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Tentang Asian Development Bank 
Visi ADB adalah kawasan Asia dan Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Misinya adalah 
menolong negara-negara berkembang anggotanya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 
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kurang dari $1,25 per hari. ADB berkomitmen mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang mempertahankan kelestarian lingkungan, dan 
integrasi kawasan.

ADB yang berbasis di Manila dimiliki oleh 67 anggota, termasuk 48 dari kawasan Asia dan 
Pasifik. Instrumen utamanya untuk membantu negara berkembang anggotanya adalah dialog 
kebijakan, pinjaman, investasi saham, jaminan, hibah, dan bantuan teknis.
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Pinjaman Mata Uang Lokal, dan Produk Manajemen Utang. Brosur ini juga menjelaskan fitur 
utama setiap produk dan memaparkan garis besar persyaratan dan ketentuan dasar sebagai 
masukan untuk membantu peminjam mengambil keputusan.
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Untuk informasi lebih lanjut tentang Produk Keuangan ADB, silakan hubungi:
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Asian Development Bank 
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Tel +63 2 632 4444 
Fax +63 2 636 2612 
tdcs@adb.org

Untuk informasi lebih lanjut tentang proyek dan kebijakan ADB, kunjungi www.adb.org. 

Informasi terperinci tersedia secara online di www.adb.org/site/public-sector-financing/financial-products. 
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Dokumen ini telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris untuk menjangkau pengguna yang lebih luas. Meskipun ADB telah  
berusaha  untuk memastikan ketepatan dari penerjemahan, namun, bahasa resmi Asian Development Bank (ADB) adalah 
Bahasa Inggris dan hanya dokumen asli yang ditulis dalam Bahasa Inggris yang merupakan teks yang otentik (resmi dan 
otoritatif). Segala sitiran harus mengacu ke dokumen aslinya dalam Bahasa Inggris.



Asian Development Bank (ADB) adalah institusi keuangan untuk pembangunan yang beranggotakan 
67 negara dan berupaya mendorong kemajuan ekonomi dan sosial bagi negara-negara berkembang 
anggotanya yang berada di kawasan Asia dan Pasifik. 

Brosur ini memperkenalkan produk keuangan ADB, termasuk Pinjaman Berbasis LIBOR (LBL), 
Pinjaman Mata Uang Lokal (LCL), dan Produk Manajemen Utang; menjelaskan fitur utama produk-
produk tersebut; dan memaparkan garis besar persyaratan dan ketentuan dasar. Brosur ini juga 
bertujuan meningkatkan pemahaman tentang produk keuangan ADB dan sebagai masukan untuk 
membantu peminjam mengambil keputusan yang tepat saat menggunakan produk-produk tersebut.
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Produk Pinjaman Berbasis LIBOR 

Asian Development Bank (ADB) menawarkan Pinjaman Berbasis 
LIBOR – London Interbank Offered Rate (LBL) bagi peminjam 
negara dan peminjam yang dijamin negara, dengan suku bunga 
mengambang berbasis LIBOR 6 bulan, serta margin kontrak 
efektif dan, bilamana memungkinkan, premi maturitas yang 
besarnya tetap sepanjang masa pinjaman. LBL juga tersedia 
bagi peminjam non-negara dengan suku bunga mengambang 
ditambah margin pinjaman yang ditentukan secara kasus per 
kasus untuk menutupi paparan risiko ADB terhadap peminjam 
dan proyek tertentu.

LBL diperkenalkan pertama kali pada Juli 2001. Pada 
November 2006, ADB memperkenalkan serangkaian 
penyempurnaan terhadap produk LBL berdasarkan masukan 
dari para peminjam.

Produk LBL yang baru memberi peminjam fleksibilitas yang 
lebih tinggi:

 y Pilihan mata uang; 
 y Pilihan basis suku bunga; 
 y Beragam pilihan ketentuan pembayaran; 
 y Opsi untuk mengubah mata uang dan basis suku bunga 

selama masa pinjaman; dan;
 y Opsi cap atau collar pada suku bunga mengambang selama 

masa pinjaman. 

LBL merupakan produk pinjaman berbasis pasar yang 
memungkinkan ADB melakukan intermediasi secara efisien 
dengan ketentuan terbaik, memberikan harga yang transparan 
dan berbasis pasar, serta memenuhi kebutuhan peminjam  

untuk menyesuaikan mata uang dan basis suku bunga agar  
sesuai dengan kebutuhan proyek dan strategi manajemen  
risiko eksternal.  

Pilihan yang Tersedia untuk Ketentuan  
Awal LBL 

Praktik manajemen utang yang hati-hati saat memilih ketentuan 
keuangan sebuah pinjaman adalah dengan membuat struktur 
profil pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan paparan 
risiko proyek, serta portofolio utang eksternal keseluruhan 
peminjam. ADB mempertimbangkan mata uang pinjaman, 
suku bunga, ketentuan pembayaran pinjaman, biaya pinjaman, 
dan fitur manajemen utang lainnya agar dapat menyediakan 
ketentuan yang lebih fleksibel, sehingga peminjam memiliki 
lebih banyak pilihan. 

Mata Uang Pinjaman
Peminjam dapat memilih denominasi LBL-nya dalam mata uang 
euro, yen Jepang (Yen), dolar AS (USD), atau dalam mata uang 
yang dapat diperantarakan ADB secara efisien. Mata uang yang 
dipilih peminjam akan menjadi mata uang pinjaman. Mata uang 
pilihan tersebut juga akan menjadi mata uang yang digunakan 
peminjam dalam pembayaran utangnya. Jika diinginkan oleh 
peminjam, ADB dapat bertindak sebagai agen bagi peminjam 
guna membeli mata uang yang diperlukan untuk pencairan 
dengan tujuan pengadaan. 
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Suku Bunga Pinjaman  
Pinjaman dapat diberikan dengan dasar suku bunga 
mengambang atau suku bunga tetap. Untuk pinjaman suku 
bunga tetap, penetapan suku bunga dapat dilakukan pada saat 
pencairan, kapan saja setelah pencairan, atau melalui Jadwal 
Specified Rate-Fixing (SRF). 

Pinjaman Suku Bunga Mengambang 
Untuk pinjaman suku bunga mengambang, suku bunga akan 
di-reset setiap 6 bulan sekali pada tanggal pembayaran bunga. 
Suku bunga pinjaman adalah suku bunga dasar ditambah margin 
kontrak efektif, dan premi maturitas (jika dapat diterapkan) yang 
nilainya tetap dalam persetujuan pinjaman.

Tanggal Pembayaran Bunga. Tanggal pembayaran bunga 
untuk LBL negara dan dijamin negara akan diseragamkan pada 
tanggal 1 atau tanggal 15 bulan apa pun, dan setiap 6 bulan 
setelahnya. Untuk pinjaman non-negara, tanggal pembayaran 
bunga dapat disesuaikan pada tanggal berapa pun bulan apa 
pun, dan setiap 6 bulan setelahnya sesuai ketentuan dalam 
kesepakatan pinjaman. 

Suku Bunga Dasar. adalah LIBOR 6 bulan untuk USD dan Yen, 
suku bunga referensi standar yang digunakan di pasar untuk 
menentukan harga pinjaman suku bunga mengambang bagi 
kebanyakan mata uang. EURIBOR 6 bulan1 digunakan untuk 
pinjaman berdenominasi euro. Suku bunga referensi lainnya 
yang diakui bank komersial akan digunakan pada pasar lain. 

Margin Kontrak Efektif. Margin yang menggunakan LIBOR 
sebagai tolok ukurnya akan menjadi dasar yang transparan, 
sehingga peminjam dapat membandingkan ketentuan LBL 
dengan ketentuan dari pemberi pinjaman lain, serta konsisten 
dengan praktik pasar. Hal ini juga memungkinkan manajemen 
risiko mata uang dan suku bunga yang lebih baik karena lebih 
mudah untuk melakukan lindung nilai sepenuhnya terhadap 
risiko tersebut.
— Untuk peminjam negara atau dijamin negara, tanpa 
memandang mata uang pinjaman: 

 y 40 basis poin untuk pinjaman yang dinegosiasikan pada atau 
setelah 1 Jul 2011. 

Margin pinjaman untuk peminjam non-negara mencerminkan 
risiko kredit proyek dan peminjam yang bersangkutan. 

Premi Maturitas. Pada Desember 2011, Dewan Direktur 
ADB menyetujui diperkenalkannya harga berbasis maturitas 
untuk peminjam negara dan peminjam dijamin negara. Premi  
maturitas akan berlaku untuk pinjaman yang negosiasi resminya 
diselesaikan pada atau setelah 1 April 2012. 

Premi maturitas, tergantung pada jatuh tempo pinjaman  
rata-rata,2 berlaku sepanjang masa pinjaman: 

 y 10 basis poin per tahun untuk pinjaman dengan jatuh tempo 
pinjaman rata-rata lebih besar dari 13 tahun dan sampai 
dengan 16 tahun, dan;

 y 20 basis poin per tahun untuk pinjaman dengan jatuh tempo 
pinjaman rata-rata lebih besar dari 16 tahun dan sampai 
dengan 19 tahun. 

Jatuh tempo pinjaman rata-rata dibatasi paling lama 19 tahun. 

Pinjaman Suku Bunga Tetap dengan Jadwal Penetapan 
Suku Bunga Tertentu (SRF) 
Peminjam dapat meminta ADB untuk otomatis menjalankan 
serangkaian penetapan suku bunga, baik menurut periode 
(misalnya pada interval waktu berkala sesuai petunjuk peminjam) 
atau menurut nilai (misalnya ketika mencapai nilai pencairan 
tertentu sesuai petunjuk peminjam).

SRF Menurut Periode. Peminjam akan menentukan frekuensi 
penetapan suku bunga (misalnya setiap 6 bulan atau setiap 
tahun). Sebagai contoh, peminjam dapat menginstruksikan ADB 
untuk menetapkan suku bunga setiap 6 bulan bagi nilai pinjaman 
yang dicairkan selama 6 bulan ke belakang. Tanggal penetapan 
suku bunga harus sama dengan tanggal pembayaran bunga. 
Suku bunga tetap yang didapat akan seketika berlaku. Dengan 
demikian, LBL dengan SRF menurut periode akan dipecah-pecah 
menjadi beberapa tranche nilai pencairan, dan setiap tranche 
memiliki suku bunga tetapnya sendiri. 

SRF Menurut Nilai. Peminjam akan menentukan nilai “ambang” 
untuk nilai pencairan yang dikenakan penetapan suku bunga 
(misalnya setiap $5 juta; setelah pencairan melampaui $5 
juta, $10 juta, $20 juta, dll.). Sebagai contoh, peminjam dapat 
menginstruksikan ADB untuk menetapkan suku bunga pada 
nilai yang dicairkan setiap kali pencairan pinjaman kumulatif 
mencapai $15 juta. Suku bunga tetap ini baru akan diberlakukan 
pada awal periode bunga berikutnya setelah nilai ambang 
tercapai. 

1  Euro Interbank Offered Rate, digunakan untuk pinjaman berdenominasi euro. 

2   Jatuh tempo pinjaman rata-rata adalah rata-rata tertimbang waktu yang diperlukan untuk membayar pinjaman, yang dihitung sebagai lama tahun rata-rata hingga setiap 
nilai pembayaran pokok jatuh tempo, tertimbang menurut nilai pembayaran pokok. Metode untuk menghitung jatuh tempo pinjaman rata-rata adalah sebagai berikut:

 Jatuh tempo pinjaman rata-rata = Jumlah pembayaran tertimbang
            Jumlah pembayaran total
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Peminjam dapat mengatur jadwal SRF kapan saja selama 
masa pinjaman. Peminjam dapat membatalkan pengaturan 
tersebut kapan saja, sehingga peminjam memegang kendali dan 
fleksibilitas dalam menentukan kapan menetapkan suku bunga 
untuk pinjamannya. Sebelum penetapan suku bunga, pinjaman 
memiliki suku bunga mengambang.

ADB akan membiayai penetapan suku bunga dengan lindung 
nilai di pasar swap, yang suku bunga atau biayanya akan 
diteruskan kepada peminjam. Secara umum, suku bunga tetap 
akan setara dengan tingkat swap LIBOR 6 bulan dalam mata 
uang yang terkait dengan jatuh tempo nilai yang telah dicairkan, 
ditambah margin kontrak efektif.3

Ketentuan Pembayaran 
Untuk semua LBL Negara yang dinegosiasikan setelah 1 Januari 
2007, peminjam dapat memilih salah satu dari kedua opsi 
pembayaran berikut: 

Pembayaran Terkait Komitmen 
Pinjaman mempunyai masa tenggang, diikuti dengan jadwal 
pembayaran pokok yang telah ditentukan dalam kesepakatan 
pinjaman. Untuk membantu upaya lindung nilai bagi ADB dan 
peminjamnya, jadwal pembayaran pinjaman dalam kesepakatan 
pinjaman akan dinyatakan sebagai persentase dari nilai pokok 
keseluruhan (porsi angsuran). Nilai pokok yang ditagihkan 
akan ditentukan dengan menerapkan porsi angsuran terhadap 
nilai pinjaman yang belum dibayar. Porsi angsuran dalam 
kesepakatan pinjaman berlaku pada pencairan kumulatif 
selama masa tenggang. Porsi angsuran disesuaikan untuk 
pencairan setelah masa tenggang pada setiap periode bunga 
sesuai kesepakatan pinjaman. Dengan persetujuan ADB, 
peminjam dapat memilih dari sejumlah ketentuan berikut untuk 
menetapkan jadwal porsi angsuran agar sesuai dengan proyeksi 
keuangannya:  

 y Pembayaran jenis anuitas 
 y Pembayaran garis lurus 
 y Pembayaran “bullet”4 
 y Pembayaran khusus yang disesuaikan5 

Pilihan peminjam terhadap butir-butir utama pembayaran – 
masa tenggang, ketentuan pinjaman, dan metode pembayaran, 
akan berpengaruh terhadap jatuh tempo pinjaman rata-rata. 

Pembayaran Terkait Pencairan
Pada ketentuan pembayaran jenis ini, jadwal pembayaran 
dikaitkan dengan pencairan sesungguhnya. Pencairan kumulatif 

dalam setiap periode 6 bulan (“nilai yang dicairkan”) akan 
memiliki jadwal amortisasinya sendiri-sendiri. 

Masa tenggang dan periode pembayaran untuk “nilai yang 
dicairkan” pada setiap periode 6 bulan akan sama dan akan 
ditetapkan dalam kesepakatan pinjaman. Masa tenggang akan 
dimulai hanya setelah pencairan sesungguhnya dilakukan. 
Setelah pencairan sesungguhnya terjadi, jadwal pembayaran 
akan dibuat untuk nilai yang dicairkan pada semester tersebut, 
dan peminjam akan diberitahukan jadwal tersebut. 

Pinjaman hanya dapat diamortisasi pada periode pembayaran 
dengan dasar pembayaran pokok yang besarnya sama, dan 
bukan dengan ketentuan pembayaran fleksibel yang berlaku 
pada opsi pembayaran lainnya. 

Berbagai opsi pembayaran di atas memungkinkan peminjam 
negara untuk memilih struktur optimum yang sesuai dengan 
proyeksi keuangan proyek.

LBL non-negara memiliki jadwal pembayaran fleksibel agar 
sesuai dengan kebutuhan pembiayaan, proyeksi arus kas, dan 
situasi kredit setiap proyek.

Pembayaran Dini dan Pembatalan 
Peminjam negara dapat melakukan pembayaran dini, baik 
sebagian maupun seluruhnya, atas saldo pinjaman yang telah 
dicairkan dan belum dibayarkan, kapan saja selama masa 
pinjaman dengan memberi tahu ADB secara tertulis tidak 
kurang dari 45 hari sebelum pembayaran dini.6 Pembayaran 
dini sebagian diterapkan pada jadwal pembayaran utang secara 
terbalik, yaitu yang jatuh temponya paling lama akan dibayar 
terlebih dahulu. Pembayaran dini sebagian harus sekurang-
kurangnya sama dengan keseluruhan jumlah pokok dari salah 
satu nilai utang jatuh tempo atau lebih.

Pembayaran dini dapat dilakukan hanya setelah pinjaman 
telah dicairkan sepenuhnya dan rekening pinjaman untuk 
pencairan telah ditutup. 

Untuk pinjaman suku bunga mengambang, peminjam 
dapat melakukan pembayaran dini untuk nilai apa pun yang 
belum dibayar, pada tanggal pembayaran bunga pinjaman 
tanpa dikenakan premi pembayaran dini. Namun, pembayaran 
dini untuk pinjaman suku bunga mengambang pada tanggal 
selain tanggal pembayaran bunga akan dikenakan premi 
pembayaran dini berdasarkan selisih (jika ada) antara suku 
bunga yang dapat diperoleh dengan menginvestasikan nilai 
setara pembayaran dini dan biaya pendanaan ADB untuk periode 
hingga tanggal pembayaran bunga berikutnya. Jika pembayaran 
dini atas pinjaman suku bunga tetap atau pinjaman suku bunga 

3.   Pada pasar swap suku bunga, kesetaraan harga pasar antara suku bunga tetap dan LIBOR 6 bulan untuk mata uang utama akan terus-menerus tercipta. Kesetaraan ini 
disebut juga sebagai “tingkat swap”.

4 Pembayaran “bullet” mengacu pada pembayaran tunggal saat akhir masa pinjaman.
5  Pembayaran khusus yang disesuaikan mengacu pada struktur amortisasi yang dapat memenuhi struktur arus kas proyek. Penyesuaian seperti ini akan dinyatakan dalam 

persentase (yang kemungkinan tidak merata) yang tidak dapat diubah lagi setelah penandatanganan pinjaman.
6  Aturan pembayaran dini dan pembatalan untuk LBL Non-negara mengikuti klausul spesifik dalam kesepakatan pinjaman yang relevan.
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mengambang yang melibatkan konversi menyebabkan transaksi 
lindung nilai terkait harus diakhiri, peminjam akan dikenakan 
biaya untuk menutup transaksi lindung nilai apabila ADB perlu 
mengeluarkan biaya semacam itu. 

Peminjam negara dapat membatalkan semua atau sebagian 
dari saldo pinjaman yang belum dicairkan, kapan saja dan 
tanpa biaya sebelum rekening pinjaman ditutup, namun tetap 
diwajibkan untuk memberi tahu ADB sekurang-kurangnya  
45 hari sebelumnya. 

Potongan Bunga (Rebate) dan Tambahan  
Bunga (Surcharge) 
Potongan bunga dan tambahan bunga merupakan fitur standar 
untuk semua LBL negara, tetapi tidak untuk LBL non-negara. 

ADB biasanya dapat mendanai LBL dengan biaya lebih 
rendah daripada LIBOR 6 bulan (sehingga margin biaya berada 
di bawah pendanaan LIBOR). Dengan mempertahankan prinsip 
penerusan biaya secara otomatis melalui harga, margin biaya 
pendanaan yang sesungguhnya lebih rendah dari LIBOR ini akan 
dikembalikan kepada peminjam melalui potongan bunga. Untuk 
tujuan ini, ADB akan melakukan perhitungan dua kali setahun 
(pada 1 Januari dan 1 Juli) atas margin biaya pendanaan rata-
rata sesungguhnya relatif terhadap LIBOR (tingkat potongan 
bunga), dan menggunakannya sebagai dasar untuk menentukan 
besarnya potongan bunga bagi setiap peminjam LBL. Tambahan 
bunga dapat terjadi apabila biaya pendanaan ADB lebih tinggi 
daripada LIBOR 6 bulan. 

ADB juga dapat memvariasikan margin tetapnya terhadap 
LIBOR karena perubahan sasaran pendapatan. Mengingat  
sifat kerja sama ADB, setiap perubahan pada margin tetap 
terkait LBL baru akan diterapkan pula untuk saldo pinjaman yang  
belum dibayar pada semua LBL melalui potongan bunga atau 
tambahan bunga.

Tingkat potongan/tambahan bunga yang diumumkan 
akan diterapkan pada periode bunga yang dimulai setelah 
pengumuman tersebut. 

Biaya Pinjaman Lainnya 
Untuk semua pinjaman proyek negara atau pinjaman tersendiri 
berbasis kebijakan, dan pinjaman subprogram di bawah 
pendekatan program, yang dinegosiasikan pada atau setelah  
1 Oktober 2007, ADB akan menerapkan biaya komitmen 15 basis 
poin secara merata pada jumlah seluruh saldo pinjaman yang 
belum dicairkan. Biaya komitmen akan dihitung 60 hari setelah 
tanggal kesepakatan pinjaman terkait dan akan mulai berjalan 
setelah pinjaman dinyatakan efektif. 

Fleksibilitas untuk Mengubah 
Ketentuan Awal LBL 

Saat mengikat kontrak pinjaman dengan ADB, peminjam 
mengambil kewajiban yang akan menjadi bagian dari 
neracanya untuk jangka panjang. Meskipun peminjam telah 
mempertimbangkan secara matang ketentuan keuangan 
pinjaman sebelum negosiasi, kebutuhan dan risiko manajemen 
utang peminjam dapat saja berubah seiring waktu. 

Karena itu, peminjam mungkin bermaksud meninjau kembali 
pilihan awalnya akan mata uang dan struktur suku bunga. Untuk 
itu, peminjam dapat menggunakan ketentuan konversi dalam 
kesepakatan LBL kapan saja setelah pinjaman efektif, namun 
sambil tetap mengikuti ketentuan yang relevan dalam Peraturan 
Pinjaman dan Pedoman Konversi. 

“Pedoman Konversi” adalah dokumen unilateral yang 
dapat diubah ADB kapan saja untuk memberikan fleksibilitas 
dalam menjalankan permintaan konversi. Pedoman tersebut 
menjelaskan prosedur untuk meminta, menerima, dan 
menjalankan konversi seperti yang tercantum dalam kesepakatan 
pinjaman. 

Perubahan Karakteristik Mata Uang LBL 
Peminjam dapat mengubah mata uang pinjaman untuk semua 
atau sebagian dari jumlah pinjaman yang belum dicairkan dan/
atau telah dicairkan, kapan saja selama masa pinjaman. 

Konversi Mata Uang untuk Saldo yang Belum Dicairkan 
Nilai konversi mata uang saldo pinjaman yang belum dicairkan 
menjadi mata uang yang disetujui ditentukan berdasarkan nilai 
tukar yang berlaku sesuai definisi dalam Pedoman Konversi. 
Suku bunga yang berlaku terhadap saldo yang belum dicairkan 
dan telah dikonversi, yang kemudian dicairkan dan menjadi 
terutang, adalah suku bunga mengambang yang berlaku atas 
mata uang yang disetujui (dipilih oleh peminjam). Nilai parsial 
yang dikonversikan akan diterapkan pro rata untuk semua jangka 
jatuh tempo pinjaman. 

Konversi Mata Uang untuk Pinjaman yang Belum Dibayar 
Setelah konversi mata uang dilakukan atas pinjaman yang belum 
dibayarkan, suku bunga yang berlaku terhadap nilai pinjaman 
hasil konversi ini dapat berupa suku bunga mengambang 
atau suku bunga tetap yang berlaku atas mata uang yang 
disetujui. Ketentuan konversi mata uang mencerminkan biaya 
transaksi lindung nilai mata uang oleh ADB, termasuk nilai tukar 
sesungguhnya yang digunakan dalam transaksi.
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Untuk LBL yang telah dicairkan seluruhnya dan belum 
dibayarkan, ADB menawarkan opsi untuk mengkonversi 
mata uang denominasi pinjaman menjadi mata uang lokal,7 
bergantung pada kemampuan ADB untuk melakukan pengaturan 
lindung nilai yang sesuai di pasar lokal tersebut. Alasan 
memperkenalkan opsi konversi mata uang lokal adalah 
untuk mengurangi atau menghilangkan ketidaksepadanan 
mata uang (currency mismatch) yang mungkin terjadi jika 
pendapatan peminjam berdenominasi mata uang lokal, 
sementara kewajibannya berdenominasi mata uang asing. 
Sering kali, peminjam menginginkan konversi mata uang untuk 
seluruh masa jatuh tempo yang tersisa dari jumlah yang belum 
dibayar. Jika swap mata uang jangka panjang tidak tersedia, 
serta pertimbangan mengenai manajemen aset dan kewajiban 
(ALM) tidak memungkinkan ADB untuk memenuhi permintaan 
tersebut, denominasi mata uang akan kembali menjadi mata 
uang pinjaman awal (mata uang sebelum konversi) pada saat 
berakhirnya transaksi lindung nilai swap mata uang terkait (akhir 
periode konversi). Suku bunga juga akan kembali menjadi suku 
bunga awal yang berlaku pada mata uang pinjaman. Nilai pokok 
yang tersisa pada akhir periode konversi, yang dinyatakan dalam 
mata uang pinjaman awal, tidak akan diketahui hingga akhir 
periode konversi, bergantung pada nilai tukar yang berlaku saat 
itu. Karenanya, peminjam akan menanggung risiko nilai tukar. 

Mengubah Karakteristik Suku Bunga LBL 
Peminjam dapat meminta konversi suku bunga menjadi suku 
bunga tetap atau tidak tetap, kapan saja selama masa pinjaman. 
Peminjam pun dapat membeli cap atau collar, tergantung peluang 
pasar swap terkait yang tersedia bagi ADB. 

Jika ADB tidak dapat menjalankan transaksi pasar secara 
penuh hingga jatuh tempo pinjaman, suku bunga yang harus 
dibayar untuk nilai pinjaman yang dimintakan konversi akan 
kembali ke suku bunga awal (suku bunga sebelum konversi) 
setelah periode konversi berakhir. 

Konversi Suku Bunga untuk Pinjaman Suku  
Bunga Mengambang 
Peminjam dapat meminta konversi semua atau sebagian 
pinjaman suku bunga mengambang menjadi pinjaman suku 
bunga tetap, kapan saja selama masa pinjaman. Setelah 
konversi, suku bunga akan ditentukan berdasarkan biaya 
transaksi lindung nilai di pasar swap. 

Peminjam sebaiknya mengatur penetapan suku bunga 
melalui jadwal SRF. Jika tidak, peminjam akan bertanggung 
jawab menentukan kapan meminta ADB menetapkan suku 

bunga pinjamannya. Peminjam dapat membatalkan jadwal SRF, 
tetapi hanya sebelum ADB menjalankan transaksi bersangkutan. 

Konversi Suku Bunga untuk Pinjaman Suku Bunga Tetap 
Peminjam dapat meminta konversi semua atau sebagian 
pinjaman suku bunga tetap menjadi pinjaman suku bunga 
mengambang, kapan saja selama masa pinjaman. Setelah 
konversi, suku bunga akan ditentukan berdasarkan biaya 
transaksi lindung nilai terkait di pasar swap. 

Cap dan Collar Suku Bunga 
Jika peminjam ingin mengurangi paparannya terhadap 
ketidakpastian tingkat suku bunga, tetapi tidak ingin 
menghilangkannya sama sekali, peminjam dapat membeli cap 
atau collar suku bunga. 

Cap pada suku bunga akan mempertahankan biaya bunga 
peminjam tetap berdasarkan suku bunga mengambang, 
sambil memberikan kepastian bahwa suku bunga dasar LIBOR 
peminjam tidak akan melewati batas tertinggi (cap) tersebut. 
Jika suku bunga mengambang ternyata naik melampaui batas 
tertinggi (cap) suku bunga pada tanggal reset LIBOR kapan pun, 
peminjam hanya membayar suku bunga pada batas tersebut. 
Seperti halnya asuransi apa pun, ada biaya untuk menetapkan 
batas tertinggi (cap) tersebut, yaitu premi yang biasanya 
dibayarkan di muka. Premi dihitung sebagai persentase dari 
nilai pinjaman belum dibayar yang diberi batas tertinggi suku 
bunga. Premi dapat dibayar secara tunai atau dikapitalisasikan 
(capitalized) jika ada anggaran untuk kapitalisasi biaya pinjaman 
dan rekening pinjaman masih aktif. 

Collar pada suku bunga akan memastikan bahwa peminjam 
membayar suku bunga mengambang dalam rentang tertentu. 
Ini terutama digunakan untuk mengurangi premi yang perlu 
dibayar atas penetapan batas tertinggi suku bunga. Dengan 
batas rentang (collar), peminjam tidak hanya membayar 
premi untuk menetapkan batas tertinggi pada suku bunga 
mengambang, tetapi juga menetapkan batas terbawah (floor). 
Premi yang dibayar peminjam akan dikurangkan dengan premi 
yang diterimanya.

Harga Konversi
Untuk semua konversi, serta cap dan collar suku bunga, ADB 
akan meneruskan kepada peminjam bunga atau biaya lindung 
nilai terkait yang berlaku pada saat dijalankannya konversi. 
Selain itu, berlaku pula biaya transaksi yang besarnya antara 

7  Opsi konversi mata uang lokal untuk LBL hanya tersedia secara kasus per kasus. Akan dikenakan biaya tahunan sebesar dua basis poin dari nilai pokok belum terbayar 
yang dilindungi nilainya.

Pr
od

uk
 Pi

nja
ma

n  
Be

rb
as

is 
LIB

OR



8

Pilihan Peminjam akan Ketentuan  
Keuangan Pinjaman 

Peminjam dapat berfokus pada tiga ketentuan utama pinjaman 
yang sangat penting bagi strategi manajemen utang eksternal:

 y Mata uang
 y Basis suku bunga
 y Ketentuan pembayaran 

LBL memungkinkan peminjam untuk menyesuaikan arus 
kas pinjamannya agar sesuai dengan proyek atau kebutuhan 
manajemen utang keseluruhan. Karena itu, peminjam perlu 
memahami fitur-fitur produk LBL sedini mungkin selama siklus 
proyek. Peminjam harus mempertimbangkan opsi yang tersedia 
untuk ketentuan pinjaman selama masa persiapan proyek  
dan menganalisis kelebihan dan risiko jauh sebelum memulai 
penilaian proyek. 

Mesk ipun s ta f  ADB t idak  d iperbo lehkan untuk 
merekomendasikan opsi pinjaman atau mengambil keputusan 
bagi peminjam, mereka siap menjelaskan berbagai alternatif 
dalam paket LBL yang baru, dan membantu dalam mengevaluasi 
kemungkinan risiko yang ada. 

Tabel 1: Biaya Transaksi untuk Konversi Pinjaman 
(dinyatakan sebagai persentase nilai pokok  
yang terlibat) 

 
 

Jenis Transaksi

Konversi  
Pinjaman

Biayaa

Konversi mata uang 
Dari nilai pinjaman yang belum dicairkan 0,0625%
Dari nilai pinjaman yang telah dicairkan 0,125%
Konversi mata uang lokal 0,02%b

Konversi suku bunga 
Penetapan suku bunga hingga jatuh 
tempo pinjaman untuk nilai sampai 
dengan nilai pinjaman yang belum dibayar

Tanpa biaya

Penetapan/Pengambangan  
suku bunga berikutnya 

0,0625%

Cap dan collar suku bunga 0,0625%

a   Biaya Konversi Pinjaman dinyatakan sebagai persentase dari nilai pokok 
yang terlibat dan merupakan biaya yang dibayarkan satu kali saja ketika 
konversi, kecuali untuk Konversi Mata Uang Lokal.

b   Untuk Konversi Mata Uang Lokal, peminjam akan dikenakan biaya tahunan 
sebesar 0,02% dari nilai pokok belum terbayar yang dilindungi nilainya. 

0,0625% hingga 0,125% dari nilai pokok yang terlibat. Tabel 1 
merangkum biaya transaksi saat ini. Biaya-biaya berikut dapat 
berubah selama masa pinjaman.
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Alasan Diperlukannya Produk 
Pinjaman Mata Uang Lokal 

Ketika Asian Development Bank (ADB) memperkenalkan  
produk pinjaman berbasis LIBOR – London interbank offered 
rate (LBL) pada 2001, ADB merespon perkembangan kebutuhan 
peminjam. ADB memberikan produk yang didasarkan pada 
parameter berbasis pasar yang transparan, menawarkan 
fleksibilitas yang signifikan untuk menyesuaikan produk dengan 
kebutuhan aktual proyek spesifik, dan memungkinkan ADB 
melakukan intermediasi dengan ketentuan yang paling baik.

Karena produk LBL terutama ditargetkan pada peminjam 
negara dan peminjam non-negara yang mampu menyerap 
atau melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing, 
sejumlah peminjam meminta ADB untuk memperkenalkan 
produk pinjaman mata uang lokal (local currency loan atau LCL). 
Peminjam yang demikian termasuk entitas yang memperoleh 
sebagian besar pendapatannya dalam mata uang lokal dan 
mungkin tidak mampu mengelola atau melakukan lindung nilai 
atas risiko mata uang yang terkait dengan pinjaman dalam mata 
uang asing. 

Dewan Direktur ADB menyetujui LCL pertamanya pada 2003 
kepada peminjam non-negara. Sejak saat itu, sejumlah peminjam 
negara pun telah menyatakan minatnya untuk meminjam 
dari ADB dalam bentuk mata uang lokal. Untuk menanggapi 
permintaan yang semakin banyak ini, Dewan Direktur ADB 
menyetujui diperkenalkannya produk LCL pada Agustus 2005, 
yang akan tersedia bagi peminjam negara maupun non-negara 
dalam mata uang tertentu. 

Kotak 1
Mengurangi Ketidaksepadanan Mata Uang pada 
Emerging Economy

Hingga tahun 90-an, ketidaksepadanan mata uang tidak dipandang 
penting sebagai faktor yang menjelaskan dalam teori perkembangan 
ekonomi dan siklus bisnis. Pandangan ini berubah sejak krisis 
keuangan Asia tahun 1997 dan krisis lainnya di emerging market 
selama satu dasawarsa terakhir. Berbagai riset ekonomi penting 
telah dilakukan sejak krisis tersebut. Riset teoritis dan studi 
empiris memperlihatkan kaitan penyebab yang kuat antara 
utang berdenominasi mata uang asing yang berlebihan dengan 
pertumbuhan ekonomi. 

Sejak krisis keuangan Asia, sejumlah emerging economy 
telah mengembangkan pasar modal lokalnya dan mengurangi 
ketergantungan pada pinjaman internasional. Asian Development 
Bank (ADB) memainkan peran penting dalam membantu negara 
berkembang anggotanya (DMC) untuk membangun pasar keuangan 
lokal. Karenanya, langkah ADB menawarkan pinjaman mata uang 
lokal merupakan konsekuensi logis dari fokusnya untuk membangun 
pasar keuangan lokal dan membantu DMC mengurangi atau 
menghilangkan ketidaksepadanan mata uang dalam ekonominya. 

ADB berupaya mengurangi ketidaksepadanan mata uang 
(currency mismatch) di negara-negara berkembang anggotanya 
(developing member countries atau DMC) melalui perluasan LCL 
dengan kerja sama erat bersama sektor keuangan lokal untuk 
melengkapi dan mengkatalisis sumber daya keuangan lokal. 
Ketidaksepadanan mata uang berperan penting sebagai salah satu 
penyebab dalam krisis keuangan yang pernah terjadi (Kotak 1).

Produk Pinjaman Mata Uang Lokal 
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Selain itu, aktivitas pendanaan mata uang lokal ADB dapat 
bermanfaat besar untuk mengembangkan pasar modal lokal. 
Di pasar modal internasional, ADB dikenal sebagai penerbit 
inovatif yang membuka pasar baru, memperkenalkan instrumen 
keuangan baru, dan mengisi kekosongan berarti dalam lanskap 
investasi dan penerbitan. ADB dapat memainkan peran serupa 
dalam pengembangan pasar modal lokal dengan 

 y mengikuti praktik terbaik saat menerbitkan obligasi mata 
uang lokal; 

 y menciptakan tolok ukur baru; 
 y memberikan contoh baik dalam transaksi dari segi 

dokumentasi dan eksekusi; 
 y memperpanjang kurva hasil (yield curve); 
 y memperkenalkan inovasi atas instrumen keuangan yang 

tersedia di pasar modal lokal; 
 y meningkatkan likuiditas di pasar swap; dan 
 y menyediakan peluang diversifikasi penting bagi investor 

institusi lokal seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun 
(Kotak 2). 

Peminjam yang Memenuhi Syarat  

ADB hanya dapat menawarkan produk LCL di DMC tertentu 
setelah memperoleh semua persetujuan yang relevan untuk 
mengakses pasar modal lokal. 

Treasury Department ADB akan memberi tahu peminjam 
yang berminat mengenai status persetujuan oleh regulator, serta 
syarat dan ketentuan pemberian pinjaman mata uang lokal dalam 
kaitannya dengan pasar spesifik. 

Peminjam yang memenuhi syarat mencakup peminjam  
non-negara dan beberapa entitas negara. Melalui Innovation  
and Efficiency Initiative yang disetujui oleh Dewan Direktur 
ADB pada Agustus 2005, ADB akan dapat memberi pinjaman 
langsung kepada peminjam sub-negara, seperti misalnya 
pemerintah lokal dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. 

Fitur Utama Produk Pinjaman  
Mata Uang Lokal 

Pendekatan ADB dalam Pendanaan 
ADB memiliki dua pendekatan dalam pendanaan mata uang 
lokal: (i) pendanaan “back-to-back”, yaitu ADB mengumpulkan 
sumber daya keuangan dalam mata uang lokal untuk membiayai 
proyek spesifik secara eksklusif; dan (ii) pool-based funding, 
yaitu ADB menyimpan likuiditas dalam mata uang lokal tertentu. 
Treasury Department ADB akan memberi tahu peminjam dalam 
mata uang apa saja ADB memiliki likuiditas mata uang lokal.

ADB dapat memperoleh pendanaan mata uang lokal terutama 
melalui dua jalur: (i) dengan menerbitkan obligasi mata uang 
lokal; dan (ii) dengan melakukan swap lintas mata uang (CCS) 
dengan counterparty komersial di pasar yang memungkinkan 
untuk melakukan swap seperti itu. Keputusan ADB untuk 
mengumpulkan dana mata uang lokal melalui obligasi atau 
cross-currrency swap/CCS (jika memungkinkan) bergantung 
terutama pada pertimbangan biaya. Untuk pembiayaan “back-
to-back”, Treasury Department ADB akan bekerja sama dengan 
peminjam untuk mencari sumber pendanaan yang paling hemat 
biaya, yang dapat memenuhi kebutuhan proyek

Harga
ADB berupaya menentukan harga produk LCL-nya menurut 
prinsip harga transparan. Harga ditentukan berdasarkan 
parameter berikut: 

Suku bunga dasar ADB. Suku bunga dasar bergantung pada 
apakah pembiayaan dalam mata uang lokal diperoleh melalui 
pendanaan “back-to-back” atau pendekatan pool-based funding. 
Untuk pendanaan “back-to-back”, suku bunga dasar merupakan 
biaya transaksi pendanaan yang dilakukan ADB guna membiayai 
pinjaman spesifik. Untuk pool-based funding, suku bunga dasar 
mengikