembayaran”).
“Suku Bunga Cadangan (AONIA)” berarti ketentuan suku bunga AONIA yang disesuaikan ditambah
spread yang berkaitan dengan suku bunga bank bill swap, dalam setiap kasus, untuk periode waktu dimana
IBOR Relevan ditentukan akan disediakan oleh Bloomberg Index Services Limited (atau suatu penyedia
pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu), sebagai penyedia
ketentuan AONIA yang disesuaikan dan spread, pada Layar Suku Bunga Cadangan (AONIA) (atau dengan
cara lain) atau disediakan kepada, dan dipublikasi oleh, distributor sah pada saat, atau sebelum, Waktu Cutoff yang Berlaku;
“Layar Suku Bunga Cadangan (AONIA)” adalah Layar Bloomberg (sebagaimana ditentukan dalam
Definisi ISDA 2006) yang sesuai dengan kode (ticker) Bloomberg untuk pergantian suku bunga bank bill
swap untuk periode dimana IBOR Relevan ditentukan untuk diakses melalui Layar Bloomberg <FBAK>
<GO> (atau, jika ada, diakses melalui Layar Bloomberg <HP> <GO >) atau sumber publikasi lainnya yang
ditunjuk oleh Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau
ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu).
“Suku Bunga Cadangan (CORRA)” berarti ketentuan suku bunga CORRA yang disesuaikan ditambah
spread yang berkaitan dengan suku bunga dolar Kanada, dalam setiap kasus, untuk periode waktu dimana
IBOR Relevan ditentukan untuk disediakan oleh Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia
pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu), sebagai penyedia
ketentuan CORRA yang disesuaikan dan spread, pada Layar Suku Bunga Cadangan (CORRA) (atau
dengan cara lain) atau disediakan kepada, dan dipublikasi oleh, distributor sah pada, atau sebelum, Waktu
Cut-off yang Berlaku.
“Layar Suku Bunga Cadangan (CORRA)” adalah Layar Bloomberg (sebagaimana ditentukan dalam
Definisi ISDA 2006) yang sesuai dengan kode (ticker) Bloomberg untuk pergantian suku bunga dolar
Kanada untuk periode waktu dimana IBOR Relevan ditentukan untuk diakses melalui melalui Layar
Bloomberg <FBAK> <GO> (atau, jika ada, diakses melalui Layar Bloomberg <HP> <GO >) atau sumber
publikasi lainnya yang ditunjuk oleh Bloomberg Index Services Limited (atau suatu penyedia pengganti
sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu);
“Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)” berarti:
(a)

ketentuan suku bunga EuroSTR yang disesuaikan; ditambag

(b)

jika IBOR Relevan adalah:
(i)

LIBOR euro, spread berkaitan dengan LIBOR euro; atau

(ii)

suku bunga antar bank euro, spread berkaitan dengan suku bunga antar bank euro,

dalam setiap kasus, untuk suatu periode dimana IBOR Relevan ditentukan untuk disediakan oleh
Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh
ISDA dari waktu ke waktu), sebagai penyedia ketentuan EuroSTR yang disesuaikan dan spread, pada Layar
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Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) (atau dengan cara lain) atau disediakan kepada, dan dipublikasi oleh,
distributor sah pada, atau sebelum Waktu Cut-off yang Berlaku.
“Layar Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)” adalah Layar Bloomberg (sebagaimana ditentukan dalam
Definisi ISDA 2006) yang sesuai dengan kode (ticker) Bloomberg untuk pergantian LIBOR euro atau suku
bunga antar bank euro, sebagaimana berlaku, untuk periode waktu dimana IBOR Relevan ditentukan untuk
diakses melalui Layar Bloomberg <FBAK> <GO> (atau, jika berlaku, diakses melalui Layar Bloomberg
<HP> <GO >) atau sumber terbitan lainnya yang ditunjuk oleh Bloomberg Index Services Limited (atau
penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu);
“Suku Bunga Cadangan (HONIA)” berarti ketentuan suku bunga HONIA yang disesuaikan ditambah
spread yang berkaitan dengan suku bunga antar bank Hong Kong, dalam setiap kasus, untuk periode waktu
dimana IBOR Relevan ditentukan untuk disediakan oleh Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia
pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu), sebagai penyedia
ketentuan HONIA yang disesuaikan dan spread, pada Layar Suku Bunga Cadangan (HONIA) (atau dengan
cara lain) atau disediakan kepada, dan dipublikasi oleh, distributor sah pada, atau sebelum Waktu Cut-off
yang Berlaku.
“Layar Suku Bunga Cadangan (HONIA)” berarti Layar Bloomberg (sebagaimana ditentukan dalam
Definisi ISDA 2006) yang sesuai dengan kode (ticker) Bloomberg untuk pergantian suku bunga antar bank
Hong Kong, untuk periode waktu dimana IBOR Relevan ditentukan untuk diakses melalui Layar
Bloomberg <FBAK> <GO> (atau, jika ada, diakses melalui Layar Bloomberg <HP> <GO >) atau sumber
publikasi lainnya yang ditunjuk oleh Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti
sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu).
“Suku Bunga Cadangan (SARON)” berarti ketentuan SARON yang disesuaikan ditambah spread yang
berkaitan dengan LIBOR franc Swiss, dalam setiap kasus, untuk periode waktu dimana IBOR Relevan
ditentukan untuk disediakan oleh Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana
disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu), sebagai penyedia ketentuan SARON yang
disesuaikan dan spread, pada Layar Suku Bunga Cadangan (SARON) (atau dengan cara lain) atau
disediakan kepada, dan dipublikasi oleh, distributor sah pada, atau sebelum, Waktu Cut-off yang Berlaku.
“Layar Suku Bunga Cadangan (SARON)” adalah Layar Bloomberg (sebagaimana ditentukan dalam
Definisi ISDA 2006) yang sesuai dengan kode (ticker) Bloomberg untuk pergantian LIBOR franc Swiss
untuk periode waktu dimana IBOR Relevan ditentukan untuk diakses melalui Layar Bloomberg <FBAK>
<GO> (atau, jika berlaku, diakses melalui Layar Bloomberg <HP> <GO>) atau sumber publikasi lainnya
yang ditunjuk oleh Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui
dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu).
“Layar Suku Bunga Cadangan” berarti, jika Suku Bunga Cadangan yang Berlaku adalah: (a) Suku Bunga
Cadangan (SONIA), Layar Suku Bunga Cadangan (SONIA); (b) Suku Bunga Cadangan (SARON), Layar
Suku Bunga Cadangan (SARON); (c) Suku Bunga Cadangan (SOFR), Layar Suku Bunga Cadangan
(SOFR); (d) Suku Bunga Cadangan (EuroSTR), Layar Suku Bunga Cadangan (EuroSTR); (e) Suku Bunga
Cadangan (TONA), Layar Suku Bunga Cadangan (TONA); (f) Suku Bunga Cadangan (AONIA), Layar
Suku Bunga Cadangan (AONIA); (g) Suku Bunga Cadangan (CORRA), Layar Suku Bunga Cadangan
(CORRA), (h) Suku Bunga Cadangan (HONIA), Layar Suku Bunga Cadangan (HONIA), (i) Suku Bunga
Cadangan (SOR), Layar Suku Bunga Cadangan (SOR); dan (j) Suku Bunga Cadangan (THBFIX), Layar
Suku Bunga Cadangan (THBFIX).
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“Suku Bunga Cadangan (SOFR)” berarti ketentuan suku bunga SOFR yang disesuaikan ditambah spread
yang berkaitan dengan LIBOR dolar AS, dalam setiap kasus, untuk periode waktu dimana IBOR Relevan
ditentukan untuk disediakan oleh Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana
disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu), sebagai penyedia ketentuan SOFR yang
disesuaikan dan spread, pada Layar Suku Bunga Cadangan (SOFR) (atau dengan cara lain) atau disediakan
kepada, dan dipublikasi oleh, distributor sah pada, atau sebelum, Waktu Cut-off yang Berlaku.
