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Final pada tanggal 23 Oktober 2020 dan dipublikasikan dan efektif pada tanggal 25 Januari 2021 

 

GBP LIBOR 

GBP-LIBOR-BBA 

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(w)(i) (“GBP-LIBOR-BBA”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan dan 

dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(i) “GBP-LIBOR-BBA” berarti bahwa suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Sterling LIBOR 

untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Halaman Layar Reuters LIBOR01 

pada pukul 11:55 a.m., waktu London (yang mencerminkan publikasi pada pukul 11:00 a.m., 

waktu London) (atau setiap perubahan waktu publikasi sebagaimana ditentukan oleh 

administrator tolok ukur Sterling LIBOR dalam metodologi tolok ukur Sterling LIBOR), pada 

Tanggal Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan Sterling LIBOR  

 

Jika, pada pukul 11:55 a.m., waktu London (atau waktu publikasi yang diubah untuk Sterling 

LIBOR, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur Sterling LIBOR dalam 

metodologi tolok ukur Sterling LIBOR), pada Tanggal Reset tersebut, Sterling LIBOR untuk 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk pada hari tersebut belum dipublikasikan di Halaman Layar 

Reuters LIBOR01 dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga 

untuk Tanggal Reset tersebut adalah Sterling LIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

pada hari tersebut, sebagaimana disediakan oleh administrator Sterling LIBOR dan 

dipublikasikan oleh distributor sah atau oleh administrator Sterling LIBOR tersebut. Jika pada 

pukul 4:00 p.m., waktu London (atau empat jam dan lima menit setelah waktu publikasi yang 

diubah untuk Sterling LIBOR), pada Tanggal Reset tersebut, baik administrator Sterling 

LIBOR maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan Sterling LIBOR 

untuk suatu periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan hari tersebut dan Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara lain oleh para 

pihak, suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah: 

 

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

administrator Sterling LIBOR; atau  

 

(B) suatu suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk digunakan oleh pengawas 

yang bertanggung jawab untuk memonitor Sterling LIBOR atau administrator Sterling 

LIBOR,  

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi Sterling LIBOR dan selama suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suatu suku bunga yang dijelaskan dalam sub-

paragraf (A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang tersedia 
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tetapi suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. 

Jika tidak ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) atau suku bunga yang 

dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen Kalkulasi akan menentukan alternatif 

yang wajar secara komersial untuk Sterling LIBOR, dengan mempertimbangkan suku bunga 

yang diterapkan oleh pusat pihak lawan dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus dengan 

volume perdagangan dalam derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada Sterling 

LIBOR yang dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai suku 

bunga alternatif yang representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan Sterling LIBOR  

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang terjadi 

pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan 

kepada GBP-LIBOR-BBA adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan (SONIA) untuk ‘Hari 

Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal Penentuan GBP Awal, yang 

terakhir disediakan atau dipublikasikan pada pukul 11:30 a.m., waktu London pada Hari 

Observasi Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia penerus 

sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu) tidak memberikan, 

atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga Cadangan (SONIA) untuk ‘Hari 

Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ pada, atau sebelum, pukul 11:30 a.m., waktu London pada 

Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA) belum terjadi, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan (SONIA) yang terakhir disediakan atau 

dipublikasikan pada waktu itu untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terbaru, 

meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan GBP Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(SONIA) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (SONIA), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi 

(atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan 

dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA) adalah Sterling 

Overnight Index Average (“SONIA”) yang diadministrasikan oleh Bank of England (atau 

penerus administrator), yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling 

baru dipublikasikan, 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 atau tenor SONIA dengan 

perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SONIA) dan dengan merujuk pada Buku 

Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SONIA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

SONIA dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SONIA belum 

terjadi, maka, pada hari apa pun dimana SONIA diperlukan, rujukan kepada SONIA akan 

dianggap sebagai rujukan kepada SONIA yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SONIA  
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Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-

masing Suku Bunga Cadangan (SONIA) dan SONIA, maka suku bunga untuk Tanggal Reset 

yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam 

Periode Kalkulasi tersebut) dimana Hari Observasi Cadangan terjadi pada atau setelah Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA) 

(atau, jika kemudian, Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

SONIA) adalah Suku Bunga Rekomendasi GBP, yang mana Agen Kalkulasi akan 

mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA), yang 

dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SONIA)” setelah melakukan penyesuaian 

demikian terhadap Suku Bunga Rekomendasi GBP sebagaimana diperlukan untuk 

memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor dari Suku Bunga 

Rekomendasi GBP dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SONIA) dan dengan 

merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Rekomendasi GBP  

 

Jika ada Suku Bunga Rekomendasi GBP sebelum akhir Hari Kerja Bank di London pertama 

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) akan tetapi baik 

administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau tidak mempublikasikan Suku 

Bunga Rekomendasi GBP dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan hal tersebut belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana Suku Bunga Rekomendasi 

GBP diperlukan, rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi GBP akan dianggap sebagai 

rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi GBP yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tidak ada Suku Bunga Rekomendasi GBP atau Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi GBP  

 

Jika: 

 

(A) tidak ada Suku Bunga Rekomendasi GBP sebelum berakhirnya Hari Kerja Bank di 

London pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA) (atau, jika kemudian, berakhirnya Hari Kerja 

Bank di London pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan SONIA); atau 

 

(B) ada Suku Bunga Rekomendasi GBP dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

yang kemudian berlaku terkait dengan hal tersebut,  

 

maka suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap 

Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari 

Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA) (atau, jika kemudian, Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SONIA) atau Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi GBP 

(sebagaimana berlaku) adalah Suku Bunga Bank Inggris, yang mana Agen Kalkulasi akan 

mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA), yang 

dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SONIA)” setelah melakukan penyesuaian 

terhadap Suku Bunga Bank Inggris yang diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan 
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dalam struktur jangka atau tenor Suku Bunga Bank Inggris dengan perbandingan terhadap Suku 

Bunga Cadangan (SONIA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga 

Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Suku Bunga Bank Inggris 

 

distributor sahPada 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. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk pada 

Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga Cadangan 

(SONIA), Pasal 7.6 tidak berlaku. 

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Pengamatan Cadangan dalam Opsi 

Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku untuk tujuan 

kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan rujukan 

kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk istilah tersebut sebagaimana 

yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan (SONIA). 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan GBP Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan kecuali 

disetujui dengan cara lain, Tanggal Reset tersebut;  

 

“Sterling LIBOR” berarti suku bunga pendanaan grosir Sterling yang dikenal sebagai Sterling 

LIBOR (London Interbank Offering Rate) yang disediakan oleh ICE Benchmark 

Administration Limited, sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator pengganti); 

 

“Suku Bunga Cadangan (SONIA)” berarti ketentuan suku bunga SONIA yang disesuaikan 

ditambah spread yang berkaitan dengan Sterling LIBOR, dalam setiap kasus, untuk periode 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 dipublikasikan oleh, 

distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (SONIA)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai dengan kode 

(ticker) Bloomberg untuk Cadangan Sterling LIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

yang diakses melalui Halaman 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 penerus sebagaimana disetujui dan/atau 

ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu); 

 

“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 
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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), dipublikasikan oleh suatu distributor sah; dan 

 

“Suku Bunga Bank Inggris” berarti suku bunga bank resmi sebagaimana ditentukan oleh 

Komite Kebijakan Moneter (Monetary Policy Committee) Bank of England dan dipublikasi 

oleh Bank Inggris dari waktu ke waktu.”. 

   



 

 

6 

Copyright © 2020 by International Swaps and Derivatives Association, Inc. 

GBP-LIBOR-BBA-Bloomberg  

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(w)(ii) (“GBP-LIBOR-BBA-Bloomberg”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan 

dan dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(ii) “GBP-LIBOR-BBA-Bloomberg” berarti bahwa suku bunga untuk Tanggal Reset adalah 

Sterling LIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Halaman Layar 

Bloomberg BTMM Inggris di bawah judul “LIBOR” pada pukul 11:55 a.m., waktu London 

(yang mencerminkan publikasi pada pukul 11:00 a.m., waktu London) (atau setiap perubahan 

waktu publikasi sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur Sterling LIBOR dalam 

metodologi tolok ukur Sterling LIBOR), pada Tanggal Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR Sterling 

 

Jika, pada pukul 11:55 a.m., waktu London (atau waktu publikasi yang diubah untuk Sterling 

LIBOR, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur Sterling LIBOR dalam 

metodologi tolok ukur Sterling LIBOR), pada Tanggal Reset tersebut, Sterling LIBOR untuk 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk pada hari tersebut belum dipublikasikan di Halaman Layar 

Bloomberg BTMM Inggris di bawah judul “LIBOR” dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah Sterling LIBOR untuk 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan hari tersebut, sebagaimana disediakan 

oleh administrator Sterling LIBOR dan dipublikasikan oleh distributor sah atau oleh 

administrator Sterling LIBOR tersebut. Jika pada pukul 4:00 p.m., waktu London (atau empat 

jam dan lima menit setelah waktu publikasi yang diubah untuk Sterling LIBOR), pada Tanggal 

Reset tersebut, baik administrator Sterling LIBOR maupun distributor sah tidak menyediakan 

atau mempublikasikan Sterling LIBOR untuk suatu periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

sehubungan dengan hari tersebut dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka, 

kecuali disepakati dengan cara lain oleh para pihak, suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut 

adalah: 

 

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

administrator Sterling LIBOR; atau  

 

(B) suatu suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk digunakan oleh pengawas 

yang bertanggung jawab untuk memonitor Sterling LIBOR atau administrator Sterling 

LIBOR,  

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi LIBOR Sterling dan selama suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf 

(A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang tersedia tetapi suku 

bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak 

ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) atau suku bunga yang dijelaskan dalam 

sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen Kalkulasi akan menentukan alternatif yang wajar secara 

komersial untuk Sterling LIBOR, dengan mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan oleh 

pusat pihak lawan dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus dengan volume perdagangan 

dalam derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada Sterling LIBOR yang dianggap 

cukup oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai suku bunga alternatif yang 

representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan Sterling LIBOR 

 



 

 

7 

Copyright © 2020 by International Swaps and Derivatives Association, Inc. 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang terjadi 

pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan 

kepada GBP-LIBOR-BBA-Bloomberg adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan (SONIA) 

untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal Penentuan GBP 

Awal, yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada pukul 11:30 a.m., waktu London pada 

Hari Observasi Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia 

penerus sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu) tidak 

memberikan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga Cadangan (SONIA) 

untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ pada, atau sebelum, pukul 11:30 a.m., waktu 

London pada Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA) belum terjadi, maka suku 

bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan (SONIA) yang terakhir disediakan 

atau dipublikasikan pada waktu itu untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terakhir, 

meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan GBP Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(SONIA) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (SONIA), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi 

(atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan 

dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA) adalah Sterling 

Overnight Index Average (“SONIA”) yang diadministrasikan oleh Bank of England (atau 

penerus administrator), yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling 

baru dipublikasikan, 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 atau tenor SONIA dengan 

perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SONIA) dan dengan merujuk pada Buku 

Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SONIA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

SONIA dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SONIA belum 

terjadi, maka, pada hari apa pun dimana SONIA diperlukan, rujukan kepada SONIA akan 

dianggap sebagai rujukan kepada SONIA yang terakhir disediakan atau dipublikasikan.  

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SONIA 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-

masing Suku Bunga Cadangan (SONIA) dan SONIA, maka suku bunga untuk Tanggal Reset 

yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam 

Periode Kalkulasi tersebut) dimana Hari Observasi Cadangan terjadi pada atau setelah Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA) 

(atau, jika kemudian, Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

SONIA) adalah Suku Bunga Rekomendasi GBP, yang mana Agen Kalkulasi akan 

mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA), yang 

dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SONIA)” setelah melakukan penyesuaian 

demikian terhadap Suku Bunga Rekomendasi GBP sebagaimana diperlukan untuk 

memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor dari Suku Bunga 
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Rekomendasi GBP dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SONIA) dan dengan 

merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Rekomendasi GBP 

 

Jika ada Suku Bunga Rekomendasi GBP sebelum akhir Hari Kerja Bank di London pertama 

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) akan tetapi baik 

administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau tidak mempublikasikan Suku 

Bunga Rekomendasi GBP dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan hal tersebut belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana Suku Bunga Rekomendasi 

GBP diperlukan, rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi GBP akan dianggap sebagai 

rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi GBP yang terakhir disediakan atau dipublikasikan.  

 

Tidak ada Suku Bunga Rekomendasi GBP atau Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi GBP 

 

Jika: 

 

(A) tidak ada Suku Bunga Rekomendasi GBP sebelum berakhirnya Hari Kerja Bank di 

London pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA) (atau, jika kemudian, berakhirnya Hari Kerja 

Bank di London pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan SONIA); atau 

 

(B) ada Suku Bunga Rekomendasi GBP dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

yang kemudian berlaku terkait dengan hal tersebut, 

 

maka suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap 

Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari 

Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA) (atau, jika kemudian, Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SONIA) atau Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi GBP 

(sebagaimana berlaku) adalah Suku Bunga Bank Inggris, yang mana Agen Kalkulasi akan 

mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SONIA), yang 

dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SONIA)” setelah melakukan penyesuaian 

terhadap Suku Bunga Bank Inggris yang diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan 

dalam struktur jangka atau tenor Suku Bunga Bank Inggris dengan perbandingan terhadap Suku 

Bunga Cadangan (SONIA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga 

Cadangan IBOR Bloomberg.  

 

Suku Bunga Bank Inggris 

 

distributor sahPada 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.    

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk pada 

Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 
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Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga Cadangan 

(SONIA), Pasal 7.6 tidak berlaku.  

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Pengamatan Cadangan dalam Opsi 

Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku untuk tujuan 

kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan rujukan 

kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk istilah tersebut sebagaimana 

yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan (SONIA).  

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini:  

 

“Tanggal Penentuan GBP Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan kecuali 

disetujui dengan cara lain, Tanggal Reset tersebut; 

 

“Sterling LIBOR” berarti suku bunga pendanaan grosir Sterling yang dikenal sebagai Sterling 

LIBOR (London Interbank Offering Rate) yang disediakan oleh ICE Benchmark 

Administration Limited, sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator pengganti);  

 

“Suku Bunga Cadangan (SONIA)” berarti ketentuan suku bunga SONIA yang disesuaikan 

ditambah spread yang berkaitan dengan Sterling LIBOR, dalam setiap kasus, untuk periode 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 dipublikasikan oleh, 

distributor sah;  

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (SONIA)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai dengan kode 

(ticker) Bloomberg untuk Cadangan Sterling LIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

yang diakses melalui Halaman 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 penerus sebagaimana disetujui dan/atau 

ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu); 

 

“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, sebuah 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), dipublikasikan oleh distributor sah; dan 

 

“Suku Bunga Bank Inggris” berarti suku bunga bank resmi yang ditetapkan oleh Komite 

Kebijakan Moneter (Monetary Policy Committee) Bank of England dan dipublikasi oleh Bank 

Inggris dari waktu ke waktu.”. 
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CHF LIBOR 

CHF-LIBOR-BBA  

  

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(y)(i) (“CHF-LIBOR-BBA”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan dan 

dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(i) “CHF-LIBOR-BBA” berarti bahwa suku bunga untuk Tanggal Reset adalah LIBOR franc Swiss 

untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Halaman Layar Reuters LIBOR02 

pada pukul 11:55 a.m., waktu London (yang mencerminkan publikasi pada pukul 11:00 a.m., 

waktu London) (atau setiap perubahan waktu publikasi sebagaimana ditentukan oleh 

administrator tolok ukur LIBOR franc Swiss dalam metodologi tolok ukur LIBOR franc Swiss), 

yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank di London sebelum Tanggal Reset tersebut.  

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR franc Swiss  

 

Jika, pada pukul 11:55 a.m., waktu London (atau waktu publikasi yang diubah untuk LIBOR 

franc Swiss, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur LIBOR franc Swiss  

dalam metodologi tolok ukur LIBOR franc Swiss), pada Tanggal Reset tersebut, LIBOR franc 

Swiss untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk pada Tanggal Penentuan CHF Awal belum 

dipublikasikan di Halaman Layar Reuters LIBOR02 dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah LIBOR franc Swiss untuk 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan CHF Awal, 

sebagaimana disediakan oleh administrator LIBOR franc Swiss dan dipublikasikan oleh 

distributor sah atau oleh administrator LIBOR franc Swiss tersebut. Jika pada pukul 4:00 p.m., 

waktu London (atau empat jam dan lima menit setelah waktu publikasi yang diubah untuk 

LIBOR franc Swiss), pada Tanggal Reset tersebut, baik administrator LIBOR franc Swiss 

maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan LIBOR franc Swiss untuk 

suatu periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan CHF Awal 

dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara 

lain oleh para pihak, suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah: 

 

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

administrator LIBOR franc Swiss; atau 

 

(B) suatu suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk digunakan oleh pengawas 

yang bertanggung jawab untuk memonitor LIBOR franc Swiss atau administrator 

LIBOR franc Swiss ,  

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi LIBOR franc Swiss dan selama suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suatu suku bunga yang dijelaskan dalam sub-

paragraf (A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang tersedia 

tetapi suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. 

Jika tidak ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) atau suku bunga yang 

dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen Kalkulasi akan menentukan alternatif 

yang wajar secara komersial untuk LIBOR franc Swiss , dengan mempertimbangkan suku 

bunga yang diterapkan oleh pusat pihak lawan dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus 

dengan volume perdagangan dalam derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada LIBOR 

franc Swiss  yang dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai suku 

bunga alternatif yang representatif. 
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Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR franc Swiss  

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang terjadi 

pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan 

kepada CHF-LIBOR-BBA adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan (SARON) untuk 

‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal Penentuan CHF Awal, 

yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada pukul 8:30 p.m., waktu Zurich pada Hari 

Observasi Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia penerus 

sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu) tidak memberikan, 

atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga Cadangan (SARON) untuk ‘Hari 

Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ pada, atau sebelum pukul 8:30 p.m., waktu Zurich pada 

Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SARON) belum terjadi, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan (SARON) yang terakhir disediakan atau 

dipublikasikan pada waktu itu untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terbaru, 

meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan CHF Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(SARON) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (SARON), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi 

(atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan 

dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan 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 

penerus administrator), yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling 

baru dipublikasikan, 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. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SARON 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

SARON dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SARON 

belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana SARON diperlukan, rujukan kepada SARON 

akan dianggap sebagai rujukan kepada SARON yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SARON 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-

masing Suku Bunga Cadangan (SARON) dan SARON, maka suku bunga untuk Tanggal Reset 

yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam 

Periode Kalkulasi tersebut) dimana Hari Observasi Cadangan 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 

mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SARON), yang 

dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SARON)” setelah melakukan penyesuaian 
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demikian terhadap Suku Bunga Rekomendasi NWG sebagaimana diperlukan untuk 

memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor dari Suku Bunga 

Rekomendasi NWG 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 akhir Hari Kerja Bank di Zurich 

pertama 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 untuk Tanggal Reset sehubungan dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode 

Gabungan yang termasuk pada Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi 

Cadangan terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan dengan Suku Bunga Cadangan (SARON) atau, jika kemudian, Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SARON), adalah Kebijakan Suku Bunga 

SNB Modifikasi, yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling baru 

dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

Suku Bunga Cadangan (SARON), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan 

(SARON)” setelah melakukan penyesuaian demikian terhadap Kebijakan Suku Bunga SNB 

Modifikasi sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur 

jangka atau tenor dari Suku Bunga SNB Modifikasi dengan perbandingan terhadap Suku Bunga 

Cadangan (SARON) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga 

Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi 

NWG atau Kebijakan Kebijakan Suku Bunga SNB Modifikasi 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan Suku 

Bunga Rekomendasi NWG atau Suku Bunga SNB Modifikasi (atau indeks, tolok ukur atau 

sumber harga yang merujuk pada definisi Kebijakan Suku Bunga SNB Modifikasi), 

sebagaimana berlaku dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

suku bunga tersebut belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana suku bunga tersebut 

diperlukan, rujukan kepada suku bunga tersebut akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku 

Bunga Rekomendasi NWG atau Suku Bunga SNB Modifikasi (atau indeks, tolok ukur, atau 

sumber harga lain yang merujuk pada definisi Kebijakan Suku Bunga SNB Modifikasi yang 

terakhir disediakan atau dipublikasikan), sebagaimana berlaku. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk pada 

Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga Cadangan 

(SARON), Pasal 7.6 tidak berlaku.  

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Pengamatan Cadangan dalam Opsi 

Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku untuk tujuan 

kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan rujukan 

kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk istilah tersebut sebagaimana 

yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan (SARON).  

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 
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“Tanggal Penentuan CHF Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan kecuali 

disetujui dengan cara lain, yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank di London sebelum 

Tanggal Reset tersebut; 

 

“LIBOR franc Swiss” berarti suku bunga pendanaan grosir franc Swiss yang dikenal sebagai 

LIBOR franc Swiss (London Interbank Offering Rate) yang disediakan oleh ICE Benchmark 

Administration Limited, sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator pengganti); 

 

“Suku Bunga Cadangan (SARON)” berarti ketentuan suku bunga SARON yang disesuaikan 

ditambah spread yang berkaitan dengan LIBOR franc Swiss, dalam setiap kasus, untuk periode 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 dipublikasikan oleh, 

distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (SARON)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai dengan kode 

(ticker) Bloomberg untuk Cadangan LIBOR franc Swiss untuk periode Jatuh Tempo yang 

Ditunjuk yang diakses melalui Halaman 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 penerus sebagaimana disetujui dan/atau 

ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu); 

 

“Suku Bunga Rekomendasi NWG” berarti suku bunga (termasuk setiap spread atau 

penyesuaian) yang direkomendasikan 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 Franc Swiss 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), dipublikasikan oleh 

distributor sah; 

 

“Kebijakan Suku Bunga SNB Modifikasi” berarti suatu suku bunga yang sama dengan 

Kebijakan Suku Bunga SNB Modifikasi ditambah SNB Spread; 

 

“Kebijakan Suku Bunga SNB” berarti kebijakan suku bunga dari Swiss National Bank; dan 

 

“SNB Spread” berarti histori median antara SARON dan Kebijakan Suku Bunga 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 tepat 

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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CHF-LIBOR-BBA-Bloomberg  

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(y)(ii) (“CHF-LIBOR-BBA-Bloomberg”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan 

dan dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(ii) “CHF-LIBOR-BBA-Bloomberg” berarti bahwa suku bunga untuk Tanggal Reset adalah 

LIBOR franc Swiss untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Halaman Layar 

Bloomberg BTMM SZ di bawah judul “LIBOR” pada pukul 11:55 a.m., waktu London (yang 

mencerminkan publikasi pada pukul 11:00 a.m., waktu London) (atau setiap perubahan waktu 

publikasi sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur LIBOR franc Swiss dalam 

metodologi tolok ukur LIBOR franc Swiss ), yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank 

di London sebelum Tanggal Reset tersebut 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR franc Swiss  

 

Jika, pada pukul 11:55 a.m., waktu London (atau waktu publikasi yang diubah untuk LIBOR 

franc Swiss, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur LIBOR franc Swiss 

LIBOR dalam metodologi tolok ukur LIBOR franc Swiss), pada Tanggal Reset tersebut, 

LIBOR franc Swiss untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal 

Penentuan CHF Awal belum dipublikasikan di Halaman Layar Bloomberg BTMM SZ di bawah 

judul “LIBOR” dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset tersebut adalah LIBOR franc Swiss untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

sehubungan dengan Tanggal Penentuan CHF Awal, sebagaimana disediakan oleh administrator 

LIBOR franc Swiss dan dipublikasikan oleh distributor sah atau oleh administrator LIBOR 

franc Swiss tersebut. Jika pada pukul 4:00 p.m., waktu London (atau empat jam dan lima menit 

setelah waktu publikasi yang diubah untuk LIBOR franc Swiss), pada Tanggal Reset tersebut, 

baik administrator LIBOR franc Swiss maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan LIBOR franc Swiss untuk suatu periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

sehubungan dengan Tanggal Penentuan CHF Awal dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

belum terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara lain oleh para pihak, suku bunga untuk 

Tanggal Reset tersebut adalah: 

 

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

administrator LIBOR franc Swiss ; atau  

 

(B) suatu suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk digunakan oleh pengawas 

yang bertanggung jawab untuk memonitor LIBOR franc Swiss atau administrator 

LIBOR franc Swiss,  

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi LIBOR franc Swiss dan selama suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suatu suku bunga yang dijelaskan dalam sub-

paragraf (A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang tersedia 

tetapi suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. 

Jika tidak ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) atau suku bunga yang 

dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen Kalkulasi akan menentukan alternatif 

yang wajar secara komersial untuk LIBOR franc Swiss , dengan mempertimbangkan suku 

bunga yang diterapkan oleh pusat pihak lawan dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus 

dengan volume perdagangan dalam derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada LIBOR 

franc Swiss yang dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai suku 

bunga alternatif yang representatif. 
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Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR franc Swiss  

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang terjadi 

pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan 

kepada CHF-LIBOR-BBA-Bloomberg adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan 

(SARON) untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal 

Penentuan CHF Awal, yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada pukul 8:30 p.m., 

waktu Zurich pada Hari Observasi Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index Services Limited 

(atau penyedia penerus sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke 

waktu) tidak memberikan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga Cadangan 

(SARON) untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ pada, atau sebelum, pukul 8:30 

p.m., waktu Zurich pada Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SARON) belum terjadi, maka 

suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan (SARON) sebagaimana yang 

terakhir disediakan atau dipublikasikan pada waktu itu untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga 

IBOR Awal’ terbaru, meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan CHF 

Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(SARON)  

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (SARON), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi 

(atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan 

dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SARON) adalah suku bunga 

Swiss Average Rate Overnight (“SARON”) yang diadministrasikan oleh SIX Swiss Exchange 

AG (atau penerus administrator), yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread 

yang paling baru dipublikasikan, 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. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SARON 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

SARON dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SARON 

belum terjadi, maka, sehubungan dengan hari apa pun dimana SARON diperlukan, rujukan 

kepada SARON akan dianggap sebagai rujukan kepada SARON yang terakhir disediakan atau 

dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SARON 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-

masing Suku Bunga Cadangan (SARON) dan SARON, maka suku bunga untuk Tanggal Reset 

yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam 

Periode Kalkulasi tersebut) dimana Hari Observasi Cadangan 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 

mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 
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Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SARON), yang 

dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SARON)” setelah melakukan penyesuaian 

demikian terhadap Suku Bunga Rekomendasi NWG sebagaimana diperlukan untuk 

memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor dari Suku Bunga 

Rekomendasi NWG 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 akhir Hari Kerja Bank di Zurich 

pertama 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 untuk Tanggal Reset sehubungan dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode 

Gabungan yang termasuk pada Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi 

Cadangan terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan dengan Suku Bunga Cadangan (SARON) atau, jika kemudian, Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SARON), adalah Kebijakan Suku Bunga 

SNB Modifikasi, yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling baru 

dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

Suku Bunga Cadangan (SARON), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan 

(SARON)” setelah melakukan penyesuaian demikian terhadap Kebijakan Suku Bunga SNB 

Modifikasi sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur 

jangka atau tenor dari Suku Bunga SNB Modifikasi dengan perbandingan terhadap Suku Bunga 

Cadangan (SARON) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga 

Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi 

NWG atau Kebijakan Kebijakan Suku Bunga SNB Modifikasi 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan Suku 

Bunga Rekomendasi NWG atau Suku Bunga SNB Modifikasi (atau indeks, tolok ukur atau 

sumber harga yang merujuk pada definisi Kebijakan Suku Bunga SNB Modifikasi), 

sebagaimana berlaku dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

suku bunga tersebut belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana suku bunga tersebut 

diperlukan, rujukan kepada suku bunga tersebut akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku 

Bunga Rekomendasi NWG atau Suku Bunga SNB Modifikasi (atau indeks, tolok ukur, atau 

sumber harga lain yang merujuk pada definisi Kebijakan Suku Bunga SNB Modifikasi yang 

terakhir disediakan atau dipublikasikan), sebagaimana berlaku.  

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk pada 

Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga Cadangan 

(SARON), Pasal 7.6 tidak berlaku.   

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Pengamatan Cadangan dalam Opsi 

Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku untuk tujuan 

kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan rujukan 

kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk istilah tersebut sebagaimana 

yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan (SARON). 

 

Definisi-definisi 
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Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan CHF Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan kecuali 

disetujui dengan cara lain, yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank di London sebelum 

Tanggal Reset tersebut; 

 

“LIBOR franc Swiss” berarti suku bunga pendanaan grosir franc Swiss yang dikenal sebagai 

LIBOR franc Swiss (London Interbank Offering Rate) yang disediakan oleh ICE Benchmark 

Administration Limited, sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator pengganti);  

 

“Suku Bunga Cadangan (SARON)” berarti ketentuan suku bunga SARON yang disesuaikan 

ditambah spread yang berkaitan dengan LIBOR franc Swiss, dalam setiap kasus, untuk periode 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 dipublikasikan oleh, 

distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (SARON)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai dengan kode 

(ticker) Bloomberg untuk cadangan LIBOR franc Swiss untuk periode Jatuh Tempo yang 

Ditunjuk yang diakses melalui Halaman 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 penerus sebagaimana disetujui dan/atau 

ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu);   

 

“Suku Bunga Rekomendasi NWG” berarti suku bunga (termasuk setiap spread atau 

penyesuaian) yang direkomendasikan 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 franc Swiss 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), dipublikasikan oleh 

distributor sah;   

 

“Kebijakan Suku Bunga SNB Modifikasi” berarti suatu suku bunga yang ekuivalen dengan 

Kebijakan Suku Bunga SNB Modifikasi ditambah SNB Spread; 

 

“Kebijakan Suku Bunga SNB” berarti kebijakan suku bunga dari Swiss National Bank; dan 

 

“SNB Spread” berarti histori median antara SARON dan Kebijakan Suku Bunga 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 tepat 

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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USD LIBOR 

USD-LIBOR-BBA  

  

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(ab)(xxii) (“USD-LIBOR-BBA”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan dan 

dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(xxii) “USD-LIBOR-BBA” berarti bahwa suku bunga untuk Tanggal Reset adalah LIBOR dolar AS 

untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Halaman Layar Reuters LIBOR01 

pada pukul 11:55 a.m., waktu London (yang mencerminkan publikasi pada pukul 11:00 a.m., 

waktu London) (atau setiap perubahan waktu publikasi sebagaimana ditentukan oleh 

administrator tolok ukur LIBOR dolar AS dalam metodologi tolok ukur LIBOR dolar AS), pada 

Tanggal Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR dolar AS 

 

Jika, pada pukul 11:55 a.m., waktu London (atau waktu publikasi yang diubah untuk LIBOR 

dolar AS, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur LIBOR dolar AS 

dalam metodologi tolok ukur LIBOR dolar AS), pada Tanggal Reset tersebut, LIBOR dolar AS 

untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk untuk hari tersebut belum dipublikasikan di Halaman 

Layar Reuters LIBOR01 dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku 

bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah LIBOR dolar AS untuk periode Jatuh Tempo yang 

Ditunjuk sehubungan dengan hari tersebut, sebagaimana disediakan oleh administrator LIBOR 

dolar AS dan dipublikasikan oleh distributor sah atau oleh administrator LIBOR dolar AS 

tersebut. Jika pada pukul 4:00 p.m., waktu London (atau empat jam dan lima menit setelah 

waktu publikasi yang diubah untuk LIBOR dolar AS), pada Tanggal Reset tersebut, baik 

administrator LIBOR dolar AS maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan LIBOR dolar AS untuk suatu periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

sehubungan dengan hari tersebut dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka, 

kecuali disepakati dengan cara lain oleh para pihak, suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut 

adalah: 

 

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

administrator LIBOR dolar AS; atau 

 

(B) suatu suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk digunakan oleh Federal 

Reserve Board atau Federal Reserve Bank of New York atau setiap pengawas lain yang 

bertanggung jawab untuk memonitor LIBOR dolar AS atau administrator LIBOR dolar 

AS, 

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi LIBOR dolar AS dan selama suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf 

(A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang tersedia tetapi suku 

bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak 

ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) atau suku bunga yang dijelaskan dalam 

sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen Kalkulasi akan menentukan alternatif yang wajar secara 

komersial untuk LIBOR dolar AS, dengan mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan 

oleh pusat pihak lawan dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus dengan volume 

perdagangan dalam derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada LIBOR dolar AS yang 

dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai suku bunga alternatif 

yang representatif. 
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Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR dolar AS 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang terjadi 

pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan 

kepada USD-LIBOR-BBA adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan (SOFR) untuk ‘Hari 

Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal Penentuan USD Awal, yang 

terakhir disediakan atau dipublikasikan pada pukul 10:30 a.m., waktu Kota New York pada 

Hari Observasi Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia 

penerus sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu) tidak 

memberikan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga Cadangan (SOFR) untuk 

‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ pada, atau sebelum, pukul 10:30 a.m, waktu Kota 

New York pada Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOFR) belum terjadi, maka suku bunga 

untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan (SOFR) yang terakhir disediakan atau 

dipublikasikan pada waktu itu untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terbaru, 

meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan USD Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(SOFR) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (SOFR), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi 

(atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan 

dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan 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 penerus administrator), yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan 

spread yang paling baru dipublikasikan, 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. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SOFR 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

SOFR dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SOFR belum 

terjadi, maka, pada hari apa pun dimana SOFR diperlukan, rujukan kepada SOFR akan 

dianggap sebagai rujukan kepada SOFR yang terakhir disediakan atau dipublikasikan.    

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SOFR 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-

masing Suku Bunga Cadangan (SOFR) dan SOFR, maka suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode 

Kalkulasi tersebut) dimana Hari Observasi Cadangan 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 mengaplikasikan spread 

yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOFR), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga 



 

 

20 

Copyright © 2020 by International Swaps and Derivatives Association, Inc. 

Cadangan (SOFR)” setelah melakukan penyesuaian demikian terhadap Suku Bunga 

Rekomendasi Federal sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan 

dalam struktur jangka atau tenor dari Suku Bunga Rekomendasi Federal dengan perbandingan 

terhadap Suku Bunga Cadangan (SOFR) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan 

Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Rekomendasi Federal  

 

Jika ada Suku Bunga Rekomendasi Federal sebelum akhir Hari Kerja Sekuritas Pemerintah AS 

pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku 

Bunga Cadangan (SOFR) (atau, jika kemudian, akhir Hari Kerja Sekuritas Pemerintah AS 

pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SOFR) 

akan tetapi baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau tidak 

mempublikasikan Suku Bunga Rekomendasi Federal dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan hal tersebut belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana Suku 

Bunga Rekomendasi Federal diperlukan, rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi Federal 

akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi Federal yang terakhir 

disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tidak ada Suku Bunga Rekomendasi Federal atau Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi Federal 

 

Jika: 

 

(A) tidak ada Suku Bunga Rekomendasi Federal sebelum berakhirnya Hari Kerja Sekuritas 

Pemerintah AS pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOFR) (atau, jika kemudian, berakhirnya 

Hari Kerja Sekuritas Pemerintah AS pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan SOFR); atau 

 

(B) ada Suku Bunga Rekomendasi Federal dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan yang kemudian berlaku terkait dengan hal tersebut, 

 

maka suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap 

Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan 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 Indeks Cadangan sehubungan dengan SOFR) atau Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi Federal 

(sebagaimana berlaku) adalah Overnight Bank Funding Rate, sebagaimana disediakan oleh 

Federal Reserve Bank of New York (atau administrator pengganti) pada situs Federal New York 

(“OBFR”), atau jika OBFR tidak disediakan oleh Federal Reserve Bank of New York (atau 

administrator pengganti), dipublikasikan oleh distributor sah, yang mana Agen Kalkulasi akan 

mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOFR), yang 

dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SOFR)” setelah melakukan penyesuaian 

terhadap OBFR yang diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur 

jangka atau tenor OBFR dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SOFR) dan 

dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan OBFR  
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Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

OBFR dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan OBFR belum 

terjadi, maka, pada hari apa pun dimana OBFR diperlukan, rujukan kepada OBFR akan 

dianggap sebagai rujukan kepada OBFR yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan OBFR 

 

Jika (A) tidak ada Suku Bunga Rekomendasi Federal, atau terdapat Suku Bunga Rekomendasi 

Federal dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi kemudian, dan (B) Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan juga terjadi sehubungan dengan OBFR, maka suku bunga 

untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang 

termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi Cadangan yang 

terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

OBFR (atau, jika kemudian, Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

Suku Bunga Rekomendasi Federal, SOFR atau Suku Bunga Cadangan (SOFR), sebagaimana 

berlaku) adalah target suku bunga jangka pendek yang ditetapkan oleh Komite Pasar Terbuka 

Federal (Federal Open Market Committee) dan dipublikasikan di situs web Federal Reserve 

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 dipublikasikan 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)) (“Target Suku Bunga FOMC”), dimana 

Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(SOFR), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SOFR)” setelah melakukan 

penyesuaian tersebut pada Target Suku Bunga FOMC sebagaimana diperlukan untuk 

memperhitungkan perbedaan dalam struktur jangka atau tenor Target Suku Bunga FOMC 

dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SOFR) dan dengan merujuk pada Buku 

Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan Target Suku Bunga 

FOMC  

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

Target Suku Bunga FOMC dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan Target Suku Bunga FOMC belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana Target Suku 

Bunga FOMC diperlukan, rujukan kepada Target Suku Bunga FOMC akan dianggap sebagai 

rujukan kepada Target Suku Bunga FOMC yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk pada 

Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga Cadangan 

(SOFR), Pasal 7.6 tidak berlaku.  

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Pengamatan Cadangan dalam Opsi 

Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku untuk tujuan 

kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan rujukan 

kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk istilah tersebut sebagaimana 

yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan (SOFR).  

 

Definisi-definisi 
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Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan USD Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan kecuali 

disetujui dengan cara lain, yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank di London sebelum 

Tanggal Reset tersebut; 

 

“U.S. Dollar LIBOR” berarti suku bunga pendanaan grosir yang dikenal sebagai LIBOR dolar 

AS (London Interbank Offering Rate) yang disediakan oleh ICE Benchmark Administration 

Limited, sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator pengganti); 

 

“Suku Bunga Cadangan (SOFR)” berarti ketentuan suku bunga SOFR yang disesuaikan 

ditambah spread yang berkaitan dengan LIBOR dolar AS, dalam setiap kasus, untuk periode 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 dipublikasikan oleh, 

distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (SOFR)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai dengan kode 

(ticker) Bloomberg untuk cadangan LIBOR dolar AS untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

yang diakses melalui Halaman 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 penerus sebagaimana disetujui dan/atau 

ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu); dan 

 

“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), dipublikasikan oleh distributor sah.”. 
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USD-LIBOR-BBA-Bloomberg  

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(ab)(xxiii) (“USD-LIBOR-BBA-Bloomberg”) diubah dengan menghapusnya secara 

keseluruhan dan dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(xxiii) “USD-LIBOR-BBA-Bloomberg” berarti bahwa suku bunga untuk Tanggal Reset adalah 

LIBOR dolar AS untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Halaman Layar 

Bloomberg BTMM di bawah judul “LIBOR FIX BBAM<GO>” pada pukul 11:55 a.m, waktu 

London (yang mencerminkan publikasi pada pukul 11:00 a.m., waktu London) (atau setiap 

perubahan waktu publikasi sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur LIBOR dolar 

AS dalam metodologi tolok ukur LIBOR dolar AS), pada Tanggal Reset tersebut 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR dolar AS 

 

Jika, pada pukul 11:55 a.m., waktu London (atau waktu publikasi yang diubah untuk LIBOR 

dolar AS, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur LIBOR dolar AS 

dalam metodologi tolok ukur LIBOR dolar AS), pada Tanggal Reset tersebut, LIBOR dolar AS 

untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk pada hari tersebut belum dipublikasikan di Halaman 

Layar Bloomberg BTMM di bawah judul “LIBOR FIX BBAM<GO>” dan Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah 

LIBOR dolar AS untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan hari tersebut, 

sebagaimana disediakan oleh administrator LIBOR dolar AS dan dipublikasikan oleh 

distributor sah atau oleh administrator LIBOR dolar AS tersebut. Jika pada pukul 4:00 p.m., 

waktu London (atau empat jam dan lima menit setelah waktu publikasi yang diubah untuk 

LIBOR dolar AS), pada Tanggal Reset tersebut, baik administrator LIBOR dolar AS maupun 

distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan LIBOR dolar AS untuk suatu periode 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan hari tersebut dan Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks belum terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara lain oleh para pihak, suku bunga 

untuk Tanggal Reset tersebut adalah: 

 

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

administrator LIBOR dolar AS; or  

 

(B) suatu suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk digunakan oleh Federal 

Reserve Board atau Federal Reserve Bank of New York atau setiap pengawas lain yang 

bertanggung jawab untuk memonitor LIBOR dolar AS atau administrator LIBOR dolar 

AS,  

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi LIBOR dolar AS dan selama suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf 

(A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang tersedia tetapi suku 

bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak 

ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) atau suku bunga yang dijelaskan dalam 

sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen Kalkulasi akan menentukan alternatif yang wajar secara 

komersial untuk LIBOR dolar AS, dengan mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan 

oleh pusat pihak lawan dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus dengan volume 

perdagangan dalam derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada LIBOR dolar AS yang 

dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai suku bunga alternatif 

yang representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR dolar AS 



 

 

24 

Copyright © 2020 by International Swaps and Derivatives Association, Inc. 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang terjadi 

pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan 

kepada USD-LIBOR-BBA-Bloomberg adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan (SOFR) 

untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal Penentuan USD 

Awal, yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada pukul 10:30, waktu Kota New York 

pada Hari Observasi Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia 

penerus sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu) tidak 

memberikan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga Cadangan (SOFR) untuk 

‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ pada, atau sebelum, 10:30, waktu Kota New York 

pada Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOFR) belum terjadi, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan (SOFR) sebagaimana yang terakhir disediakan 

atau dipublikasikan pada waktu itu untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terbaru, 

meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan USD Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(SOFR) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (SOFR), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi 

(atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan 

dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan 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 penerus administrator), yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan 

spread yang paling baru dipublikasikan, 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. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SOFR 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

SOFR dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SOFR belum 

terjadi, maka, pada hari apa pun dimana SOFR diperlukan, rujukan kepada SOFR akan 

dianggap sebagai rujukan kepada SOFR yang terakhir disediakan atau dipublikasikan.    

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SOFR 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-

masing Suku Bunga Cadangan (SOFR) dan SOFR, maka suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode 

Kalkulasi tersebut) dimana Hari Observasi Cadangan 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 mengaplikasikan spread 

yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOFR), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga 

Cadangan (SOFR)” setelah melakukan penyesuaian demikian terhadap Suku Bunga 

Rekomendasi Federal sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan 
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dalam struktur jangka atau tenor dari Suku Bunga Rekomendasi Federal dengan perbandingan 

terhadap Suku Bunga Cadangan (SOFR) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan 

Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Rekomendasi Federal 

 

Jika ada Suku Bunga Rekomendasi Federal sebelum akhir Hari Kerja Sekuritas Pemerintah AS 

pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku 

Bunga Cadangan (SOFR) (atau, jika kemudian, akhir Hari Kerja Sekuritas Pemerintah AS 

pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SOFR) 

akan tetapi baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau tidak 

mempublikasikan Suku Bunga Rekomendasi Federal dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan hal tersebut belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana Suku 

Bunga Rekomendasi Federal diperlukan, rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi Federal 

akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi Federal yang terakhir 

disediakan atau dipublikasikan.  

 

Tidak ada Suku Bunga Rekomendasi Federal atau Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi Federal   

 

Jika: 

 

(A) tidak ada Suku Bunga Rekomendasi Federal sebelum berakhirnya Hari Kerja Sekuritas 

Pemerintah AS pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOFR) (atau, jika kemudian, berakhirnya 

Hari Kerja Sekuritas Pemerintah AS pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan SOFR); atau 

 

(B) ada Suku Bunga Rekomendasi Federal dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan yang kemudian berlaku terkait dengan tersebut, 

 

maka suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap 

Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan 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 Indeks Cadangan sehubungan dengan SOFR) atau Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi Federal 

(sebagaimana berlaku) adalah Overnight Bank Funding Rate, sebagaimana disediakan oleh 

Federal Reserve Bank of New York (atau administrator pengganti) pada situs Federal New York 

(“OBFR”), atau jika OBFR tidak disediakan oleh Federal Reserve Bank of New York (atau 

administrator pengganti), dipublikasikan oleh distributor sah, yang mana Agen Kalkulasi akan 

mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOFR), yang 

dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SOFR)” setelah melakukan penyesuaian 

terhadap OBFR yang diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur 

jangka atau tenor OBFR dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SOFR) dan 

dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan OBFR  

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

OBFR dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan OBFR belum 
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terjadi, maka, pada hari apa pun dimana OBFR diperlukan, rujukan kepada OBFR akan 

dianggap sebagai rujukan kepada OBFR yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan OBFR 

 

Jika (A) tidak ada Suku Bunga Rekomendasi Federal, atau terdapat Suku Bunga Rekomendasi 

Federal dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi kemudian, dan (B) Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan juga terjadi sehubungan dengan OBFR, maka suku bunga 

untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang 

termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi Cadangan yang 

terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

OBFR (atau, jika kemudian , Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan Suku Bunga Rekomendasi Federal, SOFR atau Suku Bunga Cadangan (SOFR), 

sebagaimana berlaku) adalah target suku bunga jangka pendek yang ditetapkan oleh Komite 

Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee) dan dipublikasikan di situs web 

Federal Reserve 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 dipublikasikan 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)) (“Target Suku Bunga 

FOMC”), dimana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling baru 

dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

Suku Bunga Cadangan (SOFR), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (SOFR)” 

setelah melakukan penyesuaian tersebut pada Target Suku Bunga FOMC sebagaimana 

diperlukan untuk memperhitungkan perbedaan dalam struktur jangka atau tenor Target Suku 

Bunga FOMC dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SOFR) dan dengan 

merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan Target Suku Bunga 

FOMC  

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

Target Suku Bunga FOMC dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan Target Suku Bunga FOMC belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana Target Suku 

Bunga FOMC diperlukan, rujukan kepada Target Suku Bunga FOMC akan dianggap sebagai 

rujukan kepada Target Suku Bunga FOMC yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk pada 

Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

  

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga Cadangan 

(SOFR), Pasal 7.6 tidak berlaku.  

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Pengamatan Cadangan dalam Opsi 

Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku untuk tujuan 

kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan rujukan 

kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk istilah tersebut sebagaimana 

yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan (SOFR). 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 
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“Tanggal Penentuan USD Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan kecuali 

disetujui dengan cara lain, yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank di London sebelum 

Tanggal Reset tersebut 

 

“U.S. Dollar LIBOR” berarti suku bunga pendanaan grosir yang dikenal sebagai LIBOR dolar 

AS (London Interbank Offering Rate) yang disediakan oleh ICE Benchmark Administration 

Limited, sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator pengganti) 

 

“Suku Bunga Cadangan (SOFR)” berarti ketentuan suku bunga SOFR yang disesuaikan 

ditambah spread yang berkaitan dengan LIBOR dolar AS, dalam setiap kasus, untuk periode 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 dipublikasikan oleh, 

distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (SOFR)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai dengan kode 

(ticker) Bloomberg untuk cadangan LIBOR dolar AS untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

yang diakses melalui Halaman 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 penerus sebagaimana disetujui dan/atau 

ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu); dan 

 

“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), dipublikasikan oleh distributor sah.”. 

  



 

 

28 

Copyright © 2020 by International Swaps and Derivatives Association, Inc. 

EUR LIBOR 

EUR-LIBOR-BBA  

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(f)(v) (“EUR-LIBOR-BBA”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan dan 

dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(v) “EUR-LIBOR-BBA” berarti bahwa suku bunga untuk Tanggal Reset adalah LIBOR Euro untuk 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Halaman Layar Reuters LIBOR01 pada 

pukul 11:55 a.m., waktu London (yang mencerminkan publikasi pada pukul 11:00 a.m., waktu 

London) (atau setiap perubahan waktu publikasi sebagaimana ditentukan oleh administrator 

tolok ukur LIBOR Euro dalam metodologi tolok ukur LIBOR Euro), pada hari dimana dua Hari 

Penyelesaian TARGET sebelum Tanggal Reset tersebut. 

  

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR Euro 

 

Jika, pada pukul 11:55 a.m., waktu London (atau waktu publikasi yang diubah untuk LIBOR 

Euro, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur LIBOR Euro dalam 

metodologi tolok ukur LIBOR Euro), pada Tanggal Reset tersebut, LIBOR Euro untuk periode 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk untuk hari tersebut belum dipublikasikan di Halaman Layar 

Reuters LIBOR01 dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga 

untuk Tanggal Reset tersebut adalah LIBOR Euro untuk periode Jatuh Tempo Yang Ditunjuk 

sehubungan dengan hari tersebut, sebagaimana disediakan oleh administrator LIBOR Euro dan 

dipublikasikan oleh distributor sah atau oleh administrator LIBOR Euro tersebut. Jika pada 

pukul 4:00 p.m., waktu London (atau empat jam dan lima menit setelah waktu publikasi yang 

diubah untuk LIBOR Euro), pada Tanggal Reset tersebut, baik administrator LIBOR Euro 

maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan LIBOR Euro untuk suatu 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan hari tersebut dan Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks belum terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara lain oleh para pihak, 

suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah: 

 

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

administrator LIBOR Euro; atau  

 

(B) suatu suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk digunakan oleh pengawas 

yang bertanggung jawab untuk memonitor LIBOR Euro atau administrator LIBOR Euro,  

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi LIBOR Euro dan selama suatu Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) 

tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang tersedia tetapi suku bunga 

yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada 

suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) atau suku bunga yang dijelaskan dalam 

sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen Kalkulasi akan menentukan alternatif yang wajar secara 

komersial untuk LIBOR Euro, dengan mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan oleh 

pusat pihak lawan dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus dengan volume perdagangan 

dalam derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada LIBOR Euro yang dianggap cukup 

oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai suku bunga alternatif yang 

representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR Euro 
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Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang terjadi 

pada dua atau lebih Hari Penyelesaian TARGET atau setelah Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan kepada EUR-LIBOR-BBA adalah rujukan kepada 

Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang 

sesuai dengan Tanggal Penentuan EUR Awal, yang terakhir disediakan atau dipublikasikan 

pada pukul 11:30 a.m., waktu Frankfurt pada Hari Observasi Cadangan terkait. Jika Bloomberg 

Index Services Limited (atau penyedia penerus sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh 

ISDA dari waktu ke waktu) tidak memberikan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, 

Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ pada, atau 

sebelum, pukul 11:30 a.m., waktu Frankfurt pada Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) 

belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) 

yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada waktu itu untuk ‘Hari Pencatatan Suku 

Bunga IBOR Awal’ terbaru, meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan 

EUR Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(EuroSTR) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(EuroSTR), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap 

Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan 

terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) (atau, jika kemudian, Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan EuroSTR) adalah Suku Bunga Jangka Pendek 

Euro ("EuroSTR") yang dikelola oleh European Central Bank (atau administrator pengganti), 

yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, 

seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (EuroSTR), merujuk pada definisi "Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)" setelah 

melakukan penyesuaian pada EuroSTR sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap 

perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu EuroSTR dengan perbandingan terhadap 

Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) dan dengan merujuk kepada Buku Peraturan Penyesuaian 

Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan EuroSTR 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

EuroSTR dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

EuroSTR belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana EuroSTR diperlukan, rujukan kepada 

EuroSTR akan dianggap sebagai rujukan kepada EuroSTR yang terakhir disediakan atau 

dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan EuroSTR 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-

masing Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) dan EuroSTR, maka suku bunga untuk Tanggal 

Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk 

dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi Cadangan 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 mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR), 
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yang dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)" setelah melakukan 

penyesuaian tersebut kepada Suku Bunga Rekomendasi ECB sebagaimana diperlukan untuk 

memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu Suku Bunga 

Rekomendasi ECB dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) dan 

dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi 

ECB 

 

Jika ada Suku Bunga Rekomendasi ECB sebelum akhir Hari Penyelesaian TARGET pertama 

setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (EuroSTR) (atau, jika kemudian, akhir dari Hari Penyelesaian TARGET pertama 

setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan EuroSTR) tetapi 

administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan Suku Bunga 

Rekomendasi ECB dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan hal 

tersebut belum terjadi, maka, sehubungan dengan hari apa pun ketika Suku Bunga Rekomendasi 

ECB diperlukan, rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi ECB akan dianggap sebagai 

referensi Suku Bunga Rekomendasi ECB yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tidak ada Suku Bunga Rekomendasi ECB atau Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan 

dengan Suku Bunga Rekomendasi ECB 

 

Jika: 

 

(A) tidak ada Suku Bunga Rekomendasi ECB sebelum akhir Hari Penyelesaian TARGET 

pertama 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  

 

(B) suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Rekomendasi ECB yang kemudian berlaku, 

 
maka suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap 

Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari 

Observasi Cadangan 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) atau Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi ECB 

(sebagaimana berlaku) adalah EDFR Modifikasi, yang mana Agen Kalkulasi akan 

mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR), yang 

dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)" setelah melakukan penyesuaian 

tersebut pada EDFR Modifikasi sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan perbedaan 

dalam struktur waktu atau jangka waktu EDFR Modifikasi dengan perbandingan terhadap Suku 

Bunga Cadangan (EuroSTR) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku 

Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan EDFR Modifikasi 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan EDFR 

Modifikasi (atau indeks, tolok ukur, atau sumber harga lain yang dirujuk dalam definisi EDFR 

Modifikasi) dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku 
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Bunga tersebut belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana Suku Bunga tersebut diperlukan, 

rujukan kepada Suku Bunga tersebut akan dianggap sebagai rujukan kepada EDFR Modifikasi 

yang terakhir disediakan atau dipublikasikan (atau indeks, tolok ukur, atau sumber harga lain 

yang terakhir disediakan atau dipublikasikan yang dirujuk dalam definisi EDFR Modifikasi). 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk pada 

Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga Cadangan 

(EuroSTR), Pasal 7.6 tidak berlaku. 

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan referensi ke Hari Observasi Cadangan dalam Opsi Suku 

Bunga ini, rujukan kepada "Hari Kerja" adalah Hari Kerja yang berlaku untuk tujuan kewajiban 

pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada "Hari 

Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal" adalah untuk istilah tersebut sebagaimana yang digunakan 

pada Layar Suku Bunga Cadangan (EuroSTR). 

 

 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan EUR Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan kecuali disetujui 

dengan cara lain, hari yang merupakan dua Hari Penyelesaian TARGET sebelum Tanggal Reset 

tersebut;  

 

“LIBOR Euro” berarti suku bunga pendanaan grosir Euro yang dikenal sebagai LIBOR Euro (London 

Interbank Offering Rate) yang disediakan oleh ICE Benchmark Administration Limited, sebagai 

administrator tolok ukur (atau administrator pengganti); 

 

“Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)” berarti ketentuan suku bunga EuroSTR yang disesuaikan 

ditambah spread yang berkaitan dengan LIBOR Euro, dalam setiap kasus, untuk suatu periode Jatuh 

Tempo yang Ditunjuk yang 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 Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) (atau 

dengan cara lain) atau disediakan kepada, dan dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai dengan kode 

(ticker) Bloomberg untuk cadangan EuroSTR LIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 

diakses melalui Halaman Layar Bloomberg <FBAK> <GO> (atau, jika ada, 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 Rekomendasi ECB” berarti suku bunga (termasuk setiap 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 Cadangan 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 administratornya (atau administrator pengganti), 

dipublikasikan oleh distributor sah; 
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“EDFR Modifikasi” berarti suku bunga yang sama dengan Suku Bunga Fasilitas Simpanan Eurosystem 

ditambah EDFR Spread; 

 

“Suku Bunga Fasilitas Simpanan Eurosystem” berarti suku bunga pada fasilitas simpanan, yang 

mungkin digunakan bank untuk melakukan simpanan overnight dengan Eurosystem dan yang 

dipublikasikan di Situs Web ECB; dan 

 

“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. ”. 
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EUR-LIBOR-BBA-Bloomberg  

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(f)(vi) (“GBP-LIBOR-BBA”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan dan 

dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(i) “EUR-LIBOR-BBA-Bloomberg” berarti bahwa suku bunga untuk suatu Tanggal Reset adalah 

LIBOR Euro untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Layar Bloomberg 

BTMM Halaman EU di bawah judul “EUR LIBOR FIX” pada pukul 11:55 a.m., waktu London 

(yang mencerminkan publikasi pada pukul 11:00 a.m,. waktu London) (atau setiap perubahan 

waktu publikasi sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur LIBOR Euro dalam 

metodologi tolok ukur LIBOR Euro), pada hari yang merupakan dua Hari Penyelesaian TARGET 

sebelum Tanggal Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR Euro  

 

Jika, pada pukul 11:55 a.m., waktu London (atau waktu publikasi yang diubah untuk LIBOR 

Euro, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur LIBOR Euro dalam 

metodologi tolok ukur LIBOR Euro), pada Tanggal Reset tersebut, LIBOR Euro untuk periode 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan EUR Awal belum 

dipublikasikan di Layar Bloomberg BTMM Halaman EU di bawah judul “EUR LIBOR FIX” dan 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset 

tersebut adalah LIBOR Euro untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan 

Tanggal Penentuan EUR Awal, sebagaimana disediakan oleh administrator LIBOR Euro dan 

dipublikasikan oleh distributor sah atau oleh administrator LIBOR Euro tersebut. Jika pada pukul 

4:00 p.m., waktu London (atau empat jam dan lima menit setelah waktu publikasi yang diubah 

untuk LIBOR Euro), pada Tanggal Reset tersebut, baik administrator LIBOR Euro maupun 

distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan LIBOR Euro untuk suatu periode Jatuh 

Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan EUR Awal dan Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks belum terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara lain oleh para pihak, 

suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah: 

 

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

administrator LIBOR Euro; atau  

 

(B) suatu suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk digunakan oleh pengawas 

yang bertanggung jawab untuk memonitor LIBOR Euro atau administrator LIBOR Euro,  

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi LIBOR Euro dan selama suatu Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) 

tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga tersebut yang tersedia tetapi suku 

bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak 

ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) atau suku bunga yang dijelaskan dalam 

sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen Kalkulasi akan menentukan alternatif yang wajar secara 

komersial untuk LIBOR Euro, dengan mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan oleh 

pusat pihak lawan dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus dengan volume perdagangan 

dalam derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada LIBOR Euro yang dianggap cukup 

oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai kurs alternatif yang representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR Euro 
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Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang terjadi 

pada dua atau lebih Hari Penyelesaian TARGET setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan 

ditentukan seolah-olah rujukan kepada EUR-LIBOR-BBA-Bloomberg adalah rujukan kepada 

Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai 

dengan Tanggal Penentuan EUR Awal, yang terakhir disediakan atau dipublikasikan per pukul 

11:30 a.m., waktu Frankfurt pada Hari Observasi Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index 

Services Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA 

dari waktu ke waktu) tidak menyediakan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku 

Bunga Cadangan (EuroSTR) untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal' pada, atau 

sebelum, pukul 11:30 a.m., waktu Frankfurt pada Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) 

belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) 

yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada waktu itu untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga 

IBOR Awal’ terakhir, meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan EUR Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(EuroSTR) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(EuroSTR), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap 

Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan 

terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) adalah Suku Bunga Jangka 

Pendek Euro ("EuroSTR") yang dikelola oleh European Central Bank (atau administrator 

pengganti), yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling baru 

dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

Suku Bunga Cadangan (EuroSTR), dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)" 

setelah melakukan penyesuaian tersebut pada EuroSTR sebagaimana diperlukan untuk 

memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu EuroSTR dengan 

perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) dan dengan merujuk kepada Buku 

Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan EuroSTR 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

EuroSTR dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan EuroSTR 

belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana EuroSTR diperlukan, rujukan kepada EuroSTR 

akan dianggap sebagai rujukan kepada EuroSTR yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan EuroSTR 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan masing-

masing Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) dan EuroSTR, maka suku bunga untuk Tanggal Reset 

yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam 

Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi Cadangan 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 mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR), 

yang dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)" setelah melakukan penyesuaian 

tersebut kepada Suku Bunga Rekomendasi ECB sebagaimana diperlukan untuk 

memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu Suku Bunga 
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Rekomendasi ECB dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) dan dengan 

merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi 

ECB. 

 

Jika ada Suku Bunga Rekomendasi ECB sebelum akhir Hari Penyelesaian TARGET pertama 

setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (EuroSTR) (atau, jika kemudian, akhir dari Hari Penyelesaian TARGET pertama 

setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan EuroSTR) tetapi 

administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan Suku Bunga 

Rekomendasi ECB dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan hal 

tersebut belum terjadi, maka, sehubungan dengan hari apa pun ketika Suku Bunga Rekomendasi 

ECB diperlukan, rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi ECB akan dianggap sebagai referensi 

Suku Bunga Rekomendasi ECB yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tidak ada Suku Bunga Rekomendasi ECB atau Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan 

dengan Suku Bunga Rekomendasi ECB 

 

Jika: 

 

(A) tidak ada Suku Bunga Rekomendasi ECB sebelum akhir Hari Penyelesaian TARGET 

pertama 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  

 

(B) suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Rekomendasi ECB yang kemudian berlaku, 

 
maka suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode 

Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi 

Cadangan 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) atau Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi ECB (sebagaimana berlaku) 

adalah EDFR Modifikasi, yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling 

baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR), yang dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan 

(EuroSTR)" setelah melakukan penyesuaian tersebut pada EDFR Modifikasi sebagaimana 

diperlukan untuk memperhitungkan perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu EDFR 

Modifikasi dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) dan dengan 

merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan EDFR Modifikasi 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan EDFR 

Modifikasi (atau indeks, tolok ukur, atau sumber harga lain yang dirujuk dalam definisi EDFR 

Modifikasi) dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku 

Bunga tersebut belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana Suku Bunga tersebut diperlukan, 

rujukan kepada Suku Bunga tersebut akan dianggap sebagai rujukan kepada EDFR Modifikasi 

yang terakhir disediakan atau dipublikasikan (atau indeks, tolok ukur, atau sumber harga lain 

yang terakhir disediakan atau dipublikasikan yang dirujuk dalam definisi EDFR Modifikasi). 
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Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk pada 

Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga Cadangan 

(EuroSTR), Pasal 7.6 tidak berlaku. 

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan referensi ke Hari Observasi Cadangan dalam Opsi Suku 

Bunga ini, rujukan kepada "Hari Kerja" adalah Hari Kerja yang berlaku untuk tujuan kewajiban 

pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada "Hari 

Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal" adalah untuk istilah tersebut sebagaimana yang digunakan 

pada Layar Suku Bunga Cadangan (EuroSTR). 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan EUR Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan kecuali 

disetujui dengan cara lain, yaitu hari yang merupakan dua Hari Penyelesaian TARGET sebelum 

Tanggal Reset tersebut;  

 

“LIBOR Euro” berarti suku bunga pendanaan grosir Euro yang dikenal sebagai LIBOR Euro 

(London Interbank Offering Rate) yang disediakan oleh ICE Benchmark Administration Limited, 

sebagai administrator tolok ukur (atau administrator pengganti); 

 

“Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)” berarti ketentuan suku bunga EuroSTR yang disesuaikan 

ditambah spread yang berkaitan dengan LIBOR Euro, dalam setiap kasus, untuk suatu periode 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 Suku Bunga 

Cadangan (EuroSTR) (atau dengan cara lain) atau disediakan kepada, dan dipublikasikan oleh, 

distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai dengan kode 

(ticker) Bloomberg untuk cadangan EuroSTR LIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

yang diakses melalui Halaman Layar Bloomberg <FBAK> <GO> (atau, jika ada, 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 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 Cadangan 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 administratornya (atau 

administrator pengganti), dipublikasikan oleh distributor sah; 

 

“EDFR Modifikasi” berarti suku bunga yang sama dengan Suku Bunga Fasilitas Simpanan 

Eurosystem ditambah EDFR Spread; 

 



 

 

37 

Copyright © 2020 by International Swaps and Derivatives Association, Inc. 

“Suku Bunga Fasilitas Simpanan Eurosystem” berarti suku bunga pada fasilitas simpanan, 

yang mungkin digunakan bank untuk melakukan simpanan overnight dengan Eurosystem dan 

yang dipublikasikan di Situs Web ECB; dan 

 

“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. ”. 
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EURIBOR 

EUR-EURIBOR-Reuters  

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(f)(vi) (“EUR-EURIBOR-Reuters”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan 

dan dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(i) “EUR-EURIBOR-Reuters” berarti bahwa suku bunga untuk suatu Tanggal Reset adalah 

EURIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Layar Reuters 

Halaman EURIBOR01 pada pukul 11:00 a.m., waktu Brussels (atau setiap perubahan 

waktu publikasi sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur EURIBOR dalam 

metodologi tolok ukur EURIBOR), pada hari yang merupakan dua Hari Penyelesaian 

TARGET sebelum Tanggal Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan EURIBOR  

 

Jika, pada pukul 11:00 a.m., waktu Brussels (atau waktu publikasi yang diubah untuk 

EURIBOR, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur EURIBOR 

dalam metodologi tolok ukur EURIBOR), pada Tanggal Reset tersebut, EURIBOR untuk 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan EUR Awal 

belum dipublikasikan di Layar Reuters Halaman EURIBOR01 dan Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah 

EURIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal 

Penentuan EUR Awal, sebagaimana disediakan oleh administrator EURIBOR dan 

dipublikasikan oleh distributor sah atau oleh administrator EURIBOR tersebut. Jika pada 

pukul 3:00 p.m., waktu Brussels (atau empat jam setelah waktu publikasi yang diubah 

untuk EURIBOR), pada Tanggal Reset tersebut, baik administrator EURIBOR maupun 

distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan EURIBOR untuk suatu periode 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan EUR Awal dan 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara 

lain oleh para pihak, suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah: 

 

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

administrator EURIBOR; atau  

 

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

pengawas yang bertanggung jawab untuk memonitor EURIBOR atau administrator 

EURIBOR,  

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi LIBOR Euro dan selama suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suatu suku bunga yang dijelaskan dalam 

sub-paragraf (A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga tersebut 

yang tersedia tetapi suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku 

bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) 

atau suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen Kalkulasi 

akan menentukan alternatif yang wajar secara komersial untuk EURIBOR, dengan 

mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan oleh pusat pihak lawan dan/atau bursa 

berjangka, dalam setiap kasus dengan volume perdagangan dalam derivatif atau kontrak 

berjangka yang merujuk pada EURIBOR yang dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk 

suku bunga tersebut sebagai suku bunga alternatif yang representatif. 
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Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan EURIBOR 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terjadi pada dua atau lebih Hari Penyelesaian TARGET setelah Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan kepada EUR-EURIBOR-Reuters 

adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) untuk 'Hari Pencatatan Suku 

Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal Penentuan EUR Awal, yang terakhir 

disediakan atau dipublikasikan per pukul 11:30 a.m., waktu Frankfurt pada Hari Observasi 

Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti 

sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu) tidak 

menyediakan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga Cadangan 

(EuroSTR) untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal' pada, atau sebelum, pukul 

11:30 a.m., waktu Frankfurt pada Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) 

belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan 

(EuroSTR) yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada waktu itu untuk 'Hari 

Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terakhir, meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan 

Tanggal Penentuan EUR Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(EuroSTR) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (EuroSTR), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode 

Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) 

sehubungan dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) 

adalah Suku Bunga Jangka Pendek Euro ("EuroSTR") yang dikelola oleh European 

Central Bank (atau administrator pengganti), yang mana Agen Kalkulasi akan 

mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR), 

dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)" setelah melakukan penyesuaian 

tersebut pada EuroSTR sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan 

dalam struktur waktu atau jangka waktu EuroSTR dengan perbandingan terhadap Suku 

Bunga Cadangan (EuroSTR) dan dengan merujuk kepada Buku Peraturan Penyesuaian 

Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan EuroSTR 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

EuroSTR dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

EuroSTR belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana EuroSTR diperlukan, rujukan 

kepada EuroSTR akan dianggap sebagai rujukan kepada EuroSTR yang terakhir disediakan 

atau dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan EuroSTR 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan 

masing-masing Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) dan EuroSTR, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang 

termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi Cadangan 

terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 
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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 mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, 

seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku 

Bunga Cadangan (EuroSTR), yang dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan 

(EuroSTR)" setelah melakukan penyesuaian tersebut kepada Suku Bunga Rekomendasi 

ECB sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur 

waktu atau jangka waktu Suku Bunga Rekomendasi ECB dengan perbandingan terhadap 

Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian 

Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi 

ECB 

 

Jika ada Suku Bunga Rekomendasi ECB sebelum akhir Hari Penyelesaian TARGET pertama 

setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (EuroSTR) (atau, jika kemudian, akhir dari Hari Penyelesaian TARGET pertama 

setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan EuroSTR) tetapi 

administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan Suku Bunga 

Rekomendasi ECB dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan hal 

tersebut belum terjadi, maka, sehubungan dengan hari apa pun ketika Suku Bunga Rekomendasi 

ECB diperlukan, rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi ECB akan dianggap sebagai referensi 

Suku Bunga Rekomendasi ECB yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tidak ada Suku Bunga Rekomendasi ECB atau Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan 

dengan Suku Bunga Rekomendasi ECB 

 

Jika: 

 

(C) Tidak ada Suku Bunga Rekomendasi ECB sebelum akhir Hari Penyelesaian TARGET 

pertama 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  

 

(D) Suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Rekomendasi ECB yang kemudian berlaku. 

 
maka suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode 

Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi 

Cadangan 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) atau Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi ECB (sebagaimana berlaku) 

akan adalah EDFR Modifikasi, yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang 

paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (EuroSTR), yang dirujuk dalam definisi "Suku Bunga 

Cadangan (EuroSTR)" setelah melakukan penyesuaian tersebut pada EDFR Modifikasi 

sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan perbedaan dalam struktur waktu atau jangka 

waktu EDFR Modifikasi dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) dan 

dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan EDFR Modifikasi 
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Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan EDFR 

Modifikasi (atau indeks, tolok ukur, atau sumber harga lain yang dirujuk dalam definisi EDFR 

Modifikasi) dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku 

Bunga tersebut belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana Suku Bunga tersebut diperlukan, 

rujukan kepada Suku Bunga tersebut akan dianggap sebagai rujukan kepada EDFR Modifikasi 

yang terakhir disediakan atau dipublikasikan (atau indeks, tolok ukur, atau sumber harga lain 

yang terakhir disediakan atau dipublikasikan yang dirujuk dalam definisi EDFR Modifikasi). 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk pada 

Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga Cadangan 

(EuroSTR), Pasal 7.6 tidak berlaku. 

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan referensi ke Hari Observasi Cadangan dalam Opsi Suku 

Bunga ini, rujukan kepada "Hari Kerja" adalah Hari Kerja yang berlaku untuk tujuan kewajiban 

pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada "Hari 

Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal" adalah untuk istilah tersebut sebagaimana yang digunakan 

pada Layar Suku Bunga Cadangan (EuroSTR). 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan EUR Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan kecuali 

disetujui dengan cara lain, yaitu hari yang merupakan dua Hari Penyelesaian TARGET sebelum 

Tanggal Reset tersebut;  

 

“EURIBOR” berarti suku bunga pendanaan grosir Euro yang dikenal sebagai Suku Bunga Antar 

Bank Euro yang disediakan oleh European Money Markets Institute, sebagai administrator tolok 

ukur (atau administrator pengganti); 

 

“Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)” berarti ketentuan suku bunga EuroSTR yang disesuaikan 

ditambah spread yang berkaitan dengan LIBOR Euro, dalam setiap kasus, untuk suatu periode 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 Suku Bunga 

Cadangan (EuroSTR) (atau dengan cara lain) atau disediakan kepada, dan dipublikasikan oleh, 

distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (EuroSTR)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai dengan kode 

(ticker) Bloomberg untuk cadangan EuroSTR LIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

yang diakses melalui Halaman Layar Bloomberg <FBAK> <GO> (atau, jika ada, 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 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 Cadangan EuroSTR (yang suku bunganya dapat dibuat oleh 
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European Central Bank atau administrator lain) dan sebagaimana ditentukan oleh administrator 

suku bunga tersebut atau, jika suku bunga tersebut tidak disediakan oleh administratornya (atau 

administrator pengganti), dipublikasikan oleh distributor sah; 

 

“EDFR Modifikasi” berarti suku bunga yang sama dengan Suku Bunga Fasilitas Simpanan 

Eurosystem ditambah EDFR Spread; 

 

“Suku Bunga Fasilitas Simpanan Eurosystem” berarti suku bunga pada fasilitas simpanan, 

yang mungkin digunakan bank untuk melakukan simpanan overnight dengan Eurosystem dan 

yang dipublikasikan di Situs Web ECB; dan 

 

“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.”.  
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JPY LIBOR 

 

 

JPY-LIBOR-FRASETT  

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(1)(iii) (“JPY-LIBOR-FRASETT”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan 

dan dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(iii) “JPY-LIBOR-FRASETT” berarti bahwa suku bunga untuk suatu Tanggal Reset adalah 

LIBOR Yen untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Layar Reuters 

Halaman FRASETT pada pukul 11:55 a.m., waktu London (yang mencerminkan publikasi 

pada pukul 11:00 a.m,. waktu London) (atau setiap perubahan waktu publikasi 

sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur LIBOR Yen dalam metodologi tolok 

ukur LIBOR Yen), yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank di London sebelum 

Tanggal Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR Yen  

 

Jika, pada pukul 11:55 a.m., waktu London (atau waktu publikasi yang diubah untuk 

LIBOR Yen, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur LIBOR Yen 

dalam metodologi tolok ukur LIBOR Yen), pada Tanggal Reset tersebut, LIBOR Yen 

untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan LIBOR 

JPY Awal belum dipublikasikan di Layar Reuters Halaman FRASETT dan Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah 

LIBOR Yen untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal 

Penentuan LIBOR JPY Awal, sebagaimana disediakan oleh administrator LIBOR Yen dan 

dipublikasikan oleh distributor sah atau oleh administrator LIBOR Yen tersebut. Jika pada 

pukul 4:00 p.m., waktu London (atau empat jam dan lima menit setelah waktu publikasi 

yang diubah untuk LIBOR Yen), pada Tanggal Reset tersebut, baik administrator LIBOR 

Yen maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan LIBOR Yen untuk 

suatu periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan LIBOR 

JPY Awal dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka, kecuali disepakati 

dengan cara lain oleh para pihak, suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah: 

 

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

administrator LIBOR Yen; atau  

 

(B) suatu suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk digunakan oleh komisi 

yang secara resmi disetujui atau diselenggarakan oleh Bank of Japan untuk tujuan 

merekomendasikan suku bunga alternatif untuk LIBOR Yen (yang dapat dibuat oleh 

Bank of Japan atau administrator lain) atau pengawas lainnya yang bertugas 

mengawasi LIBOR Yen atau pengurus LIBOR Yen, 

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi LIBOR Yen dan selama suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga yang dijelaskan dalam sub-

paragraf (A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga tersebut yang 

tersedia tetapi suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku bunga 

tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) atau 

suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen Kalkulasi akan 
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menentukan alternatif yang wajar secara komersial untuk LIBOR Yen, dengan 

mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan oleh pusat pihak lawan dan/atau bursa 

berjangka, dalam setiap kasus dengan volume perdagangan dalam derivatif atau kontrak 

berjangka yang merujuk pada LIBOR Yen yang dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk 

suku bunga tersebut sebagai suku bunga alternatif yang representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR Yen 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terjadi pada dua atau lebih Hari Penyelesaian TARGET setelah Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan kepada JPY-LIBOR-FRASETT 

adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan (TONA) untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga 

IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal Penentuan LIBOR Yen, yang terakhir disediakan 

atau dipublikasikan per pukul 12:30 p.m., waktu Tokyo pada Hari Observasi Cadangan 

terkait. Jika Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana 

disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu) tidak menyediakan, atau 

distributor sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga Cadangan (TONA) untuk 'Hari 

Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal' pada, atau sebelum, pukul 12:30 p.m., waktu Tokyo 

pada Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA) belum terjadi, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan (TONA) yang terakhir disediakan atau 

dipublikasikan pada waktu itu untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terakhir, 

meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan LIBOR JPY Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(TONA) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode 

Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) 

sehubungan dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA) adalah 

Tokyo Overnight Average Rate ("TONA") yang dikelola oleh Bank of Japan (atau 

administrator pengganti), yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang 

paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA), dirujuk dalam definisi "Suku Bunga 

Cadangan (TONA)" setelah melakukan penyesuaian tersebut pada TONA sebagaimana 

diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka 

waktu TONA dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (TONA) dan dengan 

merujuk kepada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan TONA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

TONA dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

TONA belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana TONA diperlukan, rujukan kepada 

TONA akan dianggap sebagai rujukan kepada TONA yang terakhir disediakan atau 

dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan TONA 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan 

masing-masing Suku Bunga Cadangan (TONA) dan TONA, maka suku bunga untuk 
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Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang 

termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi Cadangan 

terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

Suku Bunga Cadangan (TONA) (atau, jika kemudian, Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan TONA) adalah Suku Bunga Rekomendasi JPY, yang mana 

Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti 

pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA), yang dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (TONA)" setelah 

melakukan penyesuaian tersebut kepada Suku Bunga Rekomendasi JPY sebagaimana 

diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka 

waktu Suku Bunga Rekomendasi JPY dengan perbandingan terhadap Suku Bunga 

Cadangan (TONA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga 

Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan Suku Bunga 

Rekomendasi JPY 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

Suku Bunga Rekomendasi JPY dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi JPY belum terjadi, maka, sehubungan 

dengan hari apa pun yang membutuhkan Suku Bunga Rekomendasi JPY, rujukan kepada 

Suku Bunga Rekomendasi JPY akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku Bunga 

Rekomendasi JPY yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk 

pada Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga 

Cadangan (TONA), Pasal 7.6 tidak berlaku.  

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Observasi Cadangan dalam 

Opsi Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku untuk 

tujuan kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini 

dan rujukan kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk istilah 

tersebut sebagaimana yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan (TONA). 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan LIBOR JPY Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan 

kecuali disetujui dengan cara lain, yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank di 

London sebelum Tanggal Reset tersebut 

 

“Yen LIBOR” berarti suku bunga pendanaan grosir Yen yang dikenal sebagai LIBOR 

(London Interbank Offering Rate) Yen yang disediakan oleh ICE Benchmark 

Administration Limited, sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator pengganti) 

 

“Suku Bunga Cadangan (TONA)” berarti ketentuan suku bunga TONA yang disesuaikan 

ditambah spread yang berkaitan dengan LIBOR Yen, dalam setiap kasus, untuk periode 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 
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Bunga Cadangan (TONA) (atau dengan cara lain) atau disediakan kepada, dan 

dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (TONA)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai dengan 

kode (ticker) Bloomberg untuk cadangan LIBOR Yen untuk periode Jatuh Tempo yang 

Ditunjuk yang diakses melalui Halaman 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 penerus sebagaimana 

disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu); dan 

 

“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), 

dipublikasikan oleh distributor sah.”. 
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JPY-LIBOR-BBA 

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(1)(iv) (“JPY-LIBOR-BBA”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan dan 

dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(iv) “JPY-LIBOR-BBA” berarti bahwa suku bunga untuk suatu Tanggal Reset adalah 

LIBOR Yen untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Layar Reuters 

Halaman FRASETT pada pukul 11:55 a.m., waktu London (yang mencerminkan 

publikasi pada pukul 11:00 a.m,. waktu London) (atau setiap perubahan waktu publikasi 

sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur LIBOR Yen dalam metodologi 

tolok ukur LIBOR Yen), yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank di Tokyo 

sebelum Tanggal Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR Yen  

 

Jika, pada pukul 11:55 a.m., waktu London (atau waktu publikasi yang diubah untuk 

LIBOR Yen, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur LIBOR 

Yen dalam metodologi tolok ukur LIBOR Yen), pada Tanggal Reset tersebut, LIBOR 

Yen untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan 

LIBOR JPY Awal belum dipublikasikan di Layar Reuters Halaman 3750 dan suatu 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal 

Reset tersebut adalah LIBOR Yen untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

sehubungan dengan Tanggal Penentuan LIBOR JPY Awal, sebagaimana disediakan 

oleh administrator LIBOR Yen dan dipublikasikan oleh distributor sah atau oleh 

administrator LIBOR Yen tersebut. Jika pada pukul 4:00 p.m., waktu London (atau 

empat jam dan lima menit setelah waktu publikasi yang diubah untuk LIBOR Yen), 

pada Tanggal Reset tersebut, baik administrator LIBOR Yen maupun distributor sah 

tidak menyediakan atau mempublikasikan LIBOR Yen untuk suatu periode Jatuh 

Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan LIBOR JPY Awal dan 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara 

lain oleh para pihak, suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah: 

 

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

administrator LIBOR Yen; atau  

 

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

komisi yang secara resmi disetujui atau diselenggarakan oleh Bank of Japan 

untuk tujuan merekomendasikan suku bunga alternatif untuk LIBOR Yen (yang 

dapat dibuat oleh Bank of Japan atau administrator lain) atau pengawas lainnya 

yang bertugas mengawasi LIBOR Yen atau pengurus LIBOR Yen, 

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi LIBOR Yen dan selama suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga yang dijelaskan dalam sub-

paragraf (A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga tersebut 

yang tersedia tetapi suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku 

bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf 

(A) atau suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen 

Kalkulasi akan menentukan alternatif yang wajar secara komersial untuk LIBOR Yen, 

dengan mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan oleh pusat pihak lawan 

dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus dengan volume perdagangan dalam 

derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada LIBOR Yen yang dianggap cukup 
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oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai suku bunga alternatif yang 

representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR Yen 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terjadi pada dua atau lebih Hari Penyelesaian TARGET setelah Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan kepada JPY-LIBOR-BBA 

adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan (TONA) untuk 'Hari Pencatatan Suku 

Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal Penentuan LIBOR Yen, yang terakhir 

disediakan atau dipublikasikan per pukul 12:30 p.m., waktu Tokyo pada Hari Observasi 

Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti 

sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu) tidak 

menyediakan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga Cadangan 

(TONA) untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal' pada, atau sebelum, pukul 

12:30 p.m., waktu Tokyo pada Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA) 

belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan 

(TONA) yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada waktu itu untuk 'Hari 

Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terakhir, meskipun hari tersebut tidak sesuai 

dengan Tanggal Penentuan LIBOR JPY Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode 

Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi 

tersebut) sehubungan dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA) adalah Tokyo Overnight Average Rate ("TONA") yang dikelola 

oleh Bank of Japan (atau administrator pengganti), yang mana Agen Kalkulasi akan 

mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA), 

dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (TONA)" setelah melakukan 

penyesuaian tersebut pada TONA sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan 

setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu TONA dengan perbandingan 

terhadap Suku Bunga Cadangan (TONA) dan dengan merujuk kepada Buku Peraturan 

Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan TONA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan TONA dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan TONA belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana TONA 

diperlukan, rujukan kepada TONA akan dianggap sebagai rujukan kepada TONA yang 

terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan TONA 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan 

masing-masing Suku Bunga Cadangan (TONA) dan TONA, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan 

yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi 
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Cadangan terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA) (atau, jika kemudian, Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan TONA) adalah Suku Bunga 

Rekomendasi JPY, yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang 

paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA), yang dirujuk dalam definisi "Suku 

Bunga Cadangan (TONA)" setelah melakukan penyesuaian tersebut kepada Suku 

Bunga Rekomendasi JPY sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap 

perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu Suku Bunga Rekomendasi JPY 

dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (TONA) dan dengan merujuk 

pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan Suku Bunga 

Rekomendasi JPY 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan Suku Bunga Rekomendasi JPY dan Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi JPY belum terjadi, 

maka, sehubungan dengan hari apa pun yang membutuhkan Suku Bunga Rekomendasi 

JPY, rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi JPY akan dianggap sebagai rujukan 

kepada Suku Bunga Rekomendasi JPY yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, 

tunduk pada Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga 

Cadangan (TONA), Pasal 7.6 tidak berlaku.  

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Observasi Cadangan dalam 

Opsi Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku 

untuk tujuan kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku 

Bunga ini dan rujukan kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk 

istilah tersebut sebagaimana yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan 

(TONA). 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan LIBOR JPY Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset 

dan kecuali disetujui dengan cara lain, yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank 

di London sebelum Tanggal Reset tersebut 

 

“Yen LIBOR” berarti suku bunga pendanaan grosir Yen yang dikenal sebagai LIBOR 

(London Interbank Offering Rate) Yen yang disediakan oleh ICE Benchmark 

Administration Limited, sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator 

pengganti) 

 

“Suku Bunga Cadangan (TONA)” berarti ketentuan suku bunga TONA yang 

disesuaikan ditambah spread yang berkaitan dengan LIBOR Yen, dalam setiap kasus, 

untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 
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spread, pada Layar Suku Bunga Cadangan (TONA) (atau dengan cara lain) atau 

disediakan kepada, dan dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (TONA)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai 

dengan kode (ticker) Bloomberg untuk cadangan LIBOR Yen untuk periode Jatuh 

Tempo yang Ditunjuk yang diakses melalui Halaman 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 

penerus sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu); dan 

 

“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), dipublikasikan oleh distributor sah.”. 
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JPY-LIBOR-BBA-Bloomberg 

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(1)(iv) (“JPY-LIBOR-BBA-Bloomberg”) diubah dengan menghapusnya secara 

keseluruhan dan dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(v) “JPY-LIBOR-BBA-Bloomberg” berarti bahwa suku bunga untuk suatu Tanggal Reset 

adalah LIBOR Yen untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Layar 

Bloomberg Halaman BTMM JN di bawah judul “LIBOR FIX” pada pukul 11:55 a.m., 

waktu London (yang mencerminkan publikasi pada pukul 11:00 a.m, waktu London) 

(atau setiap perubahan waktu publikasi sebagaimana ditentukan oleh administrator 

tolok ukur LIBOR Yen dalam metodologi tolok ukur LIBOR Yen), yaitu hari yang 

merupakan dua Hari dua Hari Kerja Bank di London sebelum Tanggal Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR Yen  

 

Jika, pada pukul 11:55 a.m., waktu London (atau waktu publikasi yang diubah untuk 

LIBOR Yen, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur LIBOR 

Yen dalam metodologi tolok ukur LIBOR Yen), pada Tanggal Reset tersebut, LIBOR 

Yen untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan 

LIBOR JPY Awal belum dipublikasikan di di Layar Bloomberg Halaman BTMM JN 

di bawah judul “LIBOR FIX” dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum 

terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah LIBOR Yen untuk 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan LIBOR 

JPY Awal, sebagaimana disediakan oleh administrator LIBOR Yen dan dipublikasikan 

oleh distributor sah atau oleh administrator LIBOR Yen tersebut. Jika pada pukul 4:00 

p.m., waktu London (atau empat jam dan lima menit setelah waktu publikasi yang 

diubah untuk LIBOR Yen), pada Tanggal Reset tersebut, baik administrator LIBOR 

Yen maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan LIBOR Yen 

untuk suatu periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal 

Penentuan LIBOR JPY Awal dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, 

maka, kecuali disepakati dengan cara lain oleh para pihak, suku bunga untuk Tanggal 

Reset tersebut adalah: 

 

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

administrator LIBOR Yen; atau  

 

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

komisi yang secara resmi disetujui atau diselenggarakan oleh Bank of Japan 

untuk tujuan merekomendasikan suku bunga alternatif untuk LIBOR Yen (yang 

dapat dibuat oleh Bank of Japan atau administrator lain) atau pengawas lainnya 

yang bertugas mengawasi LIBOR Yen atau pengurus LIBOR Yen, 

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi LIBOR Yen dan selama suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga yang dijelaskan dalam sub-

paragraf (A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga tersebut 

yang tersedia tetapi suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku 

bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf 

(A) atau suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen 

Kalkulasi akan menentukan alternatif yang wajar secara komersial untuk LIBOR Yen, 

dengan mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan oleh pusat pihak lawan 

dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus dengan volume perdagangan dalam 

derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada LIBOR Yen yang dianggap cukup 
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oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai suku bunga alternatif yang 

representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan LIBOR Yen 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terjadi pada dua atau lebih Hari Penyelesaian TARGET setelah Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan kepada JPY-LIBOR-BBA-

Bloomberg adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan (TONA) untuk 'Hari 

Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal Penentuan LIBOR 

Yen, yang terakhir disediakan atau dipublikasikan per pukul 12:30 p.m., waktu Tokyo 

pada Hari Observasi Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index Services Limited (atau 

penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke 

waktu) tidak menyediakan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga 

Cadangan (TONA) untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal' pada, atau 

sebelum, pukul 12:30 p.m., waktu Tokyo pada Hari Observasi Cadangan terkait dan 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA) belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku 

Bunga Cadangan (TONA) yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada waktu itu 

untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terakhir, meskipun hari tersebut tidak 

sesuai dengan Tanggal Penentuan LIBOR JPY Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode 

Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi 

tersebut) sehubungan dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA) adalah Tokyo Overnight Average Rate ("TONA") yang dikelola 

oleh Bank of Japan (atau administrator pengganti), yang mana Agen Kalkulasi akan 

mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA), 

dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (TONA)" setelah melakukan 

penyesuaian tersebut pada TONA sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan 

setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu TONA dengan perbandingan 

terhadap Suku Bunga Cadangan (TONA) dan dengan merujuk kepada Buku Peraturan 

Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan TONA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan TONA dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan TONA belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana TONA 

diperlukan, rujukan kepada TONA akan dianggap sebagai rujukan kepada TONA yang 

terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan TONA 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan 

masing-masing Suku Bunga Cadangan (TONA) dan TONA, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan 

yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi 
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Cadangan terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA) (atau, jika kemudian, Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan TONA) adalah Suku Bunga 

Rekomendasi JPY, yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang 

paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA), yang dirujuk dalam definisi "Suku 

Bunga Cadangan (TONA)" setelah melakukan penyesuaian tersebut kepada Suku 

Bunga Rekomendasi JPY sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap 

perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu Suku Bunga Rekomendasi JPY 

dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (TONA) dan dengan merujuk 

pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan Suku Bunga 

Rekomendasi JPY 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan Suku Bunga Rekomendasi JPY dan Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi JPY belum terjadi, 

maka, pada  hari apa pun dimana Suku Bunga Rekomendasi JPY diperlukan, rujukan 

kepada Suku Bunga Rekomendasi JPY akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku 

Bunga Rekomendasi JPY yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, 

tunduk pada Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga 

Cadangan (TONA), Pasal 7.6 tidak berlaku.  

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Observasi Cadangan dalam 

Opsi Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku 

untuk tujuan kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku 

Bunga ini dan rujukan kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk 

istilah tersebut sebagaimana yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan 

(TONA). 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan LIBOR JPY Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset 

dan kecuali disetujui dengan cara lain, yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank 

di London sebelum Tanggal Reset tersebut; 

 

“Yen LIBOR” berarti suku bunga pendanaan grosir Yen yang dikenal sebagai LIBOR 

(London Interbank Offering Rate) Yen yang disediakan oleh ICE Benchmark 

Administration Limited, sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator 

pengganti) 

 

“Suku Bunga Cadangan (TONA)” berarti ketentuan suku bunga TONA yang 

disesuaikan ditambah spread yang berkaitan dengan LIBOR Yen, dalam setiap kasus, 

untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 



 

54 

 
Copyright © 2020 by International Swaps and Derivatives Association, Inc. 

spread, pada Layar Suku Bunga Cadangan (TONA) (atau dengan cara lain) atau 

disediakan kepada, dan dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (TONA)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai 

dengan kode (ticker) Bloomberg untuk cadangan LIBOR Yen untuk periode Jatuh 

Tempo yang Ditunjuk yang diakses melalui Halaman 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 

penerus sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu); dan 

 

“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), dipublikasikan oleh distributor sah.”.  
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TIBOR 

 

 

JPY-LIBOR-17097 

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Definisi dari “JPY-TIBOR-17097” pada Pasal 7.1(1)(xviii) diubah dengan menghapusnya 

secara keseluruhan dan dinyatakan kembali sebagai berikut:1 

 

“(xviii)“JPY-TIBOR-17097” berarti bahwa suku bunga untuk suatu Tanggal Reset adalah 

LIBOR Yen untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Layar Reuters 

Halaman 17097 pada pukul 12:50 p.m., waktu Tokyo (atau setiap perubahan waktu 

publikasi sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur TIBOR Yen dalam 

metodologi tolok ukur TIBOR Yen), yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank 

di Tokyo sebelum Tanggal Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan TIBOR Yen  

 

Jika, pada pukul 12:50 p.m., waktu Tokyo (atau waktu publikasi yang diubah untuk 

TIBOR Yen, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur TIBOR 

Yen dalam metodologi tolok ukur TIBOR Yen), pada Tanggal Reset tersebut, TIBOR 

Yen untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan 

TIBOR JPY Awal belum dipublikasikan di Layar Reuters Halaman 17097 dan suatu 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal 

Reset tersebut adalah TIBOR Yen untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

sehubungan dengan Tanggal Penentuan TIBOR JPY Awal, sebagaimana disediakan 

oleh administrator TIBOR Yen dan dipublikasikan oleh distributor sah atau oleh 

administrator TIBOR Yen tersebut. Jika pada pukul 2:00 p.m., waktu Tokyo (atau satu 

jam dan sepuluh menit setelah waktu publikasi yang diubah untuk TIBOR Yen), pada 

Tanggal Reset tersebut, baik administrator TIBOR Yen maupun distributor sah tidak 

menyediakan atau mempublikasikan TIBOR Yen untuk suatu periode Jatuh Tempo 

yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan TIBOR JPY Awal dan Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara lain 

oleh para pihak, suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah: 

 

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

administrator TIBOR Yen; atau  

 

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

komisi yang secara resmi disetujui atau diselenggarakan oleh Bank of Japan 

untuk tujuan merekomendasikan suku bunga alternatif untuk TIBOR Yen (yang 

dapat dibuat oleh Bank of Japan atau administrator lain) atau pengawas lainnya 

yang bertugas mengawasi TIBOR Yen atau pengurus TIBOR Yen, 

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi LIBOR Yen dan selama suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga yang dijelaskan dalam sub-

paragraf (A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga tersebut 

yang tersedia tetapi suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku 

bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf 

 
1 Suplemen 47 pada Definisi ISDA 2006 menghapus Opsi Suku Bunga JPY tertentu yang mendahului Opsi Suku Bunga JPY dalam 

Definisi ISDA 2006. Pasal termasuk "JPY-TIBOR-17097" karena itu harus diberi nomor ulang menjadi Pasal 7.1 (l) (xviii) tetapi 

Suplemen 47 tidak menyebutkannya. Meskipun demikian, rujukan dibuat untuk Pasal 7.1 (l) (xviii) dalam suplemen ini. 
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(A) atau suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen 

Kalkulasi akan menentukan alternatif yang wajar secara komersial untuk TIBOR Yen, 

dengan mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan oleh pusat pihak lawan 

dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus dengan volume perdagangan dalam 

derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada TIBOR Yen yang dianggap cukup 

oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai suku bunga alternatif yang 

representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan TIBOR Yen 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terjadi pada dua atau lebih Hari Kerja Bank di Tokyo setelah Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan kepada JPY-TIBOR-17097 

adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan (TONA) untuk 'Hari Pencatatan Suku 

Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal Penentuan LIBOR Yen, yang terakhir 

disediakan atau dipublikasikan per pukul 12:30 p.m., waktu Tokyo pada Hari Observasi 

Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti 

sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu) tidak 

menyediakan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga Cadangan 

(TONA) untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal' pada, atau sebelum, pukul 

12:30 p.m., waktu Tokyo pada Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA) 

belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan 

(TONA) yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada waktu itu untuk 'Hari 

Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terakhir, meskipun hari tersebut tidak sesuai 

dengan Tanggal Penentuan TIBOR JPY Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode 

Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi 

tersebut) sehubungan dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA) adalah Tokyo Overnight Average Rate ("TONA") yang dikelola 

oleh Bank of Japan (atau administrator pengganti), yang mana Agen Kalkulasi akan 

mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA), 

dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (TONA)" setelah melakukan 

penyesuaian tersebut pada TONA sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan 

setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu TONA dengan perbandingan 

terhadap Suku Bunga Cadangan (TONA) dan dengan merujuk kepada Buku Peraturan 

Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan TONA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan TONA dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan TONA belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana TONA 

diperlukan, rujukan kepada TONA akan dianggap sebagai rujukan kepada TONA yang 

terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan TONA 
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Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan 

masing-masing Suku Bunga Cadangan (TONA) dan TONA, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan 

yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi 

Cadangan terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA) (atau, jika kemudian, Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan TONA) adalah Suku Bunga 

Rekomendasi JPY, yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang 

paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA), yang dirujuk dalam definisi "Suku 

Bunga Cadangan (TONA)" setelah melakukan penyesuaian tersebut kepada Suku 

Bunga Rekomendasi JPY sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap 

perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu Suku Bunga Rekomendasi JPY 

dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (TONA) dan dengan merujuk 

pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan Suku Bunga 

Rekomendasi JPY 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan Suku Bunga Rekomendasi JPY dan Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi JPY belum terjadi, 

maka, pada  hari apa pun dimana Suku Bunga Rekomendasi JPY diperlukan, rujukan 

kepada Suku Bunga Rekomendasi JPY akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku 

Bunga Rekomendasi JPY yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, 

tunduk pada Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga 

Cadangan (TONA), Pasal 7.6 tidak berlaku.  

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Observasi Cadangan dalam 

Opsi Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku 

untuk tujuan kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku 

Bunga ini dan rujukan kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk 

istilah tersebut sebagaimana yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan 

(TONA). 

  

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan TIBOR JPY Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset 

dan kecuali disetujui dengan cara lain, yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank 

di Tokyo sebelum Tanggal Reset tersebut 

 

“Yen TIBOR” berarti suku bunga pasar yang berlaku di pasar panggilan tanpa jaminan 

Jepang yang dikenal sebagai Suku Bunga Antar Bank Tokyo Yen Jepang yang 

disediakan oleh Administrasi TIBOR Japanese Bankers Association, sebagai 

administrator tolok ukur, (atau administrator pengganti); 
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“Fallback Rate (TONA)” berarti ketentuan suku bunga TONA yang disesuaikan 

ditambah spread yang berkaitan dengan LIBOR Yen, dalam setiap kasus, untuk periode 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (TONA)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai 

dengan kode (ticker) Bloomberg untuk cadangan TIBOR Yen untuk periode Jatuh 

Tempo yang Ditunjuk yang diakses melalui Halaman 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 

penerus sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu); dan 

 

“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), dipublikasikan oleh distributor sah.”. 

 

 

JPY-TIBOR-TIBM (Semua Bank) Bloomberg 

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga. 

 

Definisi JPY-TIBOR-TIBM (Semua Bank) Bloomberg dalam Pasal 7.1(1)(viii) diubah 

dengan menghapusnya secara keseluruhan dan dinyatakan kembali sebagai berikut:2 

 

“(viii) “JPY-TIBOR-TIBM (Semua Bank) Bloomberg” berarti bahwa suku bunga 

untuk suatu Tanggal Reset adalah TIBOR Yen untuk periode Jatuh Tempo 

yang Ditunjuk yang muncul di Halaman Layar Bloomberg BTMM JN di 

bawah judul “TIBOR FIX” pada pukul 12:50 p.m., waktu Tokyo (atau setiap 

perubahan waktu publikasi sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok 

ukur  TIBOR Yen dalam metodologi tolok ukur TIBOR Yen), yaity hari yang 

merupakan dua Hari Kerja Bank di Tokyo sebelum Tanggal Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan TIBOR 

Yen  

 

Jika, pada pukul 12:50 p.m., waktu London (atau waktu publikasi yang 

diubah untuk TIBOR Yen, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh 

administrator tolok ukur TIBOR Yen dalam metodologi tolok ukur LIBOR 

Yen), pada Tanggal Reset tersebut, TIBOR Yen untuk periode Jatuh Tempo 

yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan TIBOR JPY Awal 

belum dipublikasikan di Layar Bloomberg Halaman BTMM JN di bawah 

judul “TIBOR FIX” dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum 

terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah TIBOR Yen 

 
2 Suplemen 47 pada Definisi ISDA 2006 menghapus Opsi Suku Bunga JPY tertentu yang mendahului Opsi Suku Bunga JPY dalam 

Definisi ISDA 2006. Pasal termasuk "JPY-TIBOR-TIBM (Semua Bank) -Bloomberg" karena itu harus diberi nomor ulang menjadi 

Pasal 7.1 (l) (viii) tetapi Suplemen 47 tidak menyebutkannya. Meskipun demikian, rujukan dibuat untuk Pasal 7.1 (l) (viii) dalam 

suplemen ini. 
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untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal 

Penentuan TIBOR JPY Awal, sebagaimana disediakan oleh administrator 

TIBOR Yen dan dipublikasikan oleh distributor sah atau oleh administrator 

TIBOR Yen tersebut. Jika pada pukul 2:00 p.m., waktu London (atau satu 

jam dan sepuluh menit setelah waktu publikasi yang diubah untuk LIBOR 

Yen), pada Tanggal Reset tersebut, baik administrator LIBOR Yen maupun 

distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan LIBOR Yen untuk 

suatu periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal 

Penentuan TIBOR JPY Awal dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum 

terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara lain oleh para pihak, suku 

bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah: 

 

(A) suatu suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk 

digunakan oleh administrator TIBOR Yen; atau  

 

(B) suatu suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk 

digunakan oleh komisi yang secara resmi disetujui atau 

diselenggarakan oleh Bank of Japan untuk tujuan merekomendasikan 

suku bunga alternatif untuk TIBOR Yen (yang dapat dibuat oleh Bank 

of Japan atau administrator lain) atau pengawas lainnya yang bertugas 

mengawasi TIBOR Yen atau pengurus TIBOR Yen, 

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi TIBOR Yen dan selama 

suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga 

yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) tersedia, suku bunga tersebut 

berlaku. Jika tidak ada suku bunga tersebut yang tersedia tetapi suku bunga 

yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku bunga tersebut 

berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) 

atau suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen 

Kalkulasi akan menentukan alternatif yang wajar secara komersial untuk 

LIBOR Yen, dengan mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan oleh 

pusat pihak lawan dan/atau bursa berjangka, dalam hal itu dengan volume 

perdagangan dalam derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada 

LIBOR Yen yang dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga 

tersebut sebagai suku bunga alternatif yang representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan TIBOR Yen 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal 

Reset yang terjadi pada dua atau lebih Hari Kerja Bank di Tokyo setelah 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan 

kepada TIBM (Semua Bank)-Bloomberg adalah rujukan kepada Suku Bunga 

Cadangan (TONA) untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang 

sesuai dengan Tanggal Penentuan LIBOR Yen, yang terakhir disediakan atau 

dipublikasikan pada pukul 12:30 p.m., waktu Tokyo pada Hari Observasi 

Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia 

pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke 

waktu) tidak menyediakan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, 

Suku Bunga Cadangan (TONA) untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR 

Awal' pada, atau sebelum, pukul 12:30 p.m., waktu Tokyo pada Hari 

Observasi Cadangan terkait dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA) belum 

terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan 

(TONA) yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada waktu itu untuk 
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'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terakhir, meskipun hari tersebut 

tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan TIBOR JPY Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku 

Bunga Cadangan (TONA) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, sehubungan dengan Suku 

Bunga Cadangan (TONA), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait 

dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk 

dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan terjadinya Hari 

Observasi Cadangan pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA) adalah Tokyo 

Overnight Average Rate ("TONA") yang dikelola oleh Bank of Japan (atau 

administrator pengganti), yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan 

spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(TONA), dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (TONA)" setelah 

melakukan penyesuaian tersebut pada TONA sebagaimana diperlukan untuk 

memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu 

TONA dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (TONA) dan 

dengan merujuk kepada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan 

IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan TONA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan TONA dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan TONA belum terjadi, maka, pada hari apa pun 

dimana TONA diperlukan, rujukan kepada TONA akan dianggap sebagai 

rujukan kepada TONA yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan TONA 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan 

dengan masing-masing Suku Bunga Cadangan (TONA) dan TONA, maka 

suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau 

setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) 

sehubungan dengan Hari Observasi Cadangan terjadi pada atau setelah 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku 

Bunga Cadangan (TONA) (atau, jika kemudian, Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan TONA) adalah Suku 

Bunga Rekomendasi JPY, yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan 

spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(TONA), yang dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (TONA)" 

setelah melakukan penyesuaian tersebut kepada Suku Bunga Rekomendasi 

JPY sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan 

dalam struktur waktu atau jangka waktu Suku Bunga Rekomendasi JPY 

dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (TONA) dan dengan 

merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR 

Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan Suku 

Bunga Rekomendasi JPY 
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Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan Suku Bunga Rekomendasi JPY dan Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Rekomendasi JPY belum terjadi, maka, pada  hari apa pun dimana Suku 

Bunga Rekomendasi JPY diperlukan, rujukan kepada Suku Bunga 

Rekomendasi JPY akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku Bunga 

Rekomendasi JPY yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa 

batasan, tunduk pada Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku 

Bunga Cadangan (TONA), Pasal 7.6 tidak berlaku.  

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Observasi 

Cadangan dalam Opsi Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah 

Hari Kerja yang berlaku untuk tujuan kewajiban pembayaran yang dihitung 

dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada “Hari 

Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk istilah tersebut 

sebagaimana yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan (TONA). 

  

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan TIBOR JPY Awal” berarti, sehubungan dengan 

Tanggal Reset dan kecuali disetujui dengan cara lain, yaitu hari yang 

merupakan dua Hari Kerja Bank di Tokyo sebelum Tanggal Reset tersebut 

 

“Yen TIBOR” berarti suku bunga pasar yang berlaku di pasar panggilan 

tanpa jaminan Jepang yang dikenal sebagai Suku Bunga Antar Bank Tokyo 

Yen Jepang yang disediakan oleh Administrasi TIBOR Japanese Bankers 

Association, sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator 

pengganti); 

 

“Suku Bunga Cadangan (TONA)” berarti ketentuan suku bunga TONA 

yang disesuaikan ditambah spread yang berkaitan dengan LIBOR Yen, 

dalam setiap kasus, untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 

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 dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (TONA)” adalah Layar Bloomberg yang 

sesuai dengan kode (ticker) Bloomberg untuk cadangan TIBOR Yen untuk 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang diakses melalui Halaman 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 penerus sebagaimana 

disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu); dan 
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“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), dipublikasikan oleh distributor sah.”. 
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Euroyen TIBOR 

 

JPY- TIBOR-ZTIBOR 

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Definisi dari “JPY-TIBOR- ZTIBOR” pada Pasal 7.1(1)(x) diubah dengan menghapusnya 

secara keseluruhan dan dinyatakan kembali sebagai berikut:3 

 

“(v) “JPY-TIBOR-ZTIBOR” berarti bahwa suku bunga untuk suatu Tanggal Reset adalah 

Euroyen TIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Layar 

Reuters Halaman ZTIBOR pada pukul 12:50 p.m., waktu Tokyo (atau setiap perubahan 

waktu publikasi sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur Euroyen TIBOR 

dalam metodologi tolok ukur Euroyen TIBOR), yaitu hari yang merupakan dua Hari 

dua Hari Kerja Bank di Tokyo sebelum Tanggal Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan Euroyen TIBOR  

 

Jika, pada pukul 12:50 p.m., waktu Tokyo (atau waktu publikasi yang diubah untuk 

Euroyen TIBOR, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur 

Euroyen TIBOR dalam metodologi tolok ukur Euroyen TIBOR), pada Tanggal Reset 

tersebut, Euroyen TIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan 

dengan Tanggal Penentuan Euroyen TIBOR Awal belum dipublikasikan di di Layar 

Reuters Halaman ZTIBOR dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, 

maka suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah Euroyen TIBOR untuk periode 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan Tanggal Penentuan Euroyen TIBOR 

Awal, sebagaimana disediakan oleh administrator Euroyen TIBOR dan dipublikasikan 

oleh distributor sah atau oleh administrator Euroyen TIBOR tersebut. Jika pada pukul 

2:00 p.m., waktu Tokyo (atau satu jam dan sepuluh menit setelah waktu publikasi yang 

diubah untuk Euroyen TIBOR), pada Tanggal Reset tersebut, baik administrator 

Euroyen TIBOR maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

Euroyen TIBOR untuk suatu periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan 

Tanggal Penentuan Euroyen TIBOR Awal dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

belum terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara lain oleh para pihak, suku bunga 

untuk Tanggal Reset tersebut adalah: 

 

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

administrator Euroyen TIBOR; atau  

 

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

komisi yang secara resmi disetujui atau diselenggarakan oleh Bank of Japan 

untuk tujuan merekomendasikan suku bunga alternatif untuk Euroyen TIBOR 

(yang dapat dibuat oleh Bank of Japan atau administrator lain) atau pengawas 

lainnya yang bertugas mengawasi Euroyen TIBOR atau pengurus Euroyen 

TIBOR, 

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi Euroyen TIBOR dan selama suatu 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga yang dijelaskan 

 
 

3 Suplemen 47 pada Definisi ISDA 2006 menghapus Opsi Suku Bunga JPY tertentu yang mendahului Opsi Suku Bunga JPY dalam 

Definisi ISDA 2006. Pasal termasuk "JPY-TIBOR-ZTIBOR" karena itu harus diberi nomor ulang menjadi Pasal 7.1 (l) (ix) tetapi 

Suplemen 47 tidak menyebutkannya. Meskipun demikian, rujukan dibuat untuk Pasal 7.1 (l) (ix) dalam suplemen ini. 
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dalam sub-paragraf (A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga 

tersebut yang tersedia tetapi suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) 

tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang dijelaskan dalam 

sub-paragraf (A) atau suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, 

maka Agen Kalkulasi akan menentukan alternatif yang wajar secara komersial untuk 

Euroyen TIBOR dengan mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan oleh pusat 

pihak lawan dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus dengan volume perdagangan 

dalam derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada Euroyen TIBOR yang 

dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai suku bunga 

alternatif yang representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan Euroyen TIBOR 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terjadi pada dua atau lebih Hari Kerja Bank di Tokyo setelah Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan kepada JPY- TIBOR-ZTIBOR 

adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan (TONA) untuk 'Hari Pencatatan Suku 

Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal Penentuan Euroyen TIBOR Awal, 

yang terakhir disediakan atau dipublikasikan per pukul 12:30 p.m., waktu Tokyo pada 

Hari Observasi Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index Services Limited (atau 

penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke 

waktu) tidak menyediakan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga 

Cadangan (TONA) untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal' pada, atau 

sebelum, pukul 12:30 p.m., waktu Tokyo pada Hari Observasi Cadangan terkait dan 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA) belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku 

Bunga Cadangan (TONA) yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada waktu itu 

untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terakhir, meskipun hari tersebut tidak 

sesuai dengan Tanggal Penentuan Euroyen TIBOR Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode 

Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi 

tersebut) sehubungan dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA) adalah Tokyo Overnight Average Rate ("TONA") yang dikelola 

oleh Bank of Japan (atau administrator pengganti), yang mana Agen Kalkulasi akan 

mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA), 

dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (TONA)" setelah melakukan 

penyesuaian tersebut pada TONA sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan 

setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu TONA dengan perbandingan 

terhadap Suku Bunga Cadangan (TONA) dan dengan merujuk kepada Buku Peraturan 

Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan TONA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan TONA dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan TONA belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana TONA 
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diperlukan, rujukan kepada TONA akan dianggap sebagai rujukan kepada TONA yang 

terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan TONA 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan 

masing-masing Suku Bunga Cadangan (TONA) dan TONA, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan 

yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi 

Cadangan terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA) (atau, jika kemudian, Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan TONA) adalah Suku Bunga 

Rekomendasi JPY, yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang 

paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (TONA), yang dirujuk dalam definisi "Suku 

Bunga Cadangan (TONA)" setelah melakukan penyesuaian tersebut kepada Suku 

Bunga Rekomendasi JPY sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap 

perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu Suku Bunga Rekomendasi JPY 

dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (TONA) dan dengan merujuk 

pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan Suku Bunga 

Rekomendasi JPY 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan Suku Bunga Rekomendasi JPY dan Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi JPY belum terjadi, 

maka, pada  hari apa pun dimana Suku Bunga Rekomendasi JPY diperlukan, rujukan 

kepada Suku Bunga Rekomendasi JPY akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku 

Bunga Rekomendasi JPY yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, 

tunduk pada Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga 

Cadangan (TONA), Pasal 7.6 tidak berlaku.  

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Observasi Cadangan dalam 

Opsi Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku 

untuk tujuan kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku 

Bunga ini dan rujukan kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk 

istilah tersebut sebagaimana yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan 

(TONA). 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan Euroyen TIBOR Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal 

Reset dan kecuali disetujui dengan cara lain, yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja 

Bank di Tokyo sebelum Tanggal Reset tersebut; 

 

“Euroyen TIBOR” berarti suku bunga pasar yang berlaku untuk transaksi bank utama 

dalam pasar luar negeri Jepang yang dikenal sebagai Suku Bunga Antar Bank Tokyo 
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Euroyen yang disediakan oleh Administrasi TIBOR Japanese Bankers Association, 

sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator pengganti); 

 

“Suku Bunga Cadangan (TONA)” berarti ketentuan suku bunga TONA yang 

disesuaikan ditambah spread yang berkaitan dengan Euroyen TIBOR, dalam setiap 

kasus, untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (TONA)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai 

dengan kode (ticker) Bloomberg untuk cadangan Euroyen TIBOR untuk periode Jatuh 

Tempo yang Ditunjuk yang diakses melalui Halaman 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 

penerus sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu); dan 

 

“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), dipublikasikan oleh distributor sah.”. 
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BBSW 

AUD-BBR-AUBBSW 

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(a)(iii) (“AUD-BBR-AUBBSW”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan 

dan dinyatakan kembali sebagai berikut:4 

 

“(iii) “AUD-BBR-AUBBSW” berarti bahwa suku bunga untuk suatu Tanggal Reset adalah 

BBSW untuk suatu periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang ditetapkan sebagai suku 

bunga “Terakhir” pada Layar Reuters Halaman 0#AUBBSW= pada tengah hari, waktu 

Sydney (atau setiap publikasi ulang waktu cut-off sebagaimana ditentukan oleh 

administrator tolok ukur BBSW dalam metodologi tolok ukur  BBSW), pada Tanggal 

Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan BBSW  

 

Jika, pada tengah hari, waktu Sydney (atau setiap publikasi ulang waktu cut-off 

sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur BBSW dalam metodologi tolok 

ukur  BBSW), pada Tanggal Reset tersebut, BBSW untuk periode Jatuh Tempo yang 

Ditunjuk pada hari tersebut belum dipublikasikan, dan ditetapkan sebagai suku bunga 

“Terakhir”, di Layar Reuters Halaman 0#AUBBSW= dan suatu Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut 

adalah BBSW untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan hari 

tersebut, sebagaimana disediakan oleh administrator BBSW dan dipublikasikan oleh 

distributor sah atau oleh administrator BBSW tersebut. Jika pada tengah hari, waktu 

Sydney (atau setiap publikasi ulang waktu cut-off yang diubah untuk BBSW), pada 

Tanggal Reset tersebut, baik administrator BBSW maupun distributor sah tidak 

menyediakan atau mempublikasikan BBSW untuk suatu periode Jatuh Tempo yang 

Ditunjuk pada hari tersebut dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, 

maka, kecuali disepakati dengan cara lain oleh para pihak, suku bunga untuk Tanggal 

Reset tersebut adalah: 

 

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

administrator BBSW; atau  

 

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

Australian Securities and Investments (atau pengganti Australian Securities and 

Investments dalam tugasnya sebagai pengawas BBSW), 

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi BBSW dan selama suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga yang dijelaskan dalam sub-

paragraf (A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga tersebut 

yang tersedia tetapi suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku 

bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf 

(A) atau suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen 

Kalkulasi akan menentukan alternatif yang wajar secara komersial untuk BBSW dengan 

mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan oleh pusat pihak lawan dan/atau bursa 

berjangka, dalam setiap kasus dengan volume perdagangan dalam derivatif atau kontrak 

 
4 Suplemen 47 pada Definisi ISDA 2006 menghapus Opsi Suku Bunga JPY tertentu yang mendahului Opsi Suku Bunga JPY dalam 

Definisi ISDA 2006. Pasal termasuk "JPY-TIBOR-ZTIBOR" karena itu harus diberi nomor ulang menjadi Pasal 7.1 (l) (ix) tetapi 

Suplemen 47 tidak menyebutkannya. Meskipun demikian, rujukan dibuat untuk Pasal 7.1 (l) (ix) dalam suplemen ini. 
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berjangka yang merujuk pada BBSW yang dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk 

suku bunga tersebut sebagai suku bunga alternatif yang representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan BBSW 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-

olah rujukan kepada AUD-BBR-AUBBSW adalah rujukan kepada Suku Bunga 

Cadangan (AONIA) untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai 

dengan Tanggal Penentuan AUD Awal, yang terakhir disediakan atau dipublikasikan 

per pukul 11:30 a.m., waktu Sydney pada Hari Observasi Cadangan terkait. Jika 

Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui 

dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu) tidak menyediakan, atau distributor 

sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga Cadangan (AONIA) untuk 'Hari Pencatatan 

Suku Bunga IBOR Awal' pada, atau sebelum, pukul 11:30 a.m., waktu Sydney pada 

Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (AONIA) belum terjadi, maka suku bunga 

untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan (AONIA) yang terakhir disediakan 

atau dipublikasikan pada waktu itu untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ 

terakhir, meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan AUD Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (AONIA) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode 

Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi 

tersebut) sehubungan dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA) adalah Interbank Overnight Cash Rate ("AONIA") yang dikelola 

oleh Reserve Bank of Australia (atau administrator pengganti), yang mana Agen 

Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (AONIA), dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (AONIA)" setelah 

melakukan penyesuaian tersebut pada TONA sebagaimana diperlukan untuk 

memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu AONIA 

dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (AONIA) dan dengan merujuk 

kepada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan AONIA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan AONIA dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan AONIA belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana AONIA 

diperlukan, rujukan kepada AONIA akan dianggap sebagai rujukan kepada AONIA 

yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan AONIA 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan 

masing-masing Suku Bunga Cadangan (AONIA) dan AONIA, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan 

yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi 

Cadangan terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 
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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 mengaplikasikan spread yang 

paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (AONIA), yang dirujuk dalam definisi 

"Suku Bunga Cadangan (AONIA)" setelah melakukan penyesuaian tersebut kepada 

Suku Bunga Rekomendasi RBA sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan 

setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu Suku Bunga Rekomendasi 

RBA dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (AONIA) dan dengan 

merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan Suku Bunga 

Rekomendasi RBA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan Suku Bunga Rekomendasi RBA dan Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi RBA belum terjadi, 

maka, pada  hari apa pun dimana Suku Bunga Rekomendasi RBA diperlukan, rujukan 

kepada Suku Bunga Rekomendasi RBA akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku 

Bunga Rekomendasi RBA yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, 

tunduk pada Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga 

Cadangan (AONIA), Pasal 7.6 tidak berlaku.  

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Observasi Cadangan dalam 

Opsi Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku 

untuk tujuan kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku 

Bunga ini dan rujukan kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk 

istilah tersebut sebagaimana yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan 

(AONIA). 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan AUD Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan 

kecuali disetujui dengan cara lain, yaitu Tanggal Reset tersebut; 

 

“BBSW” berarti suku bunga dolar Australia untuk surat berharga bank utama yang 

memenuhi syarat yang dikenal sebagai Bank Bill Swap Rate yang disediakan oleh ASX 

Benchmarks Limited, sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator pengganti); 

 

“Suku Bunga Cadangan (AONIA)” berarti ketentuan suku bunga AONIA yang 

disesuaikan ditambah spread yang berkaitan dengan BBSW, dalam setiap kasus, untuk 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang disediakan oleh Bloomberg Index Services 

Limited (atau 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 dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 



 

70 

 
Copyright © 2020 by International Swaps and Derivatives Association, Inc. 

“Layar Suku Bunga Cadangan (AONIA)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai 

dengan kode (ticker) Bloomberg untuk cadangan BBSW untuk periode Jatuh Tempo 

yang Ditunjuk yang diakses melalui Halaman 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 penerus 

sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu); dan 

 

“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), dipublikasikan oleh distributor sah.”.  
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AUD-BBR-BBSW 

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(a)(iv) (“AUD-BBR-BBSW”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan dan 

dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(iv) “AUD-BBR-BBSW” berarti bahwa suku bunga untuk suatu Tanggal Reset adalah 

BBSW untuk suatu periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang ditetapkan sebagai suku 

bunga “AVG MID” pada Layar Reuters Halaman BBSW pada tengah hari, waktu 

Sydney (atau setiap publikasi ulang waktu cut-off sebagaimana ditentukan oleh 

administrator tolok ukur BBSW dalam metodologi tolok ukur  BBSW), pada Tanggal 

Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan BBSW  

 

Jika, pada tengah hari, waktu Sydney (atau setiap publikasi ulang waktu cut-off 

sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur BBSW dalam metodologi tolok 

ukur  BBSW), pada Tanggal Reset tersebut, BBSW untuk periode Jatuh Tempo yang 

Ditunjuk sehubungan dengan hari tersebut belum dipublikasikan, dan ditetapkan 

sebagai suku bunga “AVG MID”, di Layar Reuters Halaman BBSW dan suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset 

tersebut adalah BBSW untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan 

hari tersebut, sebagaimana disediakan oleh administrator BBSW dan dipublikasikan 

oleh distributor sah atau oleh administrator BBSW tersebut. Jika pada tengah hari, 

waktu Sydney (atau setiap publikasi ulang waktu cut-off yang diubah untuk BBSW), 

pada Tanggal Reset tersebut, baik administrator BBSW maupun distributor sah tidak 

menyediakan atau mempublikasikan BBSW untuk suatu periode Jatuh Tempo yang 

Ditunjuk sehubungan dengan hari tersebut dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

belum terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara lain oleh para pihak, suku bunga 

untuk Tanggal Reset tersebut adalah: 

 

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

administrator BBSW; atau  

 

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

Australian Securities and Investments (atau pengganti Australian Securities and 

Investments dalam tugasnya sebagai pengawas BBSW), 

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi BBSW dan selama suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga yang dijelaskan dalam sub-

paragraf (A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga tersebut 

yang tersedia tetapi suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku 

bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf 

(A) atau suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen 

Kalkulasi akan menentukan alternatif yang wajar secara komersial untuk BBSW dengan 

mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan oleh pusat pihak lawan dan/atau bursa 

berjangka, dalam setiap kasus dengan volume perdagangan dalam derivatif atau kontrak 

berjangka yang merujuk pada BBSW yang dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk 

suku bunga tersebut sebagai suku bunga alternatif yang representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan BBSW 
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Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-

olah rujukan kepada AUD-BBR-BBSW adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan 

(AONIA) untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal 

Penentuan AUD Awal, yang terakhir disediakan atau dipublikasikan per pukul 11:30 

a.m., waktu Sydney pada Hari Observasi Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index 

Services Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk 

oleh ISDA dari waktu ke waktu) tidak menyediakan, atau distributor sah tidak 

mempublikasikan, Suku Bunga Cadangan (AONIA) untuk 'Hari Pencatatan Suku 

Bunga IBOR Awal' pada, atau sebelum, pukul 11:30 a.m., waktu Sydney pada Hari 

Observasi Cadangan terkait dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (AONIA) belum terjadi, maka suku bunga 

untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan (AONIA) yang terakhir disediakan 

atau dipublikasikan pada waktu itu untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ 

terakhir, meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan AUD Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (AONIA) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode 

Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi 

tersebut) sehubungan dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA) adalah Interbank Overnight Cash Rate ("AONIA") yang dikelola 

oleh Reserve Bank of Australia (atau administrator pengganti), yang mana Agen 

Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (AONIA), dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (AONIA)" setelah 

melakukan penyesuaian tersebut pada TONA sebagaimana diperlukan untuk 

memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu AONIA 

dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (AONIA) dan dengan merujuk 

kepada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan AONIA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan AONIA dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan AONIA belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana AONIA 

diperlukan, rujukan kepada AONIA akan dianggap sebagai rujukan kepada AONIA 

yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan AONIA 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan 

masing-masing Suku Bunga Cadangan (AONIA) dan AONIA, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan 

yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi 

Cadangan 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 mengaplikasikan spread yang 

paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (AONIA), yang dirujuk dalam definisi 
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"Suku Bunga Cadangan (AONIA)" setelah melakukan penyesuaian tersebut kepada 

Suku Bunga Rekomendasi RBA sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan 

setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu Suku Bunga Rekomendasi 

RBA dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (AONIA) dan dengan 

merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan Suku Bunga 

Rekomendasi RBA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan Suku Bunga Rekomendasi RBA dan Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi RBA belum terjadi, 

maka, pada  hari apa pun dimana Suku Bunga Rekomendasi RBA diperlukan, rujukan 

kepada Suku Bunga Rekomendasi RBA akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku 

Bunga Rekomendasi RBA yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, 

tunduk pada Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga 

Cadangan (AONIA), Pasal 7.6 tidak berlaku.  

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Observasi Cadangan dalam 

Opsi Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku 

untuk tujuan kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku 

Bunga ini dan rujukan kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk 

istilah tersebut sebagaimana yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan 

(AONIA). 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan AUD Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan 

kecuali disetujui dengan cara lain, yaitu Tanggal Reset tersebut; 

 

“BBSW” berarti suku bunga dolar Australia untuk surat berharga bank utama yang 

memenuhi syarat yang dikenal sebagai Bank Bill Swap Rate yang disediakan oleh ASX 

Benchmarks Limited, sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator pengganti); 

 

“Suku Bunga Cadangan (AONIA)” berarti ketentuan suku bunga AONIA yang 

disesuaikan ditambah spread yang berkaitan dengan BBSW, dalam setiap kasus, untuk 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang disediakan oleh Bloomberg Index Services 

Limited (atau 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 dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (AONIA)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai 

dengan kode (ticker) Bloomberg untuk cadangan BBSW untuk periode Jatuh Tempo 

yang Ditunjuk yang diakses melalui Halaman 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 penerus 

sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu); dan 
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“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), dipublikasikan oleh distributor sah.”.  
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AUD-BBR-BBSW-Bloomberg 

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(a)(v) (“AUD-BBR-BBSW-Bloomberg”) diubah dengan menghapusnya secara 

keseluruhan dan dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(iv) “AUD-BBR-BBSW-Bloomberg” berarti bahwa suku bunga untuk suatu Tanggal Reset 

adalah BBSW untuk suatu periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang ditetapkan sebagai 

suku bunga “Mid” pada Layar Bloomberg Halaman GDCO 36965 pada tengah hari, 

waktu Sydney (atau setiap publikasi ulang waktu cut-off sebagaimana ditentukan oleh 

administrator tolok ukur BBSW dalam metodologi tolok ukur  BBSW), pada Tanggal 

Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan BBSW  

 

Jika, pada tengah hari, waktu Sydney (atau setiap publikasi ulang waktu cut-off 

sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur BBSW dalam metodologi tolok 

ukur  BBSW), pada Tanggal Reset tersebut, BBSW untuk periode Jatuh Tempo yang 

Ditunjuk sehubungan dengan hari tersebut belum dipublikasikan, dan ditetapkan 

sebagai suku bunga “Mid”, di Layar Bloomberg Halaman GDCO36965 dan suatu 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal 

Reset tersebut adalah BBSW untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan 

dengan hari tersebut, sebagaimana disediakan oleh administrator BBSW dan 

dipublikasikan oleh distributor sah atau oleh administrator BBSW tersebut. Jika pada 

tengah hari, waktu Sydney (atau setiap publikasi ulang waktu cut-off yang diubah untuk 

BBSW), pada Tanggal Reset tersebut, baik administrator BBSW maupun distributor sah 

tidak menyediakan atau mempublikasikan BBSW untuk suatu periode Jatuh Tempo 

yang Ditunjuk sehubungan dengan hari tersebut dan Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks belum terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara lain oleh para pihak, suku 

bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah: 

 

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

administrator BBSW; atau  

 

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

Australian Securities and Investments (atau pengganti Australian Securities and 

Investments dalam tugasnya sebagai pengawas BBSW), 

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi BBSW dan selama suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga yang dijelaskan dalam sub-

paragraf (A) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga tersebut 

yang tersedia tetapi suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku 

bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf 

(A) atau suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen 

Kalkulasi akan menentukan alternatif yang wajar secara komersial untuk BBSW dengan 

mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan oleh pusat pihak lawan dan/atau bursa 

berjangka, dalam setiap kasus dengan volume perdagangan dalam derivatif atau kontrak 

berjangka yang merujuk pada BBSW yang dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk 

suku bunga tersebut sebagai suku bunga alternatif yang representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan BBSW 
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Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-

olah rujukan kepada AUD-BBR-BBSW-Bloomberg adalah rujukan kepada Suku Bunga 

Cadangan (AONIA) untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai 

dengan Tanggal Penentuan AUD Awal, yang terakhir disediakan atau dipublikasikan 

per pukul 11:30 a.m., waktu Sydney pada Hari Observasi Cadangan terkait. Jika 

Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui 

dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu) tidak menyediakan, atau distributor 

sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga Cadangan (AONIA) untuk 'Hari Pencatatan 

Suku Bunga IBOR Awal' pada, atau sebelum, pukul 11:30 a.m., waktu Sydney pada 

Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (AONIA) belum terjadi, maka suku bunga 

untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan (AONIA) yang terakhir disediakan 

atau dipublikasikan pada waktu itu untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ 

terakhir, meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan AUD Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (AONIA) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode 

Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi 

tersebut) sehubungan dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (TONA) adalah Interbank Overnight Cash Rate ("AONIA") yang dikelola 

oleh Reserve Bank of Australia (atau administrator pengganti), yang mana Agen 

Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (AONIA), dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (AONIA)" setelah 

melakukan penyesuaian tersebut pada TONA sebagaimana diperlukan untuk 

memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu AONIA 

dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (AONIA) dan dengan merujuk 

kepada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan AONIA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan AONIA dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan AONIA belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana AONIA 

diperlukan, rujukan kepada AONIA akan dianggap sebagai rujukan kepada AONIA 

yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan AONIA 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan 

masing-masing Suku Bunga Cadangan (AONIA) dan AONIA, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan 

yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan Hari Observasi 

Cadangan 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 mengaplikasikan spread yang 

paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (AONIA), yang dirujuk dalam definisi 
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"Suku Bunga Cadangan (AONIA)" setelah melakukan penyesuaian tersebut kepada 

Suku Bunga Rekomendasi RBA sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan 

setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka waktu Suku Bunga Rekomendasi 

RBA dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (AONIA) dan dengan 

merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan Suku Bunga 

Rekomendasi RBA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan Suku Bunga Rekomendasi RBA dan Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi RBA belum terjadi, 

maka, pada  hari apa pun dimana Suku Bunga Rekomendasi RBA diperlukan, rujukan 

kepada Suku Bunga Rekomendasi RBA akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku 

Bunga Rekomendasi RBA yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, 

tunduk pada Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga 

Cadangan (AONIA), Pasal 7.6 tidak berlaku.  

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Observasi Cadangan dalam 

Opsi Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku 

untuk tujuan kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku 

Bunga ini dan rujukan kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk 

istilah tersebut sebagaimana yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan 

(AONIA). 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan AUD Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan 

kecuali disetujui dengan cara lain, yaitu Tanggal Reset tersebut; 

 

“BBSW” berarti suku bunga dolar Australia untuk surat berharga bank utama yang 

memenuhi syarat yang dikenal sebagai Bank Bill Swap Rate yang disediakan oleh ASX 

Benchmarks Limited, sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator pengganti); 

 

“Suku Bunga Cadangan (AONIA)” berarti ketentuan suku bunga AONIA yang 

disesuaikan ditambah spread yang berkaitan dengan BBSW, dalam setiap kasus, untuk 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang disediakan oleh Bloomberg Index Services 

Limited (atau 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 dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (AONIA)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai 

dengan kode (ticker) Bloomberg untuk cadangan BBSW untuk periode Jatuh Tempo 

yang Ditunjuk yang diakses melalui Halaman 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 penerus 

sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari waktu ke waktu); dan 
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“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), dipublikasikan oleh distributor sah.”. 
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CDOR 

CAD-BA-CDOR  

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(b)(i) (“CAD-BA-CDOR”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan dan 

dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(i) “CAD-BA-CDOR” berarti bahwa suku bunga untuk suatu Tanggal Reset adalah CDOR 

untuk suatu periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Layar Reuters Halaman 

CDOR pada pukul 10:15 a.m., waktu Toronto (atau setiap perubahan waktu publikasi 

sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur CDOR dalam metodologi tolok ukur 

CDOR), pada Tanggal Reset tersebut.  

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan CDOR  

 

Jika, pada pukul 10.15 a.m., waktu Toronto (atau waktu publikasi yang diubah untuk CDOR, 

jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur CDOR dalam metodologi 

tolok ukur CDOR), pada Tanggal Reset tersebut, CDOR untuk suatu periode Jatuh Tempo 

yang Ditunjuk sehubungan dengan hari tersebut belum dipublikasikan di Layar Reuters 

Halaman CDOR dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku 

bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah CDOR untuk periode Jatuh Tempo Yang 

Ditunjuk sehubungan dengan hari tersebut, sebagaimana disediakan oleh administrator 

CDOR dan dipublikasikan oleh distributor sah atau oleh administrator CDOR tersebut. Jika 

pada siang hari, waktu Toronto (atau satu jam dan empat puluh lima menit setelah waktu 

publikasi yang diubah untuk CDOR), pada Tanggal Reset itu, baik administrator CDOR 

maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan CDOR untuk suatu 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan hari tersebut dan suatu Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara lain oleh 

para pihak, suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah suatu suku bunga yang secara 

formal direkomendasikan untuk digunakan oleh administrator CDOR selama periode non-

publikasi CDOR dan selama suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks terjadi. Jika suku 

bunga tersebut tidak tersedia, maka Agen Kalkulasi akan menentukan alternatif yang wajar 

secara komersial untuk CDOR, dengan mempertimbangkan suku bunga yang diterapkan 

oleh pusat pihak lawan dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus dengan volume 

perdagangan dalam derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada CDOR yang 

dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai suku bunga 

alternatif yang representatif 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan CDOR 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah 

rujukan kepada CAD-BA-CDOR adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan (CORRA) 

untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal Penentuan 

CAD, sebagaimana yang disediakan atau dipublikasikan terakhir pada pukul 11:30 a.m., 

waktu Toronto pada Hari Observasi Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index Services 

Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari 

waktu ke waktu) tidak menyediakan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku 

Bunga Cadangan (CORRA) untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal' pada, atau 

sebelum, pukul 11:30 a.m., waktu Toronto pada Hari Observasi Cadangan terkait dan suatu 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(CORRA) belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga 
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Cadangan (CORRA) sebagaimana disediakan atau dipublikasikan terakhir pada waktu itu 

untuk 'Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terakhir, meskipun hari tersebut tidak 

sesuai dengan Tanggal Penentuan CAD Awal.   

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(CORRA) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(CORRA), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau 

setiap Periode Penggabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan 

dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (CORRA) adalah Canadian 

Overnight Repo Rate Average (“CORRA”) yang dikelola oleh Bank of Canada (atau 

administrator pengganti), yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang 

paling baru dipublikasikan, per Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan Suku Bunga Cadangan (CORRA), yang dirujuk dalam definisi "Suku Bunga 

Cadangan (CORRA)” setelah melakukan penyesuaian tersebut pada CORRA sebagaimana 

diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur waktu atau jangka 

waktu CORRA dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (CORRA) dan 

dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR 

Bloomberg. 

  

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan CORRA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

CORRA dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

CORRA belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana CORRA diperlukan, rujukan 

kepada CORRA akan dianggap sebagai rujukan kepada CORRA yang terkhir disediakan 

atau dipublikasikan.      

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan CORRA 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan 

masing-masing Suku Bunga Cadangan (CORRA) dan CORRA, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Penggabungan 

yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) dimana Hari Observasi Cadangan 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 mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti 

pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (CORRA), yang dirujuk dalam definisi "Suku Bunga Cadangan (CORRA)” 

setelah melakukan penyesuaian demikian terhadap kepada Suku Bunga Rekomendasi CAD 

sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur waktu 

atau jangka waktu Suku Bunga Rekomendasi CAD dengan perbandingan terhadap Suku 

Bunga Cadangan (CORRA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku 

Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan Suku Bunga 

Rekomendasi CAD  

 

Jika terdapat Suku Bunga Rekomendasi CAD sebelum akhir dari Hari Kerja Bank di 

Toronto pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

Suku Bunga Cadangan (CORRA) (atau, jika kemudian, akhir dari of Hari Kerja Bank di 
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Toronto pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

CORRA) tetapi baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau 

mempublikasikan Suku Bunga Rekomendasi CAD dan suatu Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengannya belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana 

Suku Bunga Rekomendasi CAD diperlukan, rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi 

CAD akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi CAD yang terakhir 

disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tidak ada Suku Bunga Rekomendasi CAD atau Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi CAD 

 

Jika: 

 

(A) tidak ada Suku Bunga Rekomendasi CAD sebelum berakhirnya Hari Kerja Bank di 

Toronto pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan Suku Bunga Cadangan (CORRA) (atau, jika kemudian, berakhirnya Hari 

Kerja Bank di Toronto pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan CORRA); atau  

 

(B) terdapat Suku Bunga Rekomendasi CAD dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan yang kemudian berlaku terkait dengan hal tersebut, 

 
maka suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap 

Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan 

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 of the Overnight Bank of Canada, yang 

ditetapkan oleh Bank of Canada dan dipublikasikan pada situs web Bank of Canada (“Suku 

Bunga Target BOC”) yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang 

paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (CORRA), yang dirujuk pada definisi “Suku 

Bunga Cadangan (CORRA)” setelah melakukan penyesuaian terhadap Suku Bunga Target 

BOC yang diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau 

tenor Suku Bunga Target BOC dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan 

(CORRA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan 

IBOR Bloomberg.  

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Target BOC  

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

Suku Bunga Target BOC dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan Suku Bunga Target BOC belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana Suku 

Bunga Target BOC diperlukan, rujukan kepada Suku Bunga Target BOC akan dianggap 

sebagai rujukan kepada Suku Bunga Target BOC yang terakhir disediakan atau 

dipublikasikan 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk 

pada Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga 

Cadangan (CORRA), Pasal 7.6 tidak berlaku.   
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Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Pengamatan Cadangan dalam 

Opsi Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku untuk 

tujuan kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan 

rujukan kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk istilah tersebut 

sebagaimana yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan (CORRA).  

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini:  

 

“Tanggal Penentuan CAD Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan kecuali 

disetujui dengan cara lain, Tanggal Reset tersebut; 

 

“CDOR” berarti suku bunga dolar Kanada untuk bankers’ acceptance yang dikenal sebagai 

Canadian Dollar Offered Rate yang disediakan oleh Refinitiv Benchmark Services (UK) 

Limited, sebagai administrator dari tolok ukur (atau administrator pengganti); 

 

“Suku Bunga Cadangan (CORRA)” berarti ketentuan suku bunga CORRA yang 

disesuaikan ditambah spread yang berkaitan dengan CDOR, dalam setiap kasus, untuk 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 

dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (CORRA)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai dengan 

kode (ticker) Bloomberg untuk cadangan CDOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

yang diakses melalui Halaman 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); dan 

 

“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 administrator dari suku bunga 

tersebut atau, jika suku bunga tersebut tidak disediakan oleh administrator yang dimaksud 

(atau administrator pengganti), dipublikasikan oleh distributor sah.”. 
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CAD-BA-CDOR-Bloomberg  

 

Pasal  7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(b)(ii) (“CAD-BA-CDOR-Bloomberg”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan 

dan dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(ii) “CAD-BA-CDOR-Bloomberg” berarti bahwa suku bunga untuk Tanggal Reset adalah 

CDOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Halaman Layar 

Bloomberg ALLX CDOR <GO> pada pukul 10:15 a.m., waktu Toronto (atau setiap 

perubahan waktu publikasi sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur CDOR 

dalam metodologi tolok ukur CDOR), pada Tanggal Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan CDOR 

 

Jika, pada pukul 10:15 a.m., waktu Toronto (atau waktu publikasi yang diubah untuk CDOR, 

jika ada, sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur CDOR dalam metodologi 

tolok ukur CDOR), pada Tanggal Reset tersebut, CDOR untuk periode Jatuh Tempo yang 

Ditunjuk pada hari tersebut belum dipublikasikan di Halaman Layar Bloomberg ALLX 

CDOR <GO> dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga 

untuk Tanggal Reset tersebut adalah CDOR untuk periode Jatuh Tempo Yang Ditunjuk 

sehubungan dengan hari tersebut, sebagaimana disediakan oleh administrator CDOR dan 

dipublikasikan oleh distributor sah atau oleh administrator CDOR tersebut. Jika sampai 

siang hari, waktu Toronto (atau satu  jam dan empat puluh lima menit setelah waktu 

publikasi yang diubah untuk CDOR), pada Tanggal Reset itu, baik administrator CDOR 

maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan CDOR untuk suatu 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk sehubungan dengan hari tersebut dan Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks belum terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara lain oleh para 

pihak, suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah suku bunga yang secara formal 

direkomendasikan untuk digunakan oleh administrator CDOR selama periode tidak 

dipublikasikannya CDOR dan selama Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, 

Jika tidak ada dari suku bunga tersebut yang tersedia, maka Agen Kalkulasi akan 

menetapkan alternatif komersial yang wajar dari CDOR, dengan mempertimbangkan setiap 

suku bunga yang diimplementasikan oleh pihak lawan dan/atau bursa berjangka, dalam 

setiap kasus dengan volume perdagangan dalam derivatif atau kontrak berjangka yang 

merujuk pada CDOR yang dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut 

sebagai suku bunga alternatif yang representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan CDOR 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah 

rujukan kepada CAD-BA-CDOR-Bloomberg adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan 

(CORRA) untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal 

Penentuan CAD Awal, yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada pukul 11:30 a.m., 

waktu Toronto pada Hari Observasi Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index Services 

Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari 

waktu ke waktu) tidak memberikan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku 

Bunga Cadangan (CORRA) untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ pada, atau 

sebelum, pukul 11:30 a.m., waktu Toronto pada Hari Observasi Cadangan terkait dan 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(CORRA) belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga 

Cadangan (CORRA) yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada waktu itu untuk 
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‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terakhir, meskipun hari tersebut tidak sesuai 

dengan Tanggal Penentuan CAD Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (CORRA) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (CORRA), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode 

Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) 

sehubungan dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan 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 pengganti administrator), yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan 

spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (CORRA), yang dirujuk pada 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. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan CORRA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

CORRA dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan CORRA 

belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana CORRA diperlukan, rujukan kepada 

CORRA akan dianggap sebagai rujukan kepada CORRA yang terakhir disediakan atau 

dipublikasikan.  

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan CORRA 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan 

masing-masing Suku Bunga Cadangan (CORRA) dan CORRA, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang 

termasuk dalam Periode Kalkulasi itu) dimana Hari Observasi Cadangan 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 mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(CORRA), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (CORRA)” setelah 

melakukan penyesuaian demikian terhadap ke Suku Bunga Rekomendasi CAD 

sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka 

atau tenor dari Suku Bunga Rekomendasi CAD dengan perbandingan terhadap Suku Bunga 

Cadangan (CORRA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga 

Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Rekomendasi CAD  

 

Jika ada Suku Bunga Rekomendasi CAD sebelum akhir Hari Kerja Bank di Toronto pertama 

setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (CORRA) (atau, jika kemudian, akhir Hari Kerja Bank di Toronto pertama setelah 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan CORRA) akan tetapi 

baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau tidak mempublikasikan 
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Suku Bunga Rekomendasi CAD dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan hal tersebut belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana Suku Bunga 

Rekomendasi CAD diperlukan, rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi CAD akan 

dianggap sebagai rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi CAF yang terakhir disediakan 

atau dipublikasikan.  

 

Tidak ada Suku Bunga Rekomendasi CAD atau Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi CAD 

 

Jika: 

 

(A) tidak ada Suku Bunga Rekomendasi CAD sebelum berakhirnya Hari Kerja Bank di 

Toronto pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan Suku Bunga Cadangan (CORRA) (atau, jika kemudian, berakhirnya Hari 

Kerja Bank di Toronto pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan CORRA); atau 

 

(B) terdapat Suku Bunga Rekomendasi CAD dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan yang kemudian berlaku terkait dengan hal tersebut, 

 

maka suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap 

Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan 

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 of the Overnight Bank of Canada, yang 

ditetapkan oleh Bank of Canada dan dipublikasikan pada situs web Bank of Canada (“Suku 

Bunga Target BOC”) yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang 

paling baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (CORRA), yang dirujuk pada definisi “Suku 

Bunga Cadangan (CORRA)” setelah melakukan penyesuaian terhadap Suku Bunga Target 

BOC yang diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau 

tenor Suku Bunga Target BOC dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan 

(CORRA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan 

IBOR Bloomberg.  

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Target BOC  

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

Suku Bunga Target BOC dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan Suku Bunga Target BOC belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana Suku 

Bunga Target BOC diperlukan, rujukan kepada Suku Bunga Target BOC akan dianggap 

sebagai rujukan kepada Suku Bunga Target BOC yang terakhir disediakan atau 

dipublikasikan 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk 

pada Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga 

Cadangan (CORRA), Pasal 7.6 tidak berlaku.   
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Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Pengamatan Cadangan dalam 

Opsi Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku untuk 

tujuan kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan 

rujukan kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk istilah tersebut 

sebagaimana yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan (CORRA).  

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini:  

 

“Tanggal Penentuan CAD Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan kecuali 

disetujui dengan cara lain, Tanggal Reset tersebut; 

 

“CDOR” berarti suku bunga dolar Kanada untuk bankers’ acceptance yang dikenal sebagai 

Canadian Dollar Offered Rate yang disediakan oleh Refinitiv Benchmark Services (UK) 

Limited, sebagai administrator dari tolok ukur (atau administrator pengganti); 

 

“Suku Bunga Cadangan (CORRA)” berarti ketentuan suku bunga CORRA yang 

disesuaikan ditambah spread yang berkaitan dengan CDOR, dalam setiap kasus, untuk 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 

dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (CORRA)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai dengan 

kode (ticker) Bloomberg untuk cadangan CDOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

yang diakses melalui Halaman 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); dan 

 

“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 administrator dari suku bunga 

tersebut atau, jika suku bunga tersebut tidak disediakan oleh administrator yang dimaksud 

(atau administrator pengganti), dipublikasikan oleh distributor sah.”. 
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HIBOR 

HKD-HIBOR-HKAB  

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(g)(iii) (“HKD-HIBOR-HKAB”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan dan 

dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(iii) “HKD-HIBOR-HKAB” berarti bahwa suku bunga untuk Tanggal Reset adalah HIBOR 

untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Halaman Layar Reuters 

HKABHIBOR pada pukul 11:15 a.m., waktu Hong Kong (atau setiap perubahan waktu 

publikasi sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur  HIBOR dalam metodologi 

tolok ukur HIBOR), pada Tanggal Reset tersebut.  

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan HIBOR  

 

Tunduk pada Pasal 7.7, jika, pada pukul 2:30 p.m., waktu Hong Kong (atau waktu yang 

ditentukan di tempat pukul 2:30 p.m., waktu Hong Kong sesuai dengan pengaturan Hong 

Kong Association of Banks (atau setiap penggantinya) terhadap angin topan dan hujan 

badai), pada Tanggal Reset, HIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk pada hari 

tersebut belum dipublikasikan pada Halaman Layar Reuters HKABHIBOR dan Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut 

menjadi HIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk pada hari tersebut, sebagaimana 

ditentukan oleh administrator HIBOR dan dipublikasikan oleh distributor sah atau oleh 

administrator HIBOR tersebut. Jika sebelum pukul 2:30 p.m., waktu Hong Kong (atau 

waktu yang ditentukan di tempat pukul 2:30 p.m., waktu Hong Kong sesuai pengaturan 

Hong Kong Association of Banks (atau setiap penggantinya) terhadap angin topan dan hujan 

badai), pada Tanggal Reset itu, baik administrator HIBOR maupun distributor sah tidak 

menyediakan atau mempublikasikan HIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

pada hari tersebut dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka, kecuali jika 

disetujui dengan cara lain oleh para pihak, suku bunga untuk Tanggal Reset adalah suku 

bunga yang secara resmi direkomendasikan untuk digunakan oleh administrator HIBOR 

selama periode non-publikasi HIBOR dan selama Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

belum terjadi. Jika tidak ada suku bunga yang tersedia, maka Agen Kalkulasi akan 

menentukan alternatif yang wajar secara komersial untuk HIBOR, dengan 

mempertimbangkan setiap nilai yang diaplikasikan oleh pihak lawan dan/atau bursa 

berjangka, dalam setiap kasus dengan volume perdagangan dalam derivatif atau kontrak 

berjangka yang merujuk pada HIBOR bahwa Agen Kalkulasi menganggap cukup untuk 

suku bunga tersebut sebagai suku bunga alternatif yang representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan HIBOR 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah 

rujukan kepada HKD-HIBOR-HKAB adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan 

(HONIA) untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan Tanggal 

Penentuan HKD Awal, yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada pukul 7:30 p.m., 

waktu Hong Kong pada Hari Observasi Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index Services 

Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA dari 

waktu ke waktu) tidak memberikan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku 

Bunga Cadangan (HONIA) untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ pada, atau 

sebelum, pukul 7:30 p.m., waktu Hong Kong pada Hari Observasi Cadangan terkait dan 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 
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(HONIA) belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga 

Cadangan (HONIA) yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada waktu itu untuk 

‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terbaru, meskipun hari tersebut tidak sesuai 

dengan Tanggal Penentuan HKD Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(HONIA) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (HONIA), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode 

Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) 

sehubungan dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (HONIA) adalah 

Hong Kong Dollar Overnight Index Average (“HONIA”) yang diadministrasikan oleh 

Treasury Markets Association (atau pengganti administrator), yang mana Agen Kalkulasi 

akan mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, 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. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan HONIA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

HONIA dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan HONIA 

belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana HONIA diperlukan, rujukan kepada HONIA 

akan dianggap sebagai rujukan kepada HONIA yang terakhir disediakan atau 

dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan HONIA 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan 

masing-masing Suku Bunga Cadangan (HONIA) dan HONIA, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang 

termasuk dalam Periode Kalkulasi itu) sehubungan dengan mana Hari Observasi Cadangan 

terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan 

Suku Bunga Cadangan (HONIA) (atau, jika kemudian, Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan HONIA) adalah Suku Bunga Rekomendasi HKD, yang mana 

Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, seperti pada 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(HONIA), yang dirujuk dalam definisi “Suku Bunga Cadangan (HONIA)” setelah 

melakukan penyesuaian demikian terhadap Suku Bunga Rekomendasi HKD sebagaimana 

diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka atau tenor dari 

Suku Bunga Rekomendasi HKD dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan 

(HONIA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan 

IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Rekomendasi HKD  

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

Suku Bunga Rekomendasi HKD dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 
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sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi HKD belum terjadi, maka, pada hari apa pun 

dimana Suku Bunga Rekomendasi HKD, rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi HKD 

akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi HKD yang terakhir 

disediakan atau dipublikasikan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk 

pada Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga 

Cadangan (HONIA), Pasal 7.6 tidak berlaku. 

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Pengamatan Cadangan dalam 

Opsi Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku untuk 

tujuan kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan 

rujukan kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk istilah tersebut 

sebagaimana yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan (HONIA). 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan HKD Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan kecuali 

disetujui dengan cara lain, Tanggal Reset tersebut;  

  

“HIBOR” berarti suku bunga yang ditawarkan atas pinjaman dolar Hong Kong oleh bank-

bank di pasar antar bank yang dikenal sebagai Suku Bunga Antar Bank Hong Kong yang 

disediakan oleh Treasury Markets Association, sebagai administrator dari tolok ukur, (atau 

administrator pengganti); 

 

“Suku Bunga Cadangan (HONIA)” berarti ketentuan suku bunga HONIA yang 

disesuaikan ditambah spread yang berkaitan dengan Sterling LIBOR, dalam setiap kasus, 

untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 

dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (HONIA)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai dengan 

kode (ticker) Bloomberg untuk cadangan HIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

yang diakses melalui Halaman 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); dan 

 

“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), dipublikasikan oleh distributor sah.”. 
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HKD-HIBOR-HKAB-Bloomberg  

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(g)(iv) (“HKD-HIBOR-HKAB-Bloomberg”) diubah dengan menghapusnya secara 

keseluruhan dan dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(iv) “HKD-HIBOR-HKAB-Bloomberg” berarti bahwa suku bunga untuk Tanggal Reset adalah 

HIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Halaman Layar 

Bloomberg BTMM HK di bawah judul “HIBOR” pada pukul 11:15 a.m., waktu Hong Kong 

(atau setiap perubahan waktu publikasi sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok 

ukur  HIBOR dalam metodologi tolok ukur HIBOR), pada Tanggal Reset tersebut 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan HIBOR 

 

Tunduk pada Pasal 7.7, jika, pada pukul 2:30 p.m., waktu Hong Kong (atau waktu yang 

ditentukan di tempat pukul 2:30 p.m., waktu Hong Kong sesuai dengan pengaturan Hong 

Kong Association of Banks (atau setiap penggantinya) terhadap angin topan dan hujan 

badai), pada Tanggal Reset, HIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk pada hari 

tersebut belum dipublikasikan pada Halaman Bloomberg BTMMHK di bawah judul 

“HIBOR” dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset tersebut menjadi HIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk pada 

hari tersebut, sebagaimana ditentukan oleh administrator HIBOR dan dipublikasikan oleh 

distributor sah atau oleh administrator HIBOR tersebut. Jika sebelum pukul 2:30 p.m., 

waktu Hong Kong (atau waktu yang ditentukan di tempat pukul 2:30 p.m., waktu Hong 

Kong sesuai pengaturan Hong Kong Association of Banks (atau setiap penggantinya) 

terhadap angin topan dan hujan badai), pada Tanggal Reset tersebut, baik administrator 

HIBOR maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan HIBOR untuk 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk pada hari tersebut dan Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks belum terjadi, maka, kecuali jika disetujui dengan cara lain oleh para pihak, suku 

bunga untuk itu Tanggal Reset adalah suku bunga yang secara resmi direkomendasikan 

untuk digunakan oleh administrator HIBOR selama periode non-publikasi HIBOR dan 

selama Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi. Jika tidak ada suku bunga yang 

tersedia, maka Agen Kalkulasi akan menentukan alternatif yang wajar secara komersial 

untuk HIBOR, dengan mempertimbangkan nilai apa pun yang diterapkan oleh pihak lawan 

dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus dengan volume perdagangan dalam derivatif 

atau kontrak berjangka yang merujuk pada HIBOR bahwa Agen Kalkulasi menganggap 

cukup untuk suku bunga tersebut sebagai suku bunga alternatif yang representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks sehubungan dengan HIBOR 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah 

rujukan kepada HKD-HIBOR-HKAB-Bloomberg adalah rujukan kepada Suku Bunga 

Cadangan (HONIA) untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan 

Tanggal Penentuan HKD Awal, yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada pukul 

7:30 p.m., waktu Hong Kong pada Hari Observasi Cadangan terkait. Jika Bloomberg Index 

Services Limited (atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh 

ISDA dari waktu ke waktu) tidak memberikan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, 

Suku Bunga Cadangan (HONIA) untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ pada, 

atau sebelum, pukul 7:30 p.m., waktu Hong Kong pada Hari Observasi Cadangan terkait 

dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (HONIA) belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku 

Bunga Cadangan (HONIA) seperti yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada waktu 
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itu untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terakhir, meskipun hari tersebut tidak 

sesuai dengan Tanggal Penentuan HKD Awal. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(HONIA) 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (HONIA), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode 

Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) 

sehubungan dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (HONIA) adalah 

Hong Kong Dollar Overnight Index Average (“HONIA”) yang diadministrasikan oleh 

Treasury Markets Association (atau pengganti administrator), yang mana Agen Kalkulasi 

akan mengaplikasikan spread yang paling baru dipublikasikan, 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. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan HONIA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

HONIA dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan pada HONIA belum terjadi, 

maka, pada hari apa pun dimana HONIA diperlukan, rujukan kepada HONIA akan dianggap 

sebagai rujukan kepada HONIA yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan HONIA 

 

Jika suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan terjadi sehubungan dengan 

masing-masing Suku Bunga Cadangan (HONIA) dan HONIA, maka suku bunga untuk 

Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang 

termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan mana Hari Observasi 

Cadangan terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (HONIA) (atau, jika kemudian, Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan HONIA) adalah Suku Bunga 

Rekomendasi HKD, yang mana Agen Kalkulasi akan mengaplikasikan spread yang paling 

baru dipublikasikan, seperti pada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (HONIA), yang dirujuk dalam definisi “Suku 

Bunga Cadangan (HONIA)” setelah melakukan penyesuaian  terhadap Suku Bunga 

Rekomendasi HKD sebagaimana diperlukan untuk memperhitungkan setiap perbedaan 

dalam struktur jangka atau tenor dari Suku Bunga Rekomendasi HKD dengan perbandingan 

terhadap Suku Bunga Cadangan (HONIA) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan 

Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Rekomendasi HKD  

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

Suku Bunga Rekomendasi HKD dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi HKD belum terjadi, maka, pada hari apa pun 

dimana Suku Bunga Rekomendasi HKD diperlukan, rujukan kepada Suku Bunga 
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Rekomendasi HKD akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku Bunga Rekomendasi HKD 

yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk 

pada Pasal 7.8, Pasal 7.9 dan Pasal 8.5. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga 

Cadangan (HONIA), Pasal 7.6 tidak berlaku.   

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Pengamatan Cadangan dalam 

Opsi Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku untuk 

tujuan kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan 

rujukan kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal” adalah untuk istilah tersebut 

sebagaimana yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan (HONIA). 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan HKD Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan kecuali 

disetujui dengan cara lain, Tanggal Reset tersebut;  

  

“HIBOR” berarti suku bunga yang ditawarkan atas pinjaman dolar Hong Kong oleh bank-

bank di pasar antar bank yang dikenal sebagai Suku Bunga Antar Bank Hong Kong yang 

disediakan oleh Treasury Markets Association, sebagai administrator dari tolok ukur, (atau 

administrator pengganti); 

  

“Suku Bunga Cadangan (HONIA)” berarti ketentuan suku bunga HONIA yang 

disesuaikan ditambah spread yang berkaitan dengan Sterling LIBOR, dalam setiap kasus, 

untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 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 

dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (HONIA)” adalah Layar Bloomberg yang sesuai dengan 

kode (ticker) Bloomberg untuk cadangan HIBOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

yang diakses melalui Halaman 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); dan 

 

“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), dipublikasikan oleh distributor sah.”. 
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SOR 

SGD-SOR-VWAP  

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(t)(iii) (“SGD-SOR-VWAP”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan dan 

dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(iii) “SGD-SOR-VWAP” berarti bahwa suku bunga untuk Tanggal Reset adalah SOR untuk 

periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Halaman Layar Reuters ABSFIX01 di 

bawah judul “SGD SOR rates” pada pukul 12:00 p.m. (tengah hari), waktu London (atau 

setiap perubahan waktu publikasi sebagaimana ditentukan oleh administrator tolok ukur  

SOR dalam metodologi tolok ukur SOR), yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank 

di Singapura dan London sebelum Tanggal Reset tersebut. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

 

Jika suku bunga tersebut tidak muncul pada Halaman Layar Reuters ABSFIX01 dan 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset 

tersebut adalah suku bunga pengganti yang diumumkan oleh ABS Benchmarks 

Administration Co Pte. Ltd. (atau penggantinya sebagai administrator atau sponsor dari suku 

bunga tersebut). Jika ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (atau penggantinya 

sebagai administrator atau sponsor dari suku bunga tersebut) tidak mengumumkan suku 

bunga tersebut pada pukul 9:00 p.m. waktu Singapura, pada hari yang merupakan dua Hari 

Kerja Bank di Singapura dan London sebelum Tanggal Reset yang relevan dan Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks tidak terjadi, maka, kecuali disepakati dengan cara lain oleh para 

pihak, suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut adalah: 

 

(A) suku bunga yang secara formal direkomendasikan untuk digunakan oleh 

administrator SOR; atau 

 

(B) suku bunga yang secara resmi direkomendasikan untuk digunakan oleh Monetary 

Authority of Singapore (atau pengawas lain yang bertanggung jawab untuk 

mengawasi SOR atau administrator SOR) atau komite yang secara resmi didukung 

atau dibentuk oleh Monetary Authority of Singapore (atau pengawas lainnya yang 

bertanggung jawab mengawasi SOR atau pengurus SOR), 

 

dalam hal itu, selama periode tidak ada publikasi SOR dan selama Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks belum terjadi. Jika suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) 

tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika tidak ada suku bunga yang tersedia tetapi suku 

bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, suku bunga tersebut berlaku. Jika 

tidak ada suku bunga yang dijelaskan dalam sub-paragraf (A) atau suku bunga yang 

dijelaskan dalam sub-paragraf (B) tersedia, maka Agen Kalkulasi akan menentukan 

alternatif yang wajar secara komersial untuk SOR, dengan mempertimbangkan suku bunga 

yang diterapkan oleh pusat pihak lawan dan/atau bursa berjangka, dalam setiap kasus 

dengan volume perdagangan dalam derivatif atau kontrak berjangka yang merujuk pada 

SOR yang dianggap cukup oleh Agen Kalkulasi untuk suku bunga tersebut sebagai suku 

bunga alternatif yang representatif. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terjadi pada dimana dua Hari Kerja Bank di Singapura dan London setelah Tanggal Efektif 
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Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan kepada SGD-SOR-VWAP adalah 

rujukan kepada Suku Bunga Cadangan (SOR) untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga SOR 

Awal’ yang sesuai dengan Tanggal Penentuan SOR Awal, yang terakhir disediakan atau 

dipublikasikan pada pukul 11:30 a.m., waktu Kota New York pada Hari Observasi 

Cadangan terkait. Jika ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (atau penyedia 

pengganti) tidak memberikan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga 

Cadangan (SOR) untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga SOR Awal’ pada, atau sebelum, pukul 

11:30 a.m., waktu Kota New York pada Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOR) 

belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan (SOR) 

yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada waktu itu untuk ‘Hari Pencatatan Suku 

Bunga SOR Awal’ terakhir, meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan 

SOR Awal. 

 

Hanya untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini, Peristiwa Penghentian Indeks juga akan terjadi 

jika SOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk tidak muncul di Halaman Layar Reuters 

ABSFIX01 dan, pada hari tersebut adalah dua Hari Kerja Bank di Singapura dan London 

sebelum Tanggal Reset, LIBOR dolar AS untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk telah 

dihentikan secara permanen atau Non-Representatif dan tidak ada LIBOR dolar AS yang 

belum dihentikan secara permanen dan yang bukan Non-Representatif untuk periode yang 

lebih lama dari Jatuh Tempo Yang Ditunjuk atau LIBOR dolar AS yang tidak dihentikan 

secara permanen dan yang bukan Non-Representatif untuk jangka waktu yang lebih pendek 

dari Jatuh Tempo Yang Ditunjuk. 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 untuk periode Jatuh Tempo yang 

Ditunjuk tidak tersedia secara permanen atau Non-Representatif). 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(SOR)  

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (SOR), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi 

(atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) 

sehubungan dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Fallback sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOR) adalah 

Suku Bunga Rekomendasi MAS. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Rekomendasi MAS  

 

Jika ada Suku Bunga Rekomendasi MAS sebelum akhir Hari Kerja Bank di Singapura 

pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku 

Bunga Cadangan (SOR) akan tetapi baik administrator maupun distributor sah tidak 

memberikan atau tidak mempublikasikan Suku Bunga Rekomendasi MAS dan Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan hal tersebut belum terjadi, maka, 

pada hari apa pun dimana Suku Bunga Rekomendasi MAS menjadi diperlukan, rujukan 

kepada Suku Bunga Rekomendasi MAS akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku Bunga 

Rekomendasi MAS yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tidak ada Suku Bunga Rekomendasi MAS atau Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi MAS 

 

Jika: 
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(A) tidak ada Suku Bunga Rekomendasi MAS sebelum berakhirnya Hari Kerja Bank di 

Singapura pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan 

sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOR); atau  

 

(B) ada Suku Bunga Rekomendasi MAS dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan yang kemudian berlaku terkait dengan hal tersebut,  

 

maka suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap 

Periode Gabungan apa pun yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan 

dengan Hari Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (SOR) Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi MAS 

(sebagaimana berlaku) adalah Singapore Overnight Rate Average sebagaimana yang 

disediakan oleh Monetary Authority of Singapore (atau administrator pengganti) pada situs 

Monetary Authority of Singapore (atau sebagaimana yang dipublikasikan oleh distributor 

sahnya) (“SORA”), yang mana Agen Kalkulasi akan melaksanakan penyesuaian tersebut 

sesuai yang dibutuhkan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur jangka 

atau tenor SORA yang dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan (SOR) dan 

dengan merujuk pada Metodologi Kalkulasi untuk Suku Bunga Cadangan (SOR). 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SORA 

 

Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

SORA dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan SORA 

belum terjadi, maka, pada hari apa pun SORA diperlukan, rujukan kepada SORA akan 

dianggap sebagai rujukan kepada SORA yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk 

pada Pasal 7.8, Pasal 7.10 dan Pasal 7.11. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga 

Cadangan (SOR), Pasal 7.6 tidak berlaku. 

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Pengamatan Cadangan dalam 

Opsi Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku untuk 

tujuan kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan 

rujukan kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga SOR Awal” adalah untuk istilah tersebut 

sebagaimana yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan (SOR). 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan SOR Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan kecuali 

disepakati dengan cara lain, hari dimana dua Hari Kerja Bank di Singapura dan London 

sebelum Tanggal Reset tersebut;  

 

“SOR” adalah suku bunga sintetis untuk simpanan dalam dolar Singapura yang dikenal 

sebagai Singapore Dollar Swap Offer Rate yang disediakan oleh ABS Benchmarks 

Administration Co Pte. Ltd., sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator 

pengganti); 

 

“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 
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dihitung dengan merujuk pada “Suku Bunga Cadangan (SOFR)” (sebagaimana ditetapkan 

dalam definisi “USD-LIBOR-BBA” ) termasuk setiap suku bunga cadangan yang mungkin 

berlaku sesuai dengan definisi tersebut untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 

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 dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (SOR)” adalah Layar Refinitiv yang sesuai dengan kode 

(ticker) Refinitiv untuk cadangan SOR untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 

diakses melalui Halaman Layar Refinitiv <FBKSORFIX>  (atau, jika ada, diakses melalui 

Layar Refinitiv relevan untuk ‘riwayat harga’) atau sumber publikasi lainnya yang ditunjuk 

oleh ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (atau penyedia pengganti); 

 

“Metodologi Kalkulasi untuk Suku Bunga Cadangan (SOR)” berarti the Metodologi 

Kalkulasi untuk Suku Bunga Cadangan (SOR) yang dipublikasikan oleh ABS Benchmarks 

Administration Co Pte. Ltd. Sebagaimana diperbarui dari waktu ke waktu; dan 

 

“Suku Bunga Rekomendasi MAS” berarti suku bunga (termasuk spread atau penyesuaian) 

yang direkomendasikan 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 Tanggal Reset atau, jika suku bunga 

tersebut tidak disediakan oleh administratornya (atau administrator pengganti), 

dipublikasikan oleh distributor sah. ”. 
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THBFIX 

THB-THBFIX-Reuters  

 

Pasal 7.1 Opsi Suku Bunga.  

 

Pasal 7.1(aa)(i) (“THB-THBFIX-Reuters”) diubah dengan menghapusnya secara keseluruhan dan 

dinyatakan kembali sebagai berikut: 

 

“(i) “THB-THBFIX-Reuters” berarti bahwa suku bunga untuk Tanggal Reset adalah THBFIX 

untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang muncul di Halaman Layar Reuters THBFIX 

pada pukul 11:55 a.m., waktu London (atau setiap perubahan waktu publikasi sebagaimana 

ditentukan oleh administrator tolok ukur  THBFIX dalam metodologi tolok ukur THBFIX), 

yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank di Bangkok sebelum Tanggal Reset tersebut 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

 

Jika suku bunga tersebut tidak muncul di Halaman Layar Reuters THBFIX dan Tanggal 

Efektif Penghentian Indeks belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut 

akan ditentukan seolah-olah para pihak telah menetapkan “THB-THBFIX-Reference 

Banks” sebagai Opsi Suku Bunga Mengambang. Jika suku bunga tidak dapat ditentukan 

berdasarkan “THB-THBFIX-Reference Banks” dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

belum terjadi, maka suku bunga untuk Tanggal Reset tersebut akan ditentukan oleh Agen 

Kalkulasi dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia yang dalam itikad baik 

dianggap relevan. 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks  

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks, suku bunga untuk Tanggal Reset yang 

terjadi pada dimana dua atau lebih Hari Kerja Bank di Bangkok setelah Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks akan ditentukan seolah-olah rujukan kepada THB-THBFIX-Reuters 

adalah rujukan kepada Suku Bunga Cadangan (THBFIX) untuk ‘Hari Pencatatan Suku 

Bunga THBFIX Awal’ yang sesuai dengan Tanggal Penentuan THBFIX Awal, yang 

terakhir disediakan atau dipublikasikan pada pukul 10:00 a.m., waktu Bangkok pada Hari 

Observasi Cadangan terkait. Jika baik Bank of Thailand (atau penyedia pengganti) tidak 

memberikan, atau distributor sah tidak mempublikasikan, Suku Bunga Cadangan (THBFIX) 

untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga THBFIX Awal’ pada, atau sebelum, pukul 10:00 a.m., 

waktu Bangkok pada Hari Observasi Cadangan terkait dan Tanggal Efektif Penghentian 

Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (THBFIX) belum terjadi, 

maka suku bunga untuk Tanggal Reset adalah Suku Bunga Cadangan (THBFIX) yang 

terakhir disediakan atau dipublikasikan pada waktu itu untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga 

THBFIX Awal’ terakhir, meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan 

THBFIX Awal. 

 

Hanya untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini, Peristiwa Penghentian Indeks juga akan terjadi 

jika THBFIX untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk tidak muncul di Halaman Layar 

Reuters THBFIX dan, pada hari itu adalah dua Hari Kerja Bank di Bangkok sebelum 

Tanggal Reset, LIBOR dolar AS untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk telah dihentikan 

secara permanen atau Non-Representatif dan tidak ada LIBOR dolar AS yang belum 

dihentikan secara permanen dan yang bukan Non-Representatif untuk periode yang lebih 

lama dari Jatuh Tempo Yang Ditunjuk atau LIBOR dolar AS yang tidak dihentikan secara 

permanen dan yang bukan Non-Representatif untuk jangka waktu yang lebih pendek dari 

Jatuh Tempo Yang Ditunjuk. Tanggal Efektif Penghentian Indeks terkait adalah tanggal 

pertama dimana tidak ada suku bunga yang lebih panjang atau lebih pendek (atau, jika 
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kemudian, tanggal pertama dimana LIBOR dolar AS untuk periode Jatuh Tempo yang 

Ditunjuk tidak tersedia secara permanen atau Non-Representatif). 

 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan 

(THBFIX)  

 

Setelah terjadinya Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan (THBFIX), suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode 

Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) 

sehubungan dengan terjadinya Hari Observasi Cadangan pada atau setelah Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (THBFIX) 

adalah Suku Bunga Rekomendasi BOT. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan Suku Bunga 

Rekomendasi BOT  

 

Jika ada Suku Bunga Rekomendasi BOT sebelum akhir Hari Kerja Bank di Bangkok 

pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku 

Bunga Cadangan (THBFIX) tetapi baik administrator maupun distributor sah tidak 

menyediakan atau mempublikasikan Suku Bunga Rekomendasi BOT dan Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan hal tersebut belum terjadi, maka, pada 

hari apa pun dimana Suku Bunga Rekomendasi BOT diperlukan, rujukan kepada Suku 

Bunga Rekomendasi BOT akan dianggap sebagai rujukan kepada Suku Bunga 

Rekomendasi BOT yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Tidak ada Suku Bunga Rekomendasi BOT atau Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi BOT  

 

Jika: 

 

(A) tidak ada Suku Bunga Rekomendasi BOT sebelum berakhirnya Hari Kerja Bank di 

Bangkok pertama setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan 

dengan Suku Bunga Cadangan (THBFIX); atau 

 

(B) ada Suku Bunga Rekomendasi BOT dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan yang kemudian berlaku terkait dengan hal tersebut, 

 
 

maka suku bunga untuk Tanggal Reset yang terkait dengan Periode Kalkulasi (atau setiap 

Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut) sehubungan dengan 

Hari Observasi Cadangan yang terjadi pada atau setelah Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan (THBFIX) Tanggal Efektif 

Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan Suku Bunga Rekomendasi BOT 

(sebagaimana berlaku) adalah Thai Overnight Repurchase Rate sebagaimana yang 

disediakan oleh Bank of Thailand sebagai administrator tolok ukur (atau administrator 

pengganti) pada situs Bank of Thailand (atau sebagaimana yang dipublikasikan oleh 

distributor sahnya) (“THOR”), yang mana Agen Kalkulasi akan melaksanakan penyesuaian 

tersebut sesuai yang dibutuhkan untuk memperhitungkan setiap perbedaan dalam struktur 

jangka atau tenor THOR yang dengan perbandingan terhadap Suku Bunga Cadangan 

(THBFIX) dan dengan merujuk pada Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan 

Bank of Thailand THBFIX. 

 

Tidak ada Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan THOR 
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Jika baik administrator maupun distributor sah tidak menyediakan atau mempublikasikan 

THOR dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan sehubungan dengan THOR 

belum terjadi, maka, pada hari apa pun dimana THOR dibutuhkan, rujukan kepada THOR 

akan dianggap sebagai rujukan kepada THOR yang terakhir disediakan atau dipublikasikan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga ini, tanpa batasan, tunduk 

pada Pasal 7.8, Pasal 7.10 dan Pasal 7.11. 

 

Jika suku bunga untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga 

Cadangan (THBFIX), Pasal 7.6 tidak berlaku. 

 

Untuk tujuan Opsi Suku Bunga ini dan rujukan kepada Hari Pengamatan Cadangan dalam 

Opsi Suku Bunga ini, rujukan kepada “Hari Kerja” adalah Hari Kerja yang berlaku untuk 

tujuan kewajiban pembayaran yang dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga ini dan 

rujukan kepada “Hari Pencatatan Suku Bunga THBFIX Awal” adalah untuk istilah tersebut 

sebagaimana yang digunakan pada Layar Suku Bunga Cadangan (THBFIX). 

 

Definisi-definisi 

 

Untuk tujuan-tujuan ini: 

 

“Tanggal Penentuan THBFIX Awal” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan 

kecuali disepakati dengan cara lain, yaitu hari yang merupakan dua Hari Kerja Bank di 

Bangkok sebelum Tanggal Reset tersebut; 

 

“THBFIX” berarti suku bunga sintetis untuk simpanan dalam bath Thailand yang berasal 

dari swap offered points yang dikenal sebagai Penentuan Suku Bunga Baht Thailand yang 

disediakan oleh Bank of Thailand, sebagai administrator tolok ukur, (atau administrator 

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 merujuk pada “Suku Bunga Cadangan (SOFR)” (sebagaimana ditetapkan 

dalam definisi “USD-LIBOR-BBA”) termasuk semua suku bunga cadangan yang mungkin 

berlaku sesuai dengan definisi tersebut untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang 

disediakan oleh Bank of Thailand (atau penyedia pengganti), sebagai penyedia Suku Bunga 

Cadangan (THBFIX), pada Layar Suku Bunga Cadangan (THBFIX) (atau dengan cara lain) 

atau disediakan kepada, dan dipublikasikan oleh, distributor sah; 

 

“Layar Suku Bunga Cadangan (THBFIX)” berarti Layar Refinitiv yang sesuai dengan 

kode (ticker) Refinitiv untuk cadangan THBFIX untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

yang diakses melalui Halaman Layar Refinitiv < FBKTHBFIX >  (atau, jika ada, diakses 

melalui Layar Refinitiv relevan untuk ‘riwayat harga’) atau sumber publikasi lainnya yang 

ditunjuk oleh Bank of Thailand (atau penyedia pengganti); 

 

“Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan Bank of Thailand THBFIX” 

berarti the Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan Bank of Thailand THBFIX 

yang dipublikasikan oleh Bank of Thailand sebagaimana yang diperbarui dari waktu ke 

waktu; dan 

 

“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 



 

101 

 
Copyright © 2020 by International Swaps and Derivatives Association, Inc. 

sebagaimana disediakan oleh administrator suku bunga tersebut sehubungan dengan 

Tanggal Reset atau, jika suku bunga tersebut tidak disediakan oleh administratornya (atau 

administrator pengganti), dipublikasikan oleh distributor sah. ”. 
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Definisi-definisi Umum Tertentu sehubungan dengan Opsi Suku Bunga Mengambang  

 

(a) Pasal 7.2(a) dengan ini diubah dengan menambahkan suatu Pasal 7.2(a)(xxix)5 yang baru 

sebagai berikut: 

 

“Layar Refinitiv” berarti, jika digunakan sehubungan dengan setiap halaman yang ditentukan 

dan Opsi Suku Bunga Mengambang, halaman tampilan yang ditetapkan pada layanan 

Refinitiv, atau Sumber Pengganti. 

 

(b) Pasal 7.3 dengan ini diubah dengan menambahkan hal-hal berikut segera setelah Pasal 7.3(h): 

 

“(i) “Peristiwa Penghentian Indeks” berarti, sehubungan dengan Suku Bunga yang Berlaku:  

 

(i) 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 menyediakan Suku Bunga 

yang Berlaku secara permanen atau tanpa batas waktu, dengan ketentuan, pada 

saat pernyataan atau publikasi, tidak ada administrator pengganti yang akan terus 

menyediakan Suku Bunga yang Berlaku; 

 

(ii) suatu pernyataan publik atau publikasi informasi oleh regulator pengawas untuk 

administrator Suku Bunga yang Berlaku, bank sentral untuk mata uang dari Suku 

Bunga yang Berlaku, pejabat kepailitan dengan yurisdiksi terhadap administrator 

untuk Suku Bunga yang Berlaku, otoritas resolusi dengan yurisdiksi terhadap 

administrator Suku Bunga yang Berlaku atau pengadilan atau entitas dengan 

otoritas kepailitan atau resolusi yang serupa atas administrator Suku Bunga yang 

Berlaku, yang menyatakan bahwa administrator Suku Bunga yang Berlaku telah 

berhenti atau akan berhenti menyediakan Suku Bunga yang Berlaku secara 

permanen atau tanpa batas waktu, dengan ketentuan, pada saat pernyataan atau 

publikasi, tidak ada administrator pengganti yang akan terus menyediakan Suku 

Bunga yang Berlaku; atau 

 

(iii) jika Suku Bunga yang Berlaku adalah Sterling LIBOR, LIBOR Franc Swiss, 

LIBOR dolar AS, LIBOR Euro atau LIBOR Yen saja, pernyataan publik atau 

publikasi informasi oleh regulator pengawas untuk administrator Suku Bunga 

yang Berlaku yang mengumumkan bahwa (A) regulator pengawas telah 

menetapkan bahwa Suku Bunga yang Berlaku 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 Suku 

Bunga yang Berlaku tersebut dan bahwa sifat representatif tersebut tidak akan 

dipulihkan dan (B) dibuat dengan kesadaran bahwa pernyataan atau publikasi 

akan melibatkan pemicu-pemicu kontraktual tertentu untuk cadangan yang 

diakibatkan oleh pengumuman penghentian sebelumnya oleh pengawas tersebut 

(sebagaimana pun dijelaskan) dalam kontrak-kontrak. 

 

Suatu Peristiwa Penghentian Indeks dapat juga terjadi sesuai dengan Pasal 7.1(t)(iii), 

Pasal 7.1(aa)(i) atau Pasal 8.5.  

 

(j) “Tanggal Efektif Penghentian Indeks” berarti, sehubungan dengan suatu Suku Bunga 

yang Berlaku dan satu atau lebih Peristiwa Penghentian Indeks, tanggal pertama dimana 

 
5 Suplemen nomor 19 terhadap Definisi ISDA 2006 menambahkan sumber informasi tertentu pada Pasal 7.2(a)(xiv), (xv) dan (xvi). 

Sumber-sumber tersebut seharusnya ditambahkan di Pasal 7.2(a)(xvi), (xvii) dan (xviii). Suplemen berikut telah mengikuti kesalahan 

penomoran dalam Suplemen 19. Meskipun demikian, rujukan dibuat untuk Pasal 7.2(a)(xxix) (yang mana merupakan penomoran 

Pasal yang tepat) di sini. 
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Suku Bunga yang Berlaku tidak lagi disediakan atau, sehubungan dengan Opsi Suku 

Bunga LIBOR (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 8.6 (p)), tanggal pertama 

dimana Suku Bunga yang Berlaku adalah (i) Non-Representatif dengan merujuk pada 

pernyataan atau publikasi terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.3 (i) (iii) dan 

bahkan jika Suku Bunga yang Berlaku tersebut terus disediakan pada tanggal tersebut 

atau (ii) tidak lagi tersedia. Jika Suku Bunga yang Berlaku tidak lagi disediakan pada 

Tanggal Penentuan Awal yang Relevan tetapi telah disediakan (dan, sehubungan 

dengan Opsi Suku Bunga LIBOR, bukan Non-Representatif) pada waktu dimana ia 

harus diobservasi sesuai dengan ketentuan Opsi Suku Bunga yang relevan, maka 

Tanggal Efektif Penghentian Indeks adalah hari berikutnya dimana suku bunga biasanya 

akan dipublikasikan. Tanggal Efektif Penghentian Indeks dapat juga terjadi sesuai 

dengan Pasal 7.1(t)(iii), Pasal 7.1(aa)(i) atau Pasal 8.5. 

 

(k) “Suku Bunga yang Berlaku” berarti, sehubungan dengan suatu Transaksi Swap, untuk 

tujuan-tujuan: 

 

(i) Pasal 7.1(w)(i) dan Pasal 7.1(w)(ii), Sterling LIBOR; 

 

(ii) Pasal 7.1(y)(i) dan Pasal 7.1(y)(ii), LIBOR franc Swiss; 

 

(iii) Pasal 7.1(ab)(xxii) dan Pasal 7.1(ab)(xxiii), LIBOR dolar AS;  

 

(iv) Pasal 7.1(f)(v) dan Pasal 7.1(f)(vi), LIBOR Euro; 

 

(v) Pasal 7.1(f)(i), EURIBOR; 

 

(vi) Pasal 7.1(l)(iii), Pasal 7.1(l)(iv) dan Pasal 7.1(l)(v), LIBOR Yen; 

 

(vii) Pasal 7.1(l)(xviii) dan Pasal 7.1(l)(viii), TIBOR Yen; 

 

(viii) Pasal 7.1(l)(ix), TIBOR Euroyen;  

 

(ix) Pasal 7.1(a)(iii), Pasal 7.1(a)(iv) dan Pasal 7.1(a)(v), BBSW; 

 

(x) Pasal 7.1(b)(i) dan Pasal 7.1(b)(ii), CDOR; 

 

(xi) Pasal 7.1(g)(iii) dan Pasal 7.1(g)(iv), HIBOR; dan 

 

(xii) Pasal 7.1(t)(iii) dan Pasal 7.1(aa)(i), LIBOR dolar AS. 

 

(l) “Peristiwa Penghentian Indeks Cadangan” berarti, sehubungan dengan Suku Bunga 

Cadangan yang Berlaku: 

 

(i) suatu pernyataan publik atau publikasi informasi oleh atau atas nama 

administrator atau penyedia Suku Bunga Cadangan yang Berlaku yang 

mengumumkan bahwa administrator atau penyedia Suku Bunga Cadangan yang 

Berlaku telah berhenti atau akan berhenti menyediakan Suku Bunga Cadangan 

yang Berlaku secara permanen atau tanpa batas waktu, dengan ketentuan, pada 

saat pernyataan atau publikasi, tidak ada administrator atau penyedia pengganti 

yang akan terus menyediakan Suku Bunga Cadangan yang Berlaku; atau 

 

(ii) jika Suku Bunga Cadangan yang Berlaku adalah: 
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(A) 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 pengawas untuk 

administrator Suku Bunga yang Mendasari, bank sentral untuk mata uang 

Suku Bunga yang Mendasari, pejabat kepailitan dengan yurisdiksi atas 

administrator Suku Bunga yang Mendasari, otoritas resolusi dengan 

yurisdiksi atas administrator Suku Bunga yang Mendasari atau pengadilan 

atau entitas dengan otoritas kepailitan  resolusi yang serupa atas 

administrator Suku Bunga yang Mendasari, yang menyatakan bahwa 

administrator Suku Bunga yang Mendasari telah berhenti atau akan berhenti 

menyediakan Suku Bunga yang Mendasari secara permanen atau tanpa 

batas waktu, dengan ketentuan, pada saat pernyataan atau publikasi, tidak 

ada administrator pengganti yang tetap menyediakan Suku Bunga yang 

Mendasari; atau 

 

(B) SONIA, Suku Bunga Rekomendasi GBP, Suku Bunga Bank Inggris, 

SARON, Suku Bunga Rekomendasi NWG, Kebijakan Suku Bunga 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 MASI, SORA, Suku Bunga 

Cadangan (THBFIX), Suku Bunga Rekomendasi BOT atau THOR, sebuah 

pernyataan publik atau publikasi informasi oleh regulator pengawas untuk 

administrator atau penyedia dari Suku Bunga Cadangan yang Berlaku, bank 

sentral untuk mata uang dari Suku Bunga Cadangan yang Berlaku, pejabat 

kepailitan 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 kepailitan atau resolusi serupa atas 

administrator atau penyedia Suku Bunga Cadangan yang Berlaku, yang 

menyatakan bahwa administrator atau penyedia tersebut telah berhenti 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 Kebijakan Suku Bunga SNB 

Modifikasi atau EDFR Modifikasi, rujukan-rujukan kepada administrator atau penyedia 

suku bunga tersebut dalam Pasal 7.3(1) akan dianggap sebagai rujukan-rujukan kepada 

administrator atau penyedia indeks, tolok ukur, atau sumber harga lainnya yang dirujuk 

dalam definisi Kebijakan Suku Bunga SNB Modifikasi atau EDFR Modifikasi, 

sebagaimana berlaku.  
 

(m) “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 
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diobservasi berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Opsi Suku Bunga relevan tetapi (atau, 

jika waktu serupa tidak ditentukan dalam Opsi Suku Bunga relevan, pada waktu 

umumnya dipublikasikan), maka Tanggal Efektif Penghentian Indeks Cadangan adalah 

pada hari berikutnya dimana suku bunga tersebut umumnya dipublikasikan. Jika Suku 

Bunga Cadangan yang Berlaku adalah Kebijakan Suku Bunga SNB Modifikasi atau 

EDFR Modifikasi, rujukan-rujukan kepada Suku Bunga Cadangan yang Berlaku 

berdasarkan Pasal 7.3 (m) akan dianggap sebagai rujukan-rujukan kepada indeks, tolok 

ukur atau sumber harga lain yang merujuk pada definisi Kebijakan Suku Bunga SNB 

Modifikasi atau EDFR Modifikasi, sebagaimana berlaku. 

 

(n) “Suku Bunga Cadangan yang Berlaku” berarti, sehubungan dengan suatu Transaksi 

Swap, untuk tujuan-tujuan: 

 

(i) Pasal 7.1(w)(i) dan Pasal 7.1(w)(ii), Suku Bunga Cadangan (SONIA); 

 

(ii) Pasal 7.1(y)(i) dan Pasal 7.1(y)(ii), Suku Bunga Cadangan (SARON); 

 

(iii) Pasal 7.1(ab)(xxii) dan Pasal 7.1(ab)(xxiii), Suku Bunga Cadangan (SOFR); 

 

(iv) Pasal 7.1(f)(v), Pasal 7.1(f)(vi), dan Pasal 7.1(f)(i), Suku Bunga Cadangan 

(EuroSTR); 
  

(v) Pasal 7.1(l)(iii), Pasal 7.1(l)(iv), Pasal 7.1(l)(v), Pasal 7.1(l)(xviii), Pasal 

7.1(l)(viii) dan Pasal 7.1(l)(ix), Suku Bunga Cadangan (TONA); 

 

(vi) Pasal 7.1(a)(iii), Pasal 7.1(a)(iv) dan Pasal 7.1(a)(v), Suku Bunga Cadangan 

(AONIA); 

 

(vii) Pasal 7.1(b)(i) dan Pasal 7.1(b)(ii), Suku Bunga Cadangan (CORRA); 

 

(viii) Pasal 7.1(g)(iii) dan Pasal 7.1(g)(iv), Suku Bunga Cadangan  (HONIA);  

 

(ix) Pasal 7.1(t)(iii), Suku Bunga Cadangan (SOR); dan 

 

(x) Pasal 7.1(aa)(i), Suku Bunga Cadangan (THBFIX), 

 

atau, dalam hal itu, setiap cadangan berikutnya yang diatur dalam Pasal tersebut.   

 

(o) “Suku Bunga yang Mendasari” berarti, jika Suku Bunga Cadangan yang Berlaku 

adalah: (i) Suku Bunga Cadangan (SONIA), SONIA; (ii) Suku Bunga Cadangan 

(SARON), SARON; (iii) Suku Bunga Cadangan (SOFR), SOFR; (iv) Suku Bunga 

Cadangan (EuroSTR), EuroSTR; (v) Suku Bunga Cadangan (TONA), TONA; (vi) Suku 

Bunga Cadangan  (AONIA), AONIA; (vii) Suku Bunga Cadangan (CORRA), CORRA 

dan (viii) Suku Bunga Cadangan (HONIA), HONIA.  

 

(p) “Tanggal Penentuan Awal Relevan” berarti untuk tujuan-tujuan: 

 

(i) Pasal 7.1(w)(i) dan Pasal 7.1(w)(ii), Tanggal Penentuan GBP Awal; 

 

(ii) Pasal 7.1(y)(i) dan Pasal 7.1(y)(ii), Tanggal Penentuan CHF Awal; 

 

(iii) Pasal 7.1(ab)(xxii) dan Pasal 7.1(ab)(xxiii), Tanggal Penentuan USD Awal;  
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(iv) Pasal 7.1(f)(v) dan Pasal 7.1(f)(vi) dan Pasal 7.1(f)(i), Tanggal Penentuan EUR 

Awal; 

 

(v) Pasal 7.1(l)(iii), Pasal 7.1(l)(iv) dan Pasal 7.1(l)(v), the Tanggal Penentuan JPY 

LIBOR Awal; 

 

(vi) Pasal 7.1(l)(xviii) dan Pasal 7.1(l)(viii), Tanggal Penentuan JPY TIBOR Awal; 

 

(vii) Pasal 7.1(l)(ix), the Tanggal Penentuan Euroyen TIBOR Awal; 

 

(viii) Pasal 7.1(a)(iii), Pasal 7.1(a)(iv) dan Pasal 7.1(a)(v), Tanggal Penentuan AUD 

Awal; 

 

(ix) Pasal 7.1(b)(i) dan Pasal 7.1(b)(ii), Tanggal Penentuan CAD Awal; 

 

(x) Pasal 7.1(g)(iii) dan Pasal 7.1(g)(iv), Tanggal Penentuan HKD Awal; 

 

(xi) Pasal 7.1(t)(iii), Tanggal Penentuan SOR Awal; dan 

 

(xii) Pasal 7.1(aa)(i), Tanggal Penentuan THBFIX Awal. 

 

(q) “Non-Representatif” berarti, sehubungan dengan Opsi Suku Bunga LIBOR 

(sebagaimana ditentukan pada Pasal 8.6(p)), regulator pengawas untuk administrator 

Suku Bunga yang Berlaku: 

 

(i) telah menentukan dan mengumumkan bahwa Suku Bunga yang Berlaku tidak lagi 

merepresentasikan pasar yang mendasarinya dan realitas ekonomi yang ditujukan 

untuk diukur dan sifat representatif tidak akan dipulihkan; dan 

 

(ii) mengetahui bahwa pemicu-pemicu kontraktual tertentu untuk cadangan diaktivasi 

oleh pengumuman pra-penghentian oleh pengawas tersebut (sebagaimana pun 

dijelaskan) dalam kontrak-kontrak telah atau sedang terlibat,  

 

dengan ketentuan bahwa Suku Bunga yang Berlaku tersebut akan “Non-Representatif” 

dengan merujuk pada tanggal yang diindikasikan dalam pernyataan atau publikasi yang 

paling baru sebagaimana diatur dalam Pasal 7.3(i)(iii). 

 

(r) Untuk tujuan-tujuan Pasal 7.1(t)(iii), Pasal 7.1(aa)(i), Pasal 7.9, Pasal 7.10, Pasal 8.5 

dan Pasal 8.6, rujukan kepada ‘Suku Bunga yang Berlaku’ dalam definisi ‘Non-

Representatif’ akan dianggap sebagai rujukan kepada tenor relevan dari Suku Bunga 

yang Berlaku.    

 

(s) Untuk tujuan-tujuan Pasal 7.1(t)(iii), Pasal 7.1(aa)(i), Pasal 7.9, Pasal 7.10, Pasal 7.11, 

Pasal 8.5 dan Pasal 8.6, rujukan kepada suku bunga yang secara permanen menjadi tidak 

tersedia, dihentikan secara permanen atau secara permanen berhenti untuk disediakan, 

akan dianggap sebagai rujukan bahwa suku bunga tersebut telah menjadi tidak tersedia 

secara permanen, dihentikan secara permanen atau secara permanen berhenti untuk 

disediakan setelah pernyataan publik atau publikasi informasi yang akan merupakan 

suatu Peristiwa Penghentian Indeks sebagaimana Pasal 7.3(i)(i) atau (ii) sehubungan 

dengan suku bunga dalam tenor relevan.    

 

(t) “Hari Observasi Cadangan” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset dan Periode 

Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam Periode Kalkulasi 
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tersebut) yang mana terkait dengan Tanggal Reset itu, kecuali ditentukan dengan cara 

lain, adalah dua Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran terkait. 

 

(u) “Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg” berarti Buku 

Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR yang dipublikasikan  oleh 

Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia penggantinya sebagaimana disetujui 

dan/atau ditunjuk oleh ISDA sewaktu-waktu) sebagaimana diperbarui sewaktu-waktu 

sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.”.   

 

(c) Pasal 7.6(a) dengan ini diubah dengan memasukkan kata-kata “Layar Refinitiv, Laman Web 

New York Fed, Laman Web Federal Reserve,” setelah kata-kata “berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari”. 

 

(d) Pasal 7.7 dengan ini diubah dengan memasukkan kalimat “Jika Opsi Suku Bunga 

Mengambang ditentukan dengan merujuk kepada “ HKD-HIBOR-HKAB” atau “HKD-

HIBOR-HKAB-Bloomberg” Opsi Suku Bunga dan suatu Tanggal Efektif Penghentian Indeks 

Cadangan sehubungan dengan HIBOR telah terjadi, Pasal 7.7 ini berhenti untuk berlaku 

terhadap Opsi Suku Bunga tersebut.” pada akhir Pasal 7.7.   

 
(e) Pasal 7 dengan ini diubah dengan menambahkan hal-hal berikut segera setelah Pasal 7.7: 

 

“7.8 Pengakuan atas setiap Modifikasi terhadap Opsi Suku Bunga Mengambang.   

(a) Jika, sehubungan dengan suatu Transaksi Swap, definisi, metodologi, formula atau 

cara-cara lain untuk menghitung Opsi Suku Bunga Mengambang (atau, jika 

berlaku, indeks, tolok ukur atau sumber harga lainnya yang dirujuk dalam Opsi 

Suku Bunga Mengambang) dimodifikasi, masing-masing pihak mengakui bahwa, 

kecuali ditentukan atau disepakati dengan cara lain, rujukan-rujukan pada Opsi 

Suku Bunga Mengambang (atau indeks, tolok ukur atau sumber harga lainnya yang 

dirujuk pada Opsi Suku Bunga Mengambang) merupakan Opsi Suku Bunga 

Mengambang (atau indeks, tolok ukur atau sumber harga lainnya yang dirujuk pada 

Opsi Suku Bunga Mengambang) sebagaimana dimodifikasi. 

 

(b) Dalam hal inkonsistensi antara ketentuan-ketentuan Pasal 7.8 dan ketentuan-

ketentuan Opsi Suku Bunga dalam Pasal 7.1 (termasuk setiap istilah yang 

digunakan dalam Pasal 7.1 dan didefinisikan dalam Pasal 7.3 dan termasuk Pasal 

8.5 sebagaimana berlaku terhadap Opsi Suku Bunga), ketentuan-ketentuan Opsi 

Suku Bunga (termasuk Pasal 8.5 sebagaimana berlaku terhadap Opsi Suku Bunga 

tersebut) berlaku.   

 

7.9 Cadangan-Cadangan atas Opsi Suku Bunga kunci IBOR untuk Periode-Periode 

Kalkulasi dimana “Interpolasi Linear” dinyatakan berlaku.  

 

(a) Sehubungan dengan setiap Periode Kalkulasi dimana “Interpolasi Linear” 

dinyatakan berlaku, jika Suku Bunga Relevan untuk Tanggal Reset sehubungan 

dengan Periode Kalkulasi, atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam 

Periode Kalkulasi, akan ditentukan dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga dalam 

Pasal-Pasal manapun yang dirujuk dalam Pasal 7.3(k)(i) sampai (xi), maka:  

 

(i) tunduk pada sub-paragraf (ii) di bawah, Pasal 8.3 berlaku, dengan ketentuan 

bahwa: 

 

(A) sehubungan dengan Opsi Suku Bunga LIBOR (sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 8.6(p)), kata-kata “dan yang mana tidak Non-
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Representatif” akan dianggap ditambahkan sebelum kata-kata 

“berikutnya lebih pendek” dan “berikutnya lebih panjang” dalam 

Pasal 8.3;   

 

(B) referensi kepada “Opsi Suku Bunga Mengambang relevan” dalam 

Pasal 8.3 akan tanpa merujuk pada cadangan manapun yang 

ditentukan untuk Opsi Suku Bunga Mengambang tersebut tanpa 

memperhatikan cadangan apa pun yang ditentukan untuk Opsi Suku 

Bunga Mengambang tersebut jika metode primer yang ditentukan 

untuk Opsi Suku Bunga Mengambang tersebut tidak disediakan oleh 

Administrator (sebagaimana diatur dalam Pasal 8.6(a)), tidak muncul 

dalam sumber tertentu, termasuk pada layar tertentu atau halaman 

tertentu, atau, adalah Non-Representatif; dan  

 

(C) jika satu atau lebih Jatuh Tempo yang Ditunjuk alternatif yang mana 

menjadi referensi penentuan Suku Bunga Relevan telah disepakati 

oleh para pihak merujuk pada Pasal 8.3 dan Suku Bunga yang Berlaku 

untuk Opsi Suku Bunga tersebut dengan Jatuh Tempo yang Ditunjuk 

mana pun telah dihentikan secara permanen (atau, sehubungan dengan 

Opsi Suku Bunga LIBOR, adalah Non-Representatif), maka Pasal 8.5 

berlaku (kecuali bahwa paragraph yang segera mengikuti sub-paragraf 

(iii) dalam Pasal 8.5 tidak berlaku); 

 

(ii) jika: 

 

(A) suatu tenor Suku Bunga yang Berlaku untuk Opsi Suku Bunga yang 

akan digunakan untuk menentukan sebuah suku bunga untuk Tanggal 

Reset telah dihentikan secara permanen (atau, sehubungan dengan 

sebuah Opsi Suku Bunga LIBOR, adalah Non-Representatif); 

 

(B) sehubungan dengan Tanggal Reset, Pasal 8.3 tidak berlaku karena: 

 

(I) tidak ada suku bunga yang tersedia (atau, sehubungan dengan 

Opsi Suku Bunga LIBOR, tidak ada suku bunga tersedia yang 

Non-Representatif) berikutnya lebih pendek dari durasi Periode 

Kalkulasi atau suatu Periode Gabungan atau tidak ada suku 

bunga yang tersedia (atau, sehubungan dengan Opsi Suku Bunga 

LIBOR, tidak ada suku bunga yang tersedia yang tidak Non-

Representatif) berikutnya lebih panjang dari durasi Periode 

Kalkulasi atau Periode Gabungan; atau  

 

(II) satu atau lebih Jatuh Tempo yang Ditunjuk alternatif yang mana 

menjadi rujukan penentuan Suku Bunga Relevan telah 

disepakati oleh para pihak merujuk pada Pasal 8.3 dan Suku 

Bunga yang Berlaku untuk Opsi Suku Bunga tersebut dengan 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk telah dihentikan secara permanen 

(atau, sehubungan dengan Opsi Suku Bunga LIBOR, adalah 

Non-Representatif); dan 

 

(C) sehubungan dengan Tanggal Reset tersebut, Pasal 8.5 (sebagaimana 

dianggap diubah merujuk pada sub-paragraf (i) di atas) tidak berlaku 

karena tidak ada Suku Bunga Panjang Terdekat ataupun Suku Bunga 

Pendek Terdekat, 
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maka, tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan dari Opsi Suku Bunga 

relevan, Suku Bunga Relevan untuk Tanggal Reset sehubungan dengan 

Periode Kalkulasi, atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam 

Periode Kalkulasi, akan ditentukan berdasarkan formula sebagai berikut:  

 

RFR yang Disesuaikan + Spread Interpolasi 

 

dimana: 

 

“RFR yang Disesuaikan” ditentukan berdasarkan formula sebagai berikut: 

 

Hitungan Hari
IBOR

Hitungan Hari
RFR

×
Hitungan Hari

RFR

d
× [∏ (1 +

RFRi × n
i

Hitungan Hari
RFR

) − 1

d0

i=1

] ; 

 

 

“d0” adalah angka Hari Kerja Suku Bunga Referensi yang Berlaku dalam 

Periode Observasi relevan; 

 

“Periode Observasi” adalah, untuk Periode Kalkulasi atau setiap Periode 

Gabungan, periode dari, dan termasuk, Tanggal Mulai Periode Observasi, 

namun mengecualikan, Tanggal Berakhir Periode Observasi; 

 

“Tanggal Mulai Periode Observasi” adalah tanggal dua Hari Kerja Suku 

Bunga Referensi yang Berlaku sebelum hari pertama dari Periode Kalkulasi 

atau setiap Periode Gabungan relevan;  

 

“Tanggal Berakhir Periode Observasi” adalah tanggal dua Hari Kerja Suku 

Bunga Referensi sebelum Tanggal Berakhir Periode atau Tanggal 

Gabungan pada akhir Periode Kalkulasi atau Tanggal Gabungan relevan, 

kecuali bahwa untuk Periode Kalkulasi atau setiap Periode Gabungan final, 

Tanggal Akhir Periode Observasi akan merupakan tanggal dimana dua Hari 

Kerja Suku Bunga Referensi yang Berlaku sebelum Tanggal Pengakhiran;  

 

“i” adalah serangkaian angka bilangan bulat dari satu sampai dengan d0, 

masing-masing mewakili Hari Kerja Suku Bunga Referensi yang Berlaku 

dalam urutan kronologis dari, dan termasuk Hari Kerja Suku Bunga 

Referensi pada Periode Observasi yang relevan;  

 

“RFRi”, untuk setiap hari “i” dalam Periode Observasi, adalah suku bunga 

yang sama dengan:  

 

(a) jika Opsi Suku Bunga Mengambang adalah GBP-LIBOR-BBA atau 

GBP-LIBOR-BBA-Bloomberg, SONIA (sebagaimana ditetapkan 

dalam Opsi Suku Bunga tersebut); 

 

(b) jika Opsi Suku Bunga Mengambang adalah CHF-LIBOR-BBA atau 

CHF-LIBOR-BBA-Bloomberg, SARON (sebagaimana ditetapkan 

dalam Opsi Suku Bunga tersebut); 

 

(c) jika Opsi Suku Bunga Mengambang adalah USD-LIBOR-BBA atau 

USD-LIBOR-BBA-Bloomberg, SOFR (sebagaimana ditetapkan 

dalam Opsi Suku Bunga tersebut); 
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(d) jika Opsi Suku Bunga Mengambang adalah EUR-LIBOR-BBA, EUR-

LIBOR-BBA-Bloomberg atau EUR-EURIBOR-Reuters, EuroSTR 

(sebagaimana ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga tersebut); 

 

(e) jika Opsi Suku Bunga Mengambang adalah JPY-LIBOR-FRASETT, 

JPY-LIBOR-BBA, JPY-LIBOR-BBA-Bloomberg, JPY-TIBOR-

17097, JPY-TIBOR-TIBM (All Banks)-Bloomberg atau JPY-TIBOR-

ZTIBOR, TONA (sebagaimana ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga 

tersebut); 

 

(f) jika Opsi Suku Bunga Mengambang adalah AUD-BBR-AUBBSW, 

AUD-BBR-BBSW atau AUD-BBR-BBSW-Bloomberg, AONIA 

(sebagaimana ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga tersebut); 

 

(g) jika Opsi Suku Bunga Mengambang adalah CAD-BA-CDOR atau 

CAD-BA-CDOR-Bloomberg, CATAURA (sebagaimana ditetapkan 

dalam Opsi Suku Bunga tersebut); atau 

 

(h) jika Opsi Suku Bunga Mengambang adalah HKD-HIBOR-HKAB 

atau HKD-HIBOR-HKAB-Bloomberg, HONIA (sebagaimana 

ditetapkan dalam Opsi Suku Bunga tersebut),  

 

dalam hal itu, sehubungan dengan hari sebagaimana disediakan 

administrator;  

 

“ni” adalah angka hari kalender dari, dan termasuk, hari i sampai dengan, 

namun mengecualikan, Hari Kerja Suku Bunga Referensi berikutnya; 

 

“Hitungan HariRFR” adalah dasar kalkulasi hari sehubungan dengan RFRi 

(sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4 (Informasi Suku Bunga Referensi) 

dalam Apendiks A (Informasi Penyesuaian Suku Bunga) dari Buku 

Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg); 

 

“Hitungan HariIBOR” adalah dasar kalkulasi hari sehubungan dengan 

“IBOR” relevan (sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2 (Informasi IBOR) 

dalam Apendiks A (Informasi Penyesuaian Suku Bunga) dari Buku 

Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg); 

 

“d” adalah angka hari kalender dalam Periode Observasi relevan; 

 

“Hari Kerja Suku Bunga Referensi yang Berlaku” adalah hari yang, 

sekaligus, merupakan Hari Kerja Suku Bunga Referensi dan Hari Kerja 

yang berlaku untuk tujuan-tujuan pembayaran kewajiban yang dihitung 

dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga relevan; 

 

“Hari Kerja Suku Bunga Referensi” memiliki arti sebagaimana diberikan 

kepadanya dalam Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan 

IBOR Bloomberg; 

 

“Penyesuaian Spread” memiliki arti sebagaimana diberikan kepadanya 

berdasarkan Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR 

Bloomberg; 
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“Tanggal Penentuan Penyesuaian Spread” memiliki arti sebagaimana 

diberikan padanya dalam Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga 

Cadangan IBOR Bloomberg;  

  

“Spread Interpolasi” adalah, sehubungan dengan Opsi Suku Bunga 

Mengambang dan Suku Bunga yang Berlaku:  

 

(a) jika Tanggal Penentuan Penyesuaian Spread telah, pada saat atau 

sebelum Tanggal Berakhir Periode Observasi, terjadi untuk Tenor 

yang sekaligus lebih pendek dan lebih panjang dari durasi Periode 

Kalkulasi atau Periode Gabungan relevan, suatu suku bunga yang 

ditentukan oleh Agen Kalkulasi melalui penggunaan interpolasi garis-

lurus dengan merujuk pada dua Penyesuaian Spread, dalam hal itu 

sebagaimana dipublikasikan  oleh Bloomberg Index Services Limited 

(atau penyedia pengganti sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk 

oleh ISDA sewaktu waktu) pada Layar Spread Relevan, yang mana 

satu sesuai dengan Tenor yang berikutnya lebih pendek dari durasi 

Periode Kalkulasi atau setiap Periode Gabungan relevan dan satu lagi 

sesuai dengan Tenor berikutnya yang lebih panjang dari durasi Periode 

Kalkulasi atau setiap Periode Gabungan relevan; 

 

(b) jika suatu Tanggal Penentuan Penyesuaian Spread telah terjadi hanya 

pada Tenor lebih pendek dari durasi Periode Kalkulasi atau setiap 

Periode Gabungan relevan atau pada Tenor lebih panjang dari durasi 

Periode Kalkulasi atau setiap Periode Gabungan relevan, sebuah suku 

bunga yang sama dengan Spread Penyesuaian yang dipublikasikan  

oleh Bloomberg Index Services Limited (atau penyedia pengganti 

sebagaimana disetujui dan/atau ditunjuk oleh ISDA sewaktu waktu) 

pada Layar Spread Penyesuaian yang sesuai dengan Tenor lebih 

pendek berikutnya atau lebih panjang berikutnya daripada durasi 

Periode Kalkulasi atau setiap Periode Gabungan relevan, sebagaimana 

sesuai;  

 

“Tenor” memiliki arti sebagaimana diberikan padanya dalam Buku 

Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg; dan 

 

“Layar Spread Relevan” adalah: 

 

(a) jika Opsi Suku Bunga Mengambang tersebut adalah GBP-LIBOR-

BBA atau GBP-LIBOR-BBA-Bloomberg, Suku Bunga Cadangan 

(SONIA) Layar (sebagaimana didefinisikan dalam Opsi Suku Bunga 

tersebut); 

 

(b) jika Opsi Suku Bunga Mengambang tersebut adalah CHF-LIBOR-

BBA atau CHF-LIBOR-BBA-Bloomberg, Suku Bunga Cadangan 

(SARON) Layar (sebagaimana didefinisikan dalam Opsi Suku Bunga 

tersebut); 

 

(c) jika Opsi Suku Bunga Mengambang tersebut adalah USD-LIBOR-

BBA atau USD-LIBOR-BBA-Bloomberg, Suku Bunga Cadangan 

(SOFR) Layar (sebagaimana didefinisikan dalam Opsi Suku Bunga 

tersebut); 
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(d) jika Opsi Suku Bunga Mengambang tersebut adalah EUR-LIBOR-

BBA, EUR-LIBOR-BBA-Bloomberg atau EUR-EURIBOR-Reuters, 

Suku Bunga Cadangan (EuroSTR) Layar (sebagaimana didefinisikan 

dalam Opsi Suku Bunga tersebut); 

 

(e) jika Opsi Suku Bunga Mengambang tersebut adalah JPY-LIBOR-

FRASETT, JPY-LIBOR-BBA, JPY-LIBOR-BBA-Bloomberg, JPY-

TIBOR-17097, JPY-TIBOR-TIBM (Seluruh Bank)-Bloomberg atau 

JPY-TIBOR-ZTIBOR, Suku Bunga Cadangan (TONA) Layar 

(sebagaimana didefinisikan dalam Opsi Suku Bunga tersebut); 

 

(f) jika Opsi Suku Bunga Mengambang tersebut adalah AUD-BBR-

AUBBSW, AUD-BBR-BBSW atau AUD-BBR-BBSW-Bloomberg,  

Suku Bunga Cadangan (AONIA) Layar (sebagaimana didefinisikan 

dalam Opsi Suku Bunga tersebut); 

 

(g) jika Opsi Suku Bunga Mengambang tersebut adalah CAD-BA-CDOR 

atau CAD-BA-CDOR-Bloomberg, Suku Bunga Cadangan 

(CATAURA) Layar (sebagaimana didefinisikan dalam Opsi Suku 

Bunga tersebut); atau 

 

(h) jika Opsi Suku Bunga Mengambang tersebut adalah HKD-HIBOR-

HKAB atau HKD-HIBOR-HKAB-Bloomberg, Suku Bunga 

Cadangan (HONIA) Layar (sebagaimana didefinisikan dalam Opsi 

Suku Bunga tersebut); dan  

 

(iii) jika Buku Peraturan Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg 

diperbarui sebagaimana ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam sub-

paragraf (ii) di atas tidak lagi ditentukan dalam Buku Peraturan Penyesuaian 

Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg atau jika Buku Peraturan 

Penyesuaian Suku Bunga Cadangan IBOR Bloomberg digantikan, maka, 

untuk tujuan-tujuan aplikasi formula sebagaimana diatur dalam sub-

paragraf (ii) di atas, Agen Kalkulasi akan melakukan penyesuaian yang 

dibutuhkan untuk memperhitungkan perbedaan atau penggantian tersebut. 

 

(b) Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan-ketentuan Pasal 7.9 dan 

ketentuan-ketentuan dari Opsi Suku Bunga dalam Pasal-pasal sebagaimana 

dirujuk dalam Pasal 7.3(k)(i) to (xi) (termasuk, untuk menghindari keraguan, 

dimana ketentuan-ketentuan dari Opsi Suku Bunga menyediakan agar terdapat 

cadangan jika suatu suku bunga secara permanen tidak tersedia atau, sehubungan 

dengan Opsi Suku Bunga LIBOR, Non-Representatif), Pasal 7.9 ini berlaku untuk 

tujuan-tujuan Periode Kalkulasi atau Periode Gabungan relevan (sebagaimana 

berlaku) yang mana terkait Pasal 7.9 ini. 

 

7.10 Cadangan-cadangan atas SGD-SOR-VWAP dan THB-THBFIX-Reuters untuk 

Periode-Periode Kalkulasi dimana “Interpolasi Linear” dinyatakan berlaku.  

 

(a) Sehubungan dengan setiap Periode Kalkulasi dimana “Interpolasi Linear” 

dinyatakan berlaku, jika Suku Bunga Relevan untuk Tanggal Reset sehubungan 

dengan Periode Kalkulasi, atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam 

Periode Kalkulasi, ditentukan dengan merujuk pada SGD-SOR-VWAP atau 

THB-THBFIX-Reuters, maka:  
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(i) Pasal 8.3 berlaku dengan ketentuan bahwa referensi kepada “Opsi Suku 

Bunga Mengambang relevan” dalam Pasal 8.3 akan tanpa memperhatikan 

cadangan apapun yang ditentukan untuk Opsi Suku Bunga Mengambang  

jika metode primer yang ditentukan untuk Opsi Suku Bunga Mengambang 

tersebut tidak disediakan oleh Administrator (sebagaimana diatur dalam 

Pasal 8.6(a)), tidak muncul dalam sumber tertentu, termasuk pada layar 

tertentu atau suatu halaman tertentu;   

 

(ii) jika, sehubungan dengan Tanggal Reset, Pasal 8.3 tidak berlaku karena: 

 

(A) tidak ada suku bunga yang tersedia berikutnya lebih pendek dari durasi 

Periode Kalkulasi atau setiap Periode Gabungan atau tidak ada suku 

bunga tersedia yang berikutnya lebih panjang dari durasi Periode 

Kalkulasi atau setiap Periode Gabungan; atau 

 

(B) satu atau lebih Jatuh Tempo yang Ditunjuk alternatif yang mana 

menjadi rujukan penentuan Suku Bunga Relevan telah disepakati oleh 

para pihak merujuk pada Pasal 8.3 dan SOR atau THBFIX, 

sebagaimana berlaku, yang mana Jatuh Tempo yang Ditunjuk itu telah 

dihentikan secara permanen, 

 

maka, Agen Kalkulasi akan menentukan suku bunga untuk Tanggal Reset 

sehubungan dengan Periode Kalkulasi, atau setiap Periode Gabungan yang 

termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut, sesuai dengan formula berikut: 

 

{[(

Suku Bunga Spot

Rata-Rata
 +  

Forward Points

Interpolasi

Suku Bunga Spot Rata-Rata 
)  X (1+

Suku Bunga USD  X # hari

360
)] -1} X

365

# hari
 X 100 

 

dimana:  

 

“Suku Bunga Spot Rata-Rata” berarti, jika Suku Bunga Relevan ditentukan 

dengan merujuk pada: 

 

(a) SGD-SOR-VWAP, rata-rata suku bunga spot USD/SGD untuk 

tahapan terdekat FX swaps yang berikutnya lebih pendek dari durasi 

Periode Kalkulasi atau Periode Gabungan relevan dan suku bunga spot 

USD/SGD untuk tahapan terdekat FX swaps yang berikutnya lebih 

panjang dari durasi Periode Kalkulasi atau Periode Gabungan, 

masing-masing dipublikasikan  pada Layar Reuters <ABSFIX01> di 

bawah judul “Referensi SGD” pukul 4:45 p.m., waktu Singapura, pada 

Tanggal Penentuan SOR Awal; atau 

 

(b) THB-THBFIX-Reuters, suku bunga spot USD/THB yang 

dipublikasikan  pada Layar Reuters <THBFIX> pukul 3:30 p.m., 

waktu Bangkok, pada Tanggal Penentuan THBFIX Awal;  

 

“Forward Points Interpolasi” adalah interpolasi garis-lurus dari USD/SGD 

atau USD/THB (sebagaimana berlaku)  FX Forward Points untuk tahapan 

FX swaps yang berikutnya lebih pendek dari tahapan Periode Kalkulasi atau 

Periode Gabungan yang relevan dan  FX Forward Points untuk tahapan FX 

swaps yang berikutnya lebih panjang dari durasi Periode Kalkulasi atau 

setiap Periode Gabungan relevan, masing-masing sebagaimana 

dipublikasikan  pada Layar Reuters <ABSFIX01> di bawah judul “SGD Fwd 
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Pts” pukul 4:45 p.m., waktu Singapura, pada Tanggal Penentuan SOR Awal 

atau pada Layar Reuters <THBFIX> pukul 5:00 p.m., waktu Bangkok, pada 

Tanggal Penentuan THBFIX Awal (sebagaimana berlaku);  

 

“Suku Bunga USD” berarti suku bunga yang ditentukan:   

 

(a) melalui penggunaan interpolasi garis-lurus dengan merujuk pada dua 

suku bunga LIBOR dolar AS, yang mana salah satu akan ditentukan 

seolah-olah Jatuh Tempo yang Ditunjuk adalah period waktu dimana 

suku bunga LIBOR dolar AS tidak Non-Representatif berikutnya lebih 

pendek dari durasi Periode Kalkulasi atau setiap Periode Gabungan 

dan dimana yang lainnya akan ditentukan seolah-olah Jatuh Tempo 

yang Ditentukan adalah periode waktu dimana suku bunga LIBOR 

dolar AS belum dihentikan secara permanen dan tidak Non-

Representatif berikutnya lebih panjang dari durasi Periode Kalkulasi 

dan Periode Gabungan; atau 

 

(b) jika tidak ada suku bunga LIBOR dolar AS yang lebih pendek atau 

lebih panjang yang tersedia, merujuk pada formula dalam Pasal 

7.9(a)(ii) untuk Periode Kalkulasi (atau setiap Periode Gabungan apa 

pun yang termasuk dalam Periode Kalkulasi tersebut), seolah-olah 

USD-LIBOR-BBA adalah Opsi Suku Bunga Mengambang yang 

berlaku dan seolah-olah:  

 

(i) “Tanggal Awal Periode Observasi” adalah tanggal dua Hari 

Kerja Periode Observasi sebelum hari pertama dari Periode 

Kalkulasi atau setiap Periode Gabungan relevan. Jika tanggal 

tersebut bukan merupakan tanggal Hari Kerja Sekuritas 

Pemerintah AS, maka Tanggal Awal  Periode Observasi akan 

jatuh pada tanggal pertama sebelum tanggal yang merupakan 

Hari Kerja Periode Observasi; dan 

 

(ii) “Tanggal Akhir Periode Observasi” adalah tanggal dua Hari 

Kerja Periode Observasi sebelum Tanggal Periode Akhir atau 

Tanggal Gabungan pada akhir Periode Kalkulasi atau setiap 

Periode Gabungan, kecuali bahwa untuk Periode Kalkulasi 

Awal atau setiap Periode Gabungan, Tanggal Akhir Periode 

Observasi akan merupakan tanggal dua Hari Kerja Periode 

Observasi sebelum Tanggal Pengakhiran. Dalam hal itu, jika 

tanggal tersebut bukan merupakan Hari Kerja Sekuritas 

Pemerintah AS, maka Tanggal Akhir Periode Observasi akan 

jatuh pada tanggal pertama sebelum tanggal yang merupakan 

Hari Kerja Sekuritas Pemerintah AS;  

 

“Hari Kerja Periode Observasi” adalah hari yang merupakan sekaligus (a) 

Hari Kerja Singapura atau Hari Kerja Bangkok (sebagaimana berlaku) dan 

(b) Hari Kerja yang berlaku untuk tujuan-tujuan kewajiban pembayaran yang 

dihitung dengan merujuk pada Opsi Suku Bunga; dan 

 

“# hari” berarti jumlah hari kalender dalam Periode Kalkulasi atau Periode 

Gabungan yang mana menjadi rujukan dilaksanakannya Kalkulasi. 

 

(b) Dalam hal inkonsistensi antara ketentuan-ketentuan Pasal 7.10 dan ketentuan-

ketentuan Pasal 7.1(t)(iii) (“SGD-SOR-VWAP”) atau Pasal 7.1(aa)(i) (“THB-
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THBFIX-Reuters”), sebagaimana berlaku, (termasuk, untuk menghindari 

keraguan, dimana ketentuan-ketentuan Pasal 7.1(t)(iii) atau Pasal 7.1(aa)(i), 

sebagaimana berlaku, menyediakan cadangan jika SOR atau THBFIX menjadi 

tidak tersedia), Pasal 7.10 ini berlaku untuk tujuan-tujuan Periode Kalkulasi atau 

setiap Periode Gabungan relevan (sebagaimana berlaku).  

 

 

7.11 Cadangan atas SGD-SOR-VWAP dan THB-THBFIX-Reuters untuk Periode-

Periode Kalkulasi dimana “Interpolasi Linear” tidak dinyatakan berlaku dan 

yang mana lebih pendek dari Jatuh Tempo yang Ditentukan. 

 

(a) Sehubungan dengan setiap Periode Kalkulasi dimana “Interpolasi Linear” 

dinyatakan berlaku dan yang mana lebih pendek dari Jatuh Tempo yang 

Ditentukan, jika Suku Bunga Relevan untuk Tanggal Reset sehubungan dengan 

Periode Kalkulasi tersebut, atau setiap Periode Gabungan yang termasuk dalam 

Periode Kalkulasi, akan ditentukan dengan merujuk pada Suku Bunga Cadangan 

(SOR) merujuk pada Opsi Suku Bunga SGD-SOR-VWAP atau Suku Bunga 

Cadangan (THBFIX) sehubungan dengan Opsi Suku Bunga THB-THBFIX-

Reuters, maka Agen Kalkulasi akan menentukan apabila akan diberlakukan Suku 

Bunga Cadangan (SOR) atau Suku Bunga Cadangan (THBFIX), sebagaimana 

berlaku, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Opsi Suku Bunga tersebut atau 

Suku Bunga Cadangan Modifikasi (SOR) atau Suku Bunga Cadangan Modifikasi 

(THBFIX), sebagaimana berlaku.  

 

Untuk tujuan-tujuan Pasal 7.11: 

 

“Suku Bunga Cadangan Modifikasi (SOR)” akan ditentukan dengan 

mengaplikasikan Data FX terhadap Suku Bunga Cadangan (SOFR) (sebagaimana 

diatur dalam definisi “USD-LIBOR-BBA”) selama periode Jatuh Tempo yang 

Ditentukan untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan 

Tanggal Penentuan SOR Awal, yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada 

Waktu Cut-off SOR atau, jika Suku Bunga Cadangan (SOFR) untuk ‘Hari 

Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ belum disediakan atau dipublikasikan  pada 

Waktu Cut-off SOR, Suku Bunga Cadangan (SOFR) untuk periode Jatuh Tempo 

yang Ditentukan sebagaimana yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada 

waktu itu untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ paling terakhir, 

meskipun hari tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan SOR Awal;  
 

“Waktu Cut-off SOR” berarti pukul 11:30 a.m. waktu Kota New York pada Hari 

Observasi Cadangan; 

 

“Suku Bunga Cadangan Modifikasi (THBFIX)” akan ditentukan dengan 

mengaplikasikan Data FX terhadap Suku Bunga Cadangan (SOFR) (sebagaimana 

ditentukan dalam definisi “USD-LIBOR-BBA”) untuk periode Jatuh Tempo yang 

Ditentukan untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ yang sesuai dengan 

Tanggal Penentuan THBFIX Awal, yang terakhir disediakan atau dipublikasikan 

pada Waktu Cut-off THBFIX atau, jika Suku Bunga Cadangan (SOFR) untuk 

‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ belum disediakan atau dipublikasikan  

pada Waktu Cut-off THBFIX, Suku Bunga Cadangan (SOFR) untuk periode Jatuh 

Tempo yang Ditentukan yang terakhir disediakan atau dipublikasikan pada waktu 

tersebut untuk ‘Hari Pencatatan Suku Bunga IBOR Awal’ terakhir, meskipun hari 

tersebut tidak sesuai dengan Tanggal Penentuan TBHFIX Awal; 
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“Waktu Cut-off THBFIX” berarti pukul 10:00 a.m., waktu Bangkok pada Hari 

Observasi Cadangan; dan 

 

“Data FX” berarti (i) sehubungan dengan Suku Bunga Cadangan Modifikasi 

(SOR), suku bunga spot USD/SGD FX dan Forward Points untuk periode Jatuh 

Tempo yang Ditentukan yang disediakan oleh ABS Benchmarks Administration 

Co Pte. Ltd. (atau setiap administrator penggantinya) pada Layar Reuters 

<ABSFIX01> pada Tanggal Penentuan SOR Awal dan (ii) sehubungan dengan 

Suku Bunga Cadangan Modifikasi (THBFIX), suku bunga spot USD/THB FX dan 

Forward Points untuk periode Jatuh Tempo Modifikasi yang disediakan oleh 

Bank Thailand (atau setiap administrator penggantinya) pada Layar Reuters 

<THBFIX> pada Tanggal Penentuan THBFIX Awal.  

 

(b) Dalam hal inkonsistensi antara ketentuan-ketentuan Pasal 7.11 ini dan ketentuan-

ketentuan Pasal 7.1(t)(iii) (“SGD-SOR-VWAP”) atau Pasal 7.1(aa)(i) (“THB-

THBFIX-Reuters”), sebagaimana berlaku, (termasuk, untuk menghindari 

keraguan, dimana ketentuan-ketentuan Pasal 7.1(t)(iii) atau Pasal 7.1(aa)(i), 

sebagaimana berlaku, menyediakan cadangan jika SOR atau THBFIX tidak 

tersedia), Pasal 7.11 ini berlaku untuk tujuan-tujuan dari Periode Kalkulasi atau 

setiap Periode Gabungan relevan (sebagaimana berlaku).”. 
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Aplikasi Ketentuan-ketentuan Tanggal Jatuh Tempo Suku Bunga Dihentikan  

Pasal 8 dengan ini diubah dengan menambahkan hal-hal berikut segera setelah Pasal 8.4: 

 

“8.5 Jatuh Tempo Suku Bunga yang Dihentikan. Jika, sehubungan dengan suatu Transaksi 

Swap, Suku Bunga Dihentikan yang Terdampak atau Suku Bunga Interpolasi yang 

Terdampak ditentukan atas Tanggal Reset untuk Transaksi Swap Terkover yang mana: 

 

(a) tidak ada Ketentuan Cadangan yang Mengesampingkan; dan 

 

(b) Tanggal(-tanggal) Penentuan jatuh pada atau setelah Tanggal Dihentikannya untuk 

Suku Bunga(-Suku Bunga) Dihentikan yang Terdampak,  

 

lalu, dengan mengesampingkan apa pun yang bertolak belakang dengan ini, suku bunga yang 

digunakan menggantikan Suku Bunga Dihentikan yang Terdampak atau Suku Bunga 

Interpolasi yang Terdampak, sebagaimana berlaku, untuk Tanggal Reset tersebut akan 

merupakan Suku Bunga Interpolasi sehubungan dengan Suku Bunga Dihentikan yang 

Terdampak atau Suku Bunga Interpolasi yang Terdampak tersebut, sebagaimana berlaku, 

untuk Tanggal Reset Tersebut. Dalam hal inkonsistensi antara: 

 

(i) ketentuan-ketentuan dari Pasal 8.5 ini dan ketentuan-ketentuan Opsi Suku Bunga 

dalam (termasuk setiap istilah yang digunakan dalam Pasal 7.1 dan diatur dalam 

Pasal 7.3 dan termasuk, untuk menghindari keraguan, dimana ketentuan-

ketentuan Opsi Suku Bunga menyediakan cadangan jika suatu suku bunga 

menjadi tidak tersedia secara permanen atau, sehubungan dengan Opsi Suku 

Bunga LIBOR, Non-Representatif), Pasal 8.5 ini berlaku;  

 

(ii) ketentuan-ketentuan pada Pasal 8.5 ini dan ketentuan-ketentuan Protokol DRM 

atau istilah ekuivalen dengan ketentuan-ketentuan protokol tersebut, dalam 

kedua kasus tersebut yang dengan cara lain, berlaku terhadap Transaksi Swap, 

Pasal 8.5 berlaku; atau  

 

(iii) ketentuan-ketentuan Pasal 8.5 dan ketentuan-ketentuan Pasal 7.9, Pasal 7.9 

berlaku.  

 

Jika Suku Bunga Mengambang yang berlaku ditentukan dengan merujuk pada Opsi Suku 

Bunga dalam setiap Pasal yang dirujuk dalam Pasal 7.3(k)(i) sampai dengan (xi), Suku Bunga 

yang Berlaku untuk periode Jatuh Tempo yang Ditunjuk tidak tersedia secara permanen atau, 

sehubungan dengan Opsi Suku Bunga LIBOR, Non-Representatif dan Transaksi Swap Non-

Representatif bukan merupakan Transaksi Swap Terkover karena tidak ada, baik Suku Bunga 

Panjang Terdekat maupun Suku Bunga Pendek Terdekat, maka Peristiwa Penghentian Indeks 

akan dianggap telah terjadi sehubungan dengan Suku Bunga yang Berlaku yang mana terkait 

dengan Transaksi Swap tersebut dan Tanggal Efektif Penghentian Indeks adalah tanggal 

pertama dimana tidak ada Suku Bunga Panjang Terdekat atau Suku Bunga Pendek Terdekat 

(atau, jika kemudian, tanggal pertama dimana Suku Bunga yang Berlaku untuk periode Jatuh 

Tempo yang Ditunjuk tidak tersedia secara permanen atau, sehubungan dengan Opsi Suku 

Bunga LIBOR, Non-Representatif).  
 

Ketentuan-ketentuan Pasal 8.5 tidak berlaku jika Opsi Suku Bunga Mengambang yang 

berlaku adalah SGD-SOR-VWAP atau THB-THBFIX-Reuters. 
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8.6 Definisi-definisi Tertentu Sehubungan Dengan Jatuh Tempo Suku Bunga Dihentikan, 

Pasal 7.9 dan Pasal 7.10.  

 

(a) “Administrator” berarti, sehubungan dengan suku bunga yang ditentukan sehubungan dengan 

Opsi Suku Bunga Mengambang dan Jatuh Tempo yang Ditunjuk, entitas yang melakukan 

administrasi, menyediakan, menghitung, mempublikasikan atau menentukan suku bunga 

tersebut sebagaimana diatur dalam definisi tersebut, tanpa memandang administrator 

cadangan apa pun dari suku bunga tersebut.  

 

(b) “Suku Bunga Dihentikan yang Terdampak”, sehubungan dengan Tanggal Reset Transaksi 

Swap Terkover, memiliki arti sebagaimana diatur dalam Pasal 8.6(f) di bawah ini. 

 

(c) “Tanggal Penentuan yang Terdampak”, sehubungan dengan Suku Bunga Dihentikan yang 

Terdampak atau Suku Bunga Interpolasi yang Terdampak untuk Transaksi Swap Terkover, 

memiliki arti sebagaimana diatur dalam Pasal 8.6(f) di bawah ini. 

 

(d) “Suku Bunga Interpolasi yang Terdampak” berarti, sehubungan dengan Tanggal Reset untuk 

Transaksi Swap Terkover, setiap Suku Bunga relevan atau Suku Bunga Mengambang untuk 

Tanggal Reset tersebut yang ditentukan dengan merujuk pada dua suku bunga yang ditentukan 

(i) setidaknya salah satu suku bunga tersebut adalah Suku Bunga Dihentikan yang Terdampak, 

(ii) yang mana suku bunga tersebut masing-masing memiliki Opsi Suku Bunga Mengambang 

yang sama dan (iii) yang mana suku bunga tersebut masing-masing memiliki Tanggal 

Penentuan yang Terdampak sebagai Tanggal Penentuan.  

 

(e) “Periode Suku Bunga Interpolasi yang Terdampak” berarti, sehubungan dengan Suku Bunga 

Interpolasi yang Terdampak atas Tanggal Reset untuk Transaksi Swap Terkover, jumlah hari 

selama Periode Gabungan atau Periode Kalkulasi, sebagaimana berlaku, yang mana Suku 

Bunga Interpolasi yang Terdampak tersebut ditentukan untuk Tanggal Reset tersebut. 

 

(f) “Transaksi Swap Terkover” berarti, setiap Transaksi Swap yang mana Suku Bunga Relevan 

atau Suku Bunga Mengambang untuk Tanggal Reset ditentukan dengan merujuk satu atau 

lebih suku bunga, yang mana setidaknya salah satu merupakan Suku Bunga Jatuh Tempo yang 

Dihentikan yang mana (i) Tanggal Penentuan jatuh pada atau setelah Tanggal Dihentikannya 

untuk Suku Bunga Jatuh Tempo yang Dihentikan (setiap Tanggal Penentuan tersebut, sebuah 

“Tanggal Penentuan Terdampak”), dan (ii) terdapat Suku Bunga Panjang Terdekat dan Suku 

Bunga Pendek Terdekat (setiap Suku Bunga Jatuh Tempo yang Dihentikan tersebut, sebuah 

“Suku Bunga Dihentikan yang Terdampak”).  

 

(g) “Jatuh Tempo yang Ditunjuk” berarti, hanya untuk tujuan-tujuan Pasal 8.5 dan Pasal 8.6 dan 

sehubungan dengan Opsi Suku Bunga Mengambang yang mana suku bunga tersebut dapat 

ditentukan sehubungan dengan satu atau lebih periode waktu, setiap periode waktu tersebut. 

 

(h) “Tanggal Dihentikan” berarti, sehubungan dengan Suku Bunga Jatuh Tempo yang Dihentikan, 

tanggal dimana Suku Bunga Jatuh Tempo yang Dihentikan secara permanen berhenti untuk 

disediakan oleh Administrator atau, sehubungan dengan Opsi Suku Bunga LIBOR, menjadi 

Non-Representatif. 

 

(i) “Suku Bunga Jatuh Tempo yang Dihentikan” berarti, sehubungan dengan Transaksi Swap, 

suku Bunga yang ditentukan sehubungan dengan Opsi Suku Bunga Mengambang dan Jatuh 

Tempo yang Ditunjuk yang sejak tanggal mana pun:  

(i) dihentikan atau telah dihentikan secara permanen; atau 

 

(ii) sehubungan dengan Opsi Suku Bunga LIBOR, menjadi atau telah menjadi Non-

Representatif, 
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dan, dalam hal itu, yang mana suku bunga sehubungan dengan Opsi Suku Bunga 

Mengambang dan setidaknya dua Jatuh Tempo yang Ditunjuk lainnya, yang mana setidaknya 

salah satu lebih pendek dari Jatuh Tempo yang Ditunjuk dan yang lainnya lebih panjang dari 

Jatuh Tempo yang Ditunjuk tersebut, disediakan oleh Administrator tersebut, sehubungan 

dengan Opsi Suku Bunga LIBOR, yang mana masing-masing adalah Non-Representatif. 

 

(j) “Protokol DRM” berarti Protokol Jatuh Tempo Suku Bunga yang Dihentikan ISDA 2013 yang 

dipublikasikan  oleh ISDA pada tanggal October 11, 2013.  

 

(k) “Tanggal Penentuan” berarti, sehubungan dengan Suku Bunga Relevan atau Suku Bunga 

Mengambang dan Tanggal Reset untuk Transaksi Swap Terkover, tanggal dimana Suku 

Bunga Relevan tersebut atau Suku Bunga Mengambang tersebut ditentukan untuk Tanggal 

Reset. 

 

(l) “Opsi Suku Bunga Mengambang” berarti, hanya untuk tujuan-tujuan Pasal 8.5 dan Pasal 8.6 

dan sehubungan dengan Suku Bunga Relevan atau Suku Bunga Mengambang dan Tanggal 

Reset untuk Transaksi Swap Terkover, Opsi Suku Bunga Mengambang sebagaimana 

didefinisikan dalam Konfirmasi, yang mana, jika definisi tersebut merujuk pada Opsi Suku 

Bunga, akan tanpa memandang setiap cadangan sebagaimana diatur untuk Opsi Suku Bunga 

tersebut, jika metode primer yang ditentukan untuk Opsi Suku Bunga tersebut tidak 

disediakan oleh Administrator, tidak muncul dalam sumber yang ditentukan termasuk pada 

layar tertentu atau halaman tertentu, atau adalah Non-Representatif. 

 

(m) “Protokol Cadangan IBOR” berarti Protokol Cadangan IBOR ISDA 2020 yang 

dipublikasikan  oleh ISDA pada tanggal 23 Oktober 2020. 

 

(n) “Metode Interpolasi” berarti, sehubungan dengan Suku Bunga yang Dihentikan yang 

Terdampak atau Suku Bunga Interpolasi yang Terdampak, sebagaimana berlaku dan Tanggal 

Reset untuk Transaksi Swap Terkover, jika “Interpolasi Linear” ditentukan untuk dapat 

diberlakukan untuk menentukan Suku Bunga Relevan atau Suku Bunga Mengambang untuk 

Tanggal Reset tersebut, atau tidak ada metode interpolasi yang ditentukan, interpolasi linear 

dan jika metode lain dari interpolasi ditentukan untuk berlaku terhadapnya untuk menentukan 

Suku Bunga Relevan atau Suku Bunga Mengambang untuk Tanggal Reset tersebut. 

 

(o) “Suku Bunga Interpolasi” berarti, sehubungan dengan Suku Bunga yang Dihentikan yang 

Terdampak atau Suku Bunga Interpolasi yang Terdampak, sebagaimana berlaku, dan Tanggal 

Reset untuk Transaksi Swap Terkover, suku bunga yang ditentukan untuk Tanggal Reset 

tersebut dengan melakukan interpolasi, menggunakan Metode Interpolasi, Suku Bunga 

Panjang Terdekat dan Suku Bunga Pendek Terdekat.  

 

(p) “Opsi Suku Bunga LIBOR” berarti Opsi Suku Bunga Mengambang yang mana Suku Bunga 

yang Berlaku adalah LIBOR Sterling, LIBOR franc Swiss, LIBOR dolar AS, LIBOR Euro 

atau LIBOR Yen.  

 

(q) “Suku Bunga Panjang Terdekat” berarti: 

(i) sehubungan dengan Suku Bunga yang Dihentikan yang Terdampak dan Tanggal Reset 

untuk Transaksi Swap Terkover yang mana Suku Bunga atau Suku Bunga Mengambang 

Relevan bukan Suku Bunga Interpolasi yang Terdampak, suku bunga yang ditentukan 

untuk Tanggal Reset tersebut seolah-olah (A) Opsi Suku Bunga Mengambang tersebut 

adalah Opsi Suku Bunga Mengambang untuk Suku Bunga yang Dihentikan yang 

Terdampak tersebut dan (B) Jatuh Tempo yang Ditunjuk adalah periode waktu dimana 

Opsi Suku Bunga Mengambang dari Suku Bunga yang Dihentikan yang Terdampak 

tersebut belum dihentikan secara permanen (dan, sehubungan dengan Opsi Suku Bunga 
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LIBOR, tidak Non-Representatif) per Tanggal Penentuan yang Terdampak yang 

berikutnya lebih panjang daripada Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang berlaku terhadap 

Suku Bunga yang Dihentikan yang Terdampak tersebut; dan 

 

(ii) sehubungan dengan Suku Bunga yang Dihentikan yang Terdampak dan Tanggal Reset 

untuk Transaksi Swap Terkover yang mana Suku Bunga Relevan atau Suku Bunga 

Mengambang adalah Suku Bunga Interpolasi yang Terdampak, suku bunga yang 

ditentukan untuk Tanggal Reset tersebut seolah-olah (A) Opsi Suku Bunga 

Mengambang adalah Opsi Suku Bunga Mengambang untuk Suku Bunga(-Suku Bunga) 

yang Dihentikan yang Terdampak relevan dan (B) Jatuh Tempo yang Ditunjuk adalah 

periode waktu dimana Opsi Suku Bunga Mengambang belum dihentikan secara 

permanen (dan, sehubungan dengan Opsi Suku Bunga LIBOR, bukan Non-

Representatif) per Tanggal Penentuan yang Terdampak yang berikutnya lebih panjang 

daripada Periode Suku Bunga Interpolasi yang Terdampak tersebut. 

 

(r) “Suku Bunga Pendek Terdekat” berarti: 

(i) sehubungan dengan Suku Bunga yang Dihentikan yang Terdampak dan Tanggal Reset 

untuk Transaksi Swap Terkover yang mana Suku Bunga atau Suku Bunga Mengambang 

Relevan bukan Suku Bunga Interpolasi yang Terdampak, suku bunga yang ditentukan 

untuk Tanggal Reset tersebut seolah-olah (A) Opsi Suku Bunga Mengambang tersebut 

adalah Opsi Suku Bunga Mengambang untuk Suku Bunga yang Dihentikan yang 

Terdampak tersebut dan (B) Jatuh Tempo yang Ditunjuk adalah periode waktu dimana 

Opsi Suku Bunga Mengambang dari Suku Bunga yang Dihentikan yang Terdampak 

tersebut belum dihentikan secara permanen (dan, sehubungan dengan Opsi Suku Bunga 

LIBOR, tidak Non-Representatif) per Tanggal Penentuan yang Terdampak yang 

berikutnya lebih pendek daripada Jatuh Tempo yang Ditunjuk yang berlaku terhadap 

Suku Bunga yang Dihentikan yang Terdampak tersebut; and 

 

(ii) sehubungan dengan Suku Bunga yang Dihentikan yang Terdampak dan Tanggal Reset 

untuk Transaksi Swap Terkover yang mana Suku Bunga Relevan atau Suku Bunga 

Mengambang adalah Suku Bunga Interpolasi yang Terdampak, suku bunga yang 

ditentukan untuk Tanggal Reset tersebut seolah-olah (A) Opsi Suku Bunga 

Mengambang adalah Opsi Suku Bunga Mengambang untuk Suku Bunga(-Suku Bunga) 

yang Dihentikan yang Terdampak relevan dan (B) Jatuh Tempo yang Ditunjuk adalah 

periode waktu dimana Opsi Suku Bunga Mengambang belum dihentikan secara 

permanen (dan, sehubungan dengan Opsi Suku Bunga LIBOR, bukan Non-

Representatif) sejak Tanggal Penentuan yang Terdampak yang berikutnya lebih pendek 

daripada Periode Suku Bunga Interpolasi yang Terdampak tersebut. 

 

(s) “Ketentuan Cadangan yang Mengesampingkan” berarti, sehubungan dengan Suku Bunga 

yang Dihentikan yang Terdampak atau Suku Bunga Interpolasi yang Terdampak, 

sebagaimana berlaku: 

 

(i) setiap ketentuan yang (A) secara tegas diatur dalam Konfirmasi untuk Transaksi Swap 

relevan yang menentukan metode cadangan untuk penentuan suku bunga untuk Suku 

Bunga Dihentikan yang Terdampak tersebut atau Suku Bunga Interpolasi yang 

Terdampak tersebut untuk Tanggal Reset tersebut jika Administrator dari Suku Bunga(-

Suku Bunga) yang Dihentikan yang Terdampak tidak menyediakan suku bunga tersebut 

(atau, sehubungan dengan Opsi Suku Bunga LIBOR, jika suku bunga tersebut adalah 

Non-Representatif) pada tanggal yang ditentukan dan (B) bukan Ketentuan Cadangan 

Bank Referensi; atau 

 

(ii) setiap ketentuan yang diatur secara tegas dalam protokol selain daripada Protokol DRM 

atau Protokol Cadangan IBOR atau dalam surat amandemen (baik bilateral maupun 
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multilateral) yang ditaati atau dieksekusi, sebagaimana berlaku, oleh para pihak dari 

Transaksi Swap yang (A) berlaku terhadap Transaksi Swap yang karena dengan cara 

lain merupakan Transaksi Swap Terkover, (B) ditaati dan/atau dieksekusi oleh para 

pihak setelah Tanggal Perdagangan dari Transaksi Swap dan (C) menentukan metode 

cadangan untuk penentuan suku bunga dari Suku Bunga yang Dihentikan yang 

Terdampak tersebut atau Suku Bunga Interpolasi tersebut atau Tanggal Reset jika 

Administrator dari Suku Bunga(-Suku Bunga) Dihentikan yang Terdampak tidak 

menyediakan suku bunga tersebut (atau, sehubungan dengan Opsi Suku Bunga LIBOR, 

jika suku bunga tersebut adalah Non-Representatif) pada tanggal yang ditentukan.  

 

Cadangan yang ditentukan untuk berlaku jika suatu suku bunga secara temporer atau 

permanen menjadi tidak tersedia (atau, sehubungan dengan Opsi Suku Bunga LIBOR, jika 

suku bunga tersebut adalah Non-Representatif) dalam ketentuan-ketentuan Opsi Suku Bunga 

bukan “Ketentuan Cadangan yang Mengesampingkan”. 

 

(t) “Ketentuan Cadangan Bank Referensi” berarti, sehubungan dengan Transaksi Swap, setiap 

ketentuan yang mengatur metode cadangan untuk menentukan suku bunga dari Suku Bunga 

yang Dihentikan yang Terdampak atau Suku Bunga Interpolasi yang Terdampak jika 

Administrator tidak menyediakan Suku Bunga yang Dihentikan yang Terdampak relevan 

(atau, sehubungan dengan Opsi Suku Bunga LIBOR, jika suku bunga tersebut adalah Non-

Representatif) pada tanggal yang ditentukan yang menggunakan satu atau lebih suku bunga 

yang disediakan oleh Bank Referensi.”.  

 
 