“Layar Suku Bunga Cadangan (SOFR)” adalah Layar Bloomberg (sebagaimana ditentukan dalam
Definisi ISDA 2006) yang sesuai dengan kode (ticker) Bloomberg untuk pergantian LIBOR dolar AS untuk
periode waktu dimana IBOR Relevan ditentukan untuk diakses melalui Layar Bloomberg <FBAK> <GO>
(atau, jika ada, diakses melalui Layar Bloomberg <HP> <GO >) atau sumber publikasi lainnya yang
ditunjuk oleh Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau
ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu).
“Suku Bunga Cadangan (SONIA)” berarti ketentuan suku bunga SONIA yang disesuaikan ditambah
spread yang berkaitan dengan LIBOR sterling, dalam setiap kasus, untuk periode waktu dimana IBOR
Relevan ditentukan untuk disediakan oleh Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti
sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu), sebagai penyedia ketentuan
SONIA yang disesuaikan dan spread, pada Layar Suku Bunga Cadangan (SONIA) (atau dengan cara lain)
atau disediakan kepada, dan dipublikasi oleh, distributor sah pada, atau sebelum, Waktu Cut-off yang
Berlaku.
“Layar Suku Bunga Cadangan (SONIA)” adalah Layar Bloomberg (sebagaimana ditentukan dalam
Definisi ISDA 2006) yang sesuai dengan kode (ticker) Bloomberg untuk pergantian LIBOR sterling, untuk
periode waktu dimana IBOR Relevan ditentukan untuk diakses melalui Layar Bloomberg <FBAK> <GO>
(atau, jika ada, diakses melalui Layar Bloomberg <HP> <GO >) atau sumber publikasi lainnya yang
ditunjuk oleh Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau
ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu).
“Suku Bunga Cadangan (SOR)” berarti suku bunga berdasarkan transaksi aktual di pasar pertukaran
mata uang asing Dolar AS/Dolar Singapura dan suku bunga Dolar AS yang dikalkulasi dengan mengacu
pada “Suku Bunga Cadangan (SOFR)” sebagaimana ditentukan di atas termasuk setiap suku bunga
pergantian yang mungkin berlaku sesuai dengan definisi tersebut untuk periode waktu dimana IBOR
Relevan ditentukan untuk disediakan oleh ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (atau penyedia
pengganti), sebagai penyedia Suku Bunga Cadangan (SOR), pada Layar Suku Bunga Cadangan (SOR)
(atau dengan cara lain) atau disediakan untuk, dan dipublikasi oleh, distributor sah pada, atau sebelum
Waktu Cut-off yang Berlaku.
“Layar Suku Bunga Cadangan (SOR)” adalah Layar Refinitiv (sebagaimana ditentukan dalam Definisi
ISDA 2006) yang sesuai dengan kode (ticker) Refinitiv untuk pergantian SOR untuk periode waktu dimana
IBOR Relevan ditentukan untuk diakses melalui Layar Refinitiv <FBKSORFIX> (atau, jika ada, diakses
melalui Layar Refinitiv untuk ‘riwayat harga’) atau sumber publikasi lainnya yang ditunjuk oleh ABS
Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (atau penyedia pengganti).
“Suku Bunga Cadangan (THBFIX)” berarti suku bunga berdasarkan transaksi aktual di pasar pertukaran
mata uang asing Dolar AS/Baht Thailand dan suku bunga Dolar AS yang dihitung dengan mengacu pada
“Suku Bunga Cadangan(SOFR)” (sebagaimana ditetapkan dalam definisi “USD-LIBOR-BBA”) termasuk
seluruh suku bunga pergantian yang mungkin berlaku sesuai dengan definisi tersebut untuk periode waktu
dimana IBOR Relevan ditentukan untuk disediakan oleh Bank of Thailand (atau penyedia pengganti),
sebagai penyedia Suku Bunga Cadangan (THBFIX), pada Layar Suku Bunga Cadangan (THBFIX) (atau
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dengan cara lain) atau disediakan kepada, dan dipublikasi oleh, distributor sah pada, atau sebelum Waktu
Cut-off yang Berlaku.
“Layar Suku Bunga Cadangan (THBFIX)” berarti Layar Refinitiv (sebagaimana ditentukan dalam
Definisi ISDA 2006) yang sesuai dengan kode (ticker) Refinitiv untuk pergantian penetapan suku bunga
baht Thailand untuk periode waktu dimana IBOR Relevan ditentukan untuk diakses melalui Layar Refinitiv
< FBKTHBFIX> (atau, jika berlaku, diakses melalui Layar Refinitiv untuk ‘riwayat harga’) atau sumber
publikasi lainnya yang ditunjuk oleh Bank of Thailand (atau penyedia pengganti);
“Suku Bunga Cadangan (TONA)” berarti:
(a)

ketentuan TONA yang disesuaikan; ditambah

(b)

jika IBOR Relevan adalah:
(i)

Japanese LIBOR yen, spread yang berkaitan dengan Japanese LIBOR yen;

(ii)
suku bunga antar bank Tokyo yen Jepang, spread yang berkaitan dengan to the suku bunga
antar bank Tokyo yen Jepang; or
(iii)
suku bunga antar bank Tokyo euroyen, spread yang berkaitan dengan suku bunga antar
bank Tokyo euroyen,
dalam setiap kasus, untuk periode waktu dimana IBOR Relevan ditentukan untuk disediakan oleh
Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh
ISDA dari waktu ke waktu), sebagai penyedia ketentuan TONA yang disesuaikan dan spread, pada Layar
Suku Bunga Cadangan (TONA) (atau dengan cara lain) atau disediakan kepada, dan dipublikasi oleh,
distributor sah pada, atau sebelum, Waktu Cut-off yang Berlaku.
“Layar Suku Bunga Cadangan (TONA)” adalah Layar Bloomberg (sebagaimana ditentukan dalam
Definisi ISDA 2016) yang sesuai dengan kode (ticker) Bloomberg untuk pergantian Euroyen TIBOR untuk
periode waktu dimana IBOR Relevan ditentukan untuk diakses melalui Layar Bloomberg <FBAK> <GO>
(atau, jika ada, diakses melalui Layar Bloomberg <HP> <GO>) atau sumber publikasi lainnya yang ditunjuk
oleh Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk
oleh ISDA dari waktu ke waktu).
“Suku Bunga Rekomendasi Federal” berarti suku bunga (termasuk spread atau penyesuaian) yang
direkomendasikan sebagai pengganti SOFR oleh Federal Reserve Board atau Federal Reserve Bank of New
York, atau oleh komite yang secara resmi didukung atau dibuat oleh Federal Reserve Board atau Federal
Reserve Bank of New York untuk tujuan merekomendasikan penggantian SOFR (yang suku bunganya dapat
diproduksi oleh Federal Reserve Bank of New York atau administrator lain) dan sebagaimana disediakan
oleh administrator dari suku bunga tersebut atau, jika suku bunga tersebut tidak disediakan oleh
administratornya (atau administrator pengganti), dipublikasi oleh distributor sah.
“Target Suku Bunga FOMC” berarti target suku bunga jangka pendek yang ditentukan oleh Komite Pasar
Terbuka Federal dan dipublikasi pada Situs Web Federal Reserve (sebagaimana ditentukan dalam Definisi
ISDA 2006) atau, atau, jika Komite Pasar Terbuka Federal tidak menargetkan suku bunga tunggal, titik
tengah kisaran target suku bunga jangka pendek yang ditetapkan oleh Komite Pasar Terbuka Federal dan
dipublikasi di situs web Federal Reserve (dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari batas atas kisaran target
dan batas bawah dari kisaran target, dibulatkan, jika perlu, sesuai dengan metode yang ditetapkan di Pasal
8.1(c) Definisi ISDA 2006).
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“Suku Bunga Rekomendasi GBP” berarti suku bunga (termasuk setiap spread atau penyesuaian) yang
direkomendasikan sebagai pengganti SONIA oleh (a) administrator SONIA jika administrator SONIA
adalah bank sentral nasional, atau (b) jika administrator bank sentral nasional SONIA tidak membuat
rekomendasi atau administrator SONIA bukanlah bank sentral nasional, suatu komite yang ditunjuk untuk
tujuan ini oleh salah satu atau kedua Otoritas Etik Keuangan (Financial Conduct Authority) (atau
penggantinya) dan Bank of England dan sebagaimana ditentukan oleh administrator suku bunga tersebut
(atau administrator pengganti) atau, jika suku bunga tersebut tidak disediakan oleh administratornya (atau
administrator pengganti), dipublikasi oleh suatu distributor sah.
“Suku Bunga Rekomendasi HKD” berarti suku bunga (termasuk spread atau penyesuaian) yang
direkomendasikan sebagai pengganti HONIA oleh administrator HONIA atau oleh komite yang didukung
secara resmi atau diadakan oleh HONIA untuk tujuan merekomendasikan pengganti HONIA (yang suku
bunganya dapat diproduksi oleh HONIA atau administrator lain) dan sebagaimana yang disediakan oleh
administrator dari suku bunga tersebut atau, jika suku bunga tersebut tidak disediakan oleh administrator
yang dimaksud (atau administrator pengganti), dipublikasi oleh distributor sah.
“Tanggal Efektif Penghentian Indeks” berarti, sehubungan dengan suatu IBOR Relevan (atau, jika baik
suku bunga penawaran swap dolar Singapura atau penetapan suku bunga baht Thailand adalah IBOR
Relevan, LIBOR dolar AS) dan satu atau lebih Peristiwa Penghentian Indeks, tanggal pertama dimana
IBOR Relevan (atau, jika baik suku bunga penawaran swap dolar Singapura atau penetapan suku bunga
baht Thailand adalah IBOR Relevan, Dolar AS Libor) adalah baik (a) sehubungan dengan IBOR Relevan
(atau, jika IBOR Relevan adalah suku bunga penawaran swap dolar Singapura atau atau penetapan suku
bunga baht Thailand sehubungan dengan LIBOR dolar AS), Non-Representatif dengan merujuk pada
pernyataan atau publikasi yang paling baru yang diatur dalam subparagraf (c) dari definisi “Peristiwa
Penghentian Indeks” di bawah dan meskipun suku bunga tersebut berlanjut untuk disediakan pada tanggal
tersebut atau (b) tidak lagi disediakan. Jika IBOR Relevan (atau, jika suku bunga penawaran swap dolar
Singapura atau atau penetapan suku bunga baht Thailand adalah IBOR Relevan, LIBOR dolar AS) berhenti
untuk disediakan pada Tanggal Penetapan Awal yang Relevan namun disediakan (dan, sehubungan dengan
LIBOR Relevan (atau, jika IBOR Relevan adalah suku bunga penawaran swap dolar Singapura atau atau
penetapan suku bunga baht Thailand, sehubungan dengan Dolar AS), adalah Non-Representatif) pada
waktu dimana umumnya diobservasi, maka Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan berlangsung pada
hari berikutnya dimana suku bunga tersebut dipublikasi pada umumnya. Suatu Tanggal Efektif Penghentian
Indeks dapat juga berlangsung sehubungan dengan paragraf 6(d), subparagraf 6(e)(ii) atau subparagraf
6(e)(iii) di atas.
“Peristiwa Penghentian Indeks” berarti, sehubungan dengan IBOR Relevan:
(a)
suatu pernyataan publik atau publikasi informasi oleh dan atas nama administrator dari IBOR
Relevan yang mengumumkan bahwa administrator tersebut telah berhenti atau akan berhenti untuk
menyediakan IBOR Relevan secara permanen atau tanpa batas waktu, dengan ketentuan, pada saat
pernyataan atau publikasi, tidak ada administrator pengganti yang akan terus memberikan IBOR Relevan;
(b)
suatu pernyataan publik atau publikasi informasi oleh regulator pengawasuntuk administrator
IBOR Relevan, bank sentral untuk mata uang dari IBOR Relevan, pejabat kepailitan dengan yurisdiksi
terhadap administrator untuk IBOR Relevan, otoritas resolusi dengan yurisdiksi terhadap administrator
IBOR Relevan atau pengadilan atau entitas dengan kepailitan serupa atau otoritas resolusi atas administrator
IBOR Relevan, yang menyatakan bahwa administrator tersebut telah berhenti atau akan berhenti
memberikan IBOR Relevan secara permanen atau tanpa batas waktu, dengan ketentuan, pada saat
pernyataan atau publikasi, tidak ada administrator pengganti yang akan terus memberikan IBOR Relevan;
atau
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(c)
jika IBOR Relevan adalah LIBOR sterling, LIBOR Swiss Franc, LIBOR dolar AS, LIBOR euro
atau LIBOR yen saja, pernyataan publik atau publikasi informasi oleh regulator pengawasuntuk
administrator IBOR Relevan (atau, jika IBOR Relevan adalah suku bunga penawaran swap dolar Singapura
atau atau penetapan suku bunga baht Thailand, oleh regulator pengawasatau administrator LIBOR dolar
AS) yang mengumumkan bahwa (i) regulator pengawastelah menetapkan bahwa IBOR Relevan tersebut
tidak lagi, atau pada tanggal tertentu di masa yang akan datang tidak akan lagi, representatif terhadap pasar
yang mendasarinya dan realitas ekonomi yang ingin diukur oleh IBOR Relevan tersebut dan bahwa sifat
representatif tersebut tidak akan dipulihkan dan (ii) dibuat dengan kesadaran bahwa pernyataan atau
publikasi akan melibatkan pemicu kontrak tertentu untuk pergantian yang diakibatkan oleh pengumuman
penghentian sebelumnya oleh pengawas tersebut (sebagaimana pun dijelaskan) dalam kontrak,
dengan ketentuan bahwa, jika baik suku bunga penawaran swap dolar Singapura atau penetapan suku bunga
baht Thailand merupakan IBOR Relevan, rujukan-rujukan pada “IBOR Relevan IBOR” dalam subparagraf
(a), (b) and (c)(i) definisi “Peristiwa Penghentian Indeks” di atas ini akan dianggap sebagai rujukan-rujukan
kepada will be deemed to be references to LIBOR dolar AS.
Suatu Peristiwa Penghentian dapat juga terjadi sesuai dengan paragraf 6(d), subparagraf 6(e)(ii) atau
subparagraf 6(e)(iii) di atas.
“Suku Bunga Rekomendasi JPY” berarti suku bunga (termasuk spread atau penyesuaian) yang
direkomendasikan sebagai pengganti TONA oleh komite yang secara resmi didukung atau dibuat oleh Bank
of Japan untuk tujuan merekomendasikan penggantian TONA (yang suku bunganya dapat diproduksi oleh
Bank of Japan atau administrator lain) dan sebagaimana disediakan oleh administrator dari suku bunga
tersebut atau, jika suku bunga tersebut tidak disediakan oleh administratornya (atau administrator
pengganti), dipublikasi oleh distributor sah.
“Suku Bunga Rekomendasi MAS” berarti suku bunga (termasuk spread atau penyesuaian) yang
direkomendasi sebagai pengganti Suku Bunga Cadangan (SOR) oleh Monetary Authority of Singapore atau
oleh komite yang secara resmi disahkan atau didirikan oleh Monetary Authority of Singapore (yang suku
bunganya dapat diproduksi oleh Monetary Authority of Singapore atau administrator lain) dan sebagaimana
disediakan oleh administrator suku bunga tersebut sehubungan dengan dimana suku bunga tersebut
disyaratkan (yang mana di bawah Definisi ISDA 2006 adalah “Tanggal Reset”) atau, jika suku bunga
tersebut tidak disediakan oleh administrator dari suku bunga tersebut (atau administrator pengganti),
dipublikasi oleh distributor sah.
“EDFR Modifikasi” berarti suku bunga yang sama dengan Suku Bunga Fasilitas Simpanan Eurosystem
(Eurosystem Deposit Facility Rate) ditambah EDFR Spread.
“Suku Bunga Kebijakan SNB Modifikasi” berarti suatu suku bunga yang sama dengan Suku Bunga
Kebijakan SNB Modifikasi ditambah SNB Spread.
“Non-Representatif” berarti, sehubungan dengan LIBOR Relevan (atau, jika IBOR Relevan adalah suku
bunga penawaran swap dolar Singapura atau penetapan suku bunga baht Thai, sehubungan dengan LIBOR
dolar AS), regulator pengawas dari administrator LIBOR Relevan (atau, jika IBOR Relevan adalah suku
bunga penawaran swap dolar Singapura atau penetapan suku bunga bath Thailand, LIBOR dolar AS):
(a)
telah menentukan dan mengumumkan bahwa IBOR Relevan (atau, jika IBOR Relevan adalah suku
bunga penawaran swap dolar Singapura atau penetapan suku bunga bath Thailand) tidak lagi
merepresentasikan pasar yang mendasarinya dan realitas ekonomi yang ditujukan untuk mengukur dan sifat
representatif tidak akan dipulihkan; dan
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(b)
menyadari bahwa pemicu-pemicu kontraktual tertentu untuk cadangan diaktivasi oleh
pengumuman pra-penghentian oleh pengawas tersebut (bagaimanapun dijelaskan) dalam kontrak-kontrak
yang telah atau sedang terlibat,
dengan ketentuan bahwa LIBOR Relevan (atau, jika IBOR Relevan adalah suku bunga penawaran swap
dolar Singapura atau penetapan suku bunga baht Thailand, LIBOR dolar AS) akan “Non-Representatif”
dengan merujuk pada tanggal yang diindikasikan dalam pernyataan atau publikasi yang paling baru
sebagaimana diatur dalam subparagraf (c) dari definisi “Peristiwa Penghentian Indeks” di atas.
“Suku Bunga Rekomendasi NWG” berarti suku bunga (termasuk setiap spread atau penyesuaian) yang
direkomendasi sebagai pengganti SARON oleh setiap kelompok atau komite kerja di Swiss yang dikelola
dengan cara yang sama dengan Kelompok Kerja Nasional pada Rujukan Suku Bunga Swiss Franc yang
didirikan pada 2013 untuk tujuan, antara lain, mempertimbangkan proposal untuk membentuk suku bunga
rujukan di Swiss, dan sebagaimana disediakan oleh administrator dari suku bunga tersebut atau, jika suku
bunga tersebut tidak disediakan oleh administratornya (atau administrator pengganti), dipublikasi oleh
distributor sah.
“OBFR” berarti Overnight Bank Funding Rate, sebagaimana disediakan oleh Federal Reserve Bank of
New York (atau administrator pengganti) pada situs Federal New York (sebagaimana didefinisikan dalam
Definisi ISDA 2006) atau, jika suku bunga tersebut tidak disediakan oleh Federal Reserve Bank of New
York (atau administrator penggantinya), dipublikasi oleh distributor sah.
“Suku Bunga Rekomendasi RBA” berarti suku bunga (termasuk spread atau penyesuaian) yang
direkomendasikan sebagai pengganti AONIA oleh Reserve Bank of Australia (yang suku bunganya dapat
diproduksi oleh Reserve Bank of Australia atau administrator lain) dan sebagaimana disediakan oleh
administrator dari suku bunga tersebut atau, jika suku bunga tersebut tidak disediakan oleh administratornya
(atau administrator pengganti), dipublikasi oleh distributor sah.
“LIBOR Relevan” berarti LIBOR sterling, LIBOR franc Swiss, LIBOR dolar AS, LIBOR euro dan LIBOR
yen Jepang.
“Tanggal Penentuan Awal Relevan” berarti, sehubungan dengan IBOR Relevan dan kecuali disepakati
lain, hari dimana IBOR Relevan seharusnya akan diobservasi (yang mana berdasarkan Definisi ISDA 2006
merupakan “Tanggal Reset” atau, jika IBOR Relevan adalah LIBOR franc Swiss, LIBOR dolar AS, LIBOR
euro, suku bunga antar bank euro, LIBOR yen Jepan, suku bunga antar bank Tokyo yen Jepang, suku bunga
antar bank Tokyo euroyen, suku bunga penawaran swap dolar Singapura atau penetapan suku bunga bath
Thailand, hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank yang Berlaku sebelum “Tanggal Reset” relevan,
sebagaimana berlaku).
“Suku Bunga Kebijakan SNB” berarti kebijakan suku bunga Swiss National Bank.
“SNB Spread” berarti histori median antara SARON dan Suku Bunga Kebijakan SNB selama periode
observasi dua tahun mulai dari dua tahun sebelum hari dimana Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan
sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SARON) terjadi (atau, jika kemudian, dua tahun sebelumnya
hingga hari dimana Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan pertama sehubungan dengan SARON terjadi)
dan berakhir pada Hari Kerja Bank di Zurich (sebagaimana didefinisikan dalam Definisi ISDA 2006) segera
sebelum hari dimana Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan
(SARON) terjadi (atau, jika kemudian, Hari Kerja Bank di Zurich tepat sebelum hari dimana Peristiwa
Penghentian Indeks Cadangan pertama sehubungan dengan SARON terjadi), sebagaimana ditentukan oleh
Agen Kalkulasi.
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“SORA” berarti Singapore Overnight Rate Average sebagaimana disediakan oleh Monetary Authority of
Singapore (atau administrator pengganti) pada situs Monetary Authority of Singapore (sebagaimana
didefinisikan dalam Definisi ISDA 2006) (atau sebagaimana yang dipublikasi oleh distributor sah).
“THOR” berarti Thai Overnight Repurchase Rate sebagaimana yang disediakan oleh Bank of Thailand
sebagai administrator tolok ukur (atau administrator pengganti) pada situs Bank of Thailand (sebagaimana
didefinisikan dalam Definisi ISDA 2006) (atau sebagaimana dipublikasi oleh distributor sah).
“Suku Bunga Bank Inggris” berarti suku bunga bank resmi sebagaimana ditentukan oleh Komite
Kebijakan Moneter (Monetary Policy Committee) Bank of England dan dipublikasi dari waktu ke waktu
oleh Bank Inggris.
“Suku Bunga yang Mendasari” berarti, jika Suku Bunga Cadangan yang Berlaku adalah: (a) Suku Bunga
Cadangan (SONIA), SONIA; (b) Suku Bunga Cadangan (SARON), SARON; (c) Suku Bunga Cadangan
(SOFR), SOFR; (d) Suku Bunga Cadangan (EuroSTR), EuroSTR; (e) Suku Bunga Cadangan (TONA),
TONA; (f) Suku Bunga Cadangan (AONIA), AONIA; (g) Suku Bunga Cadangan (CORRA), CORRA dan
(h) Suku Bunga Cadangan (HONIA), HONIA.
4.

Protokol Suku Bunga Negatif (Negative Interest Protocol)

Para pihak menyetujui bahwa perubahan yang dibuat melalui Protokol ini bukan merupakan “Ketentuan
Spread” (sebagaimana didefinisikan dalam Collateral Agreement Negative Interest Protocol ISDA 2014
yang dipublikasi pada tanggal 12 Mei 2014 oleh ISDA.
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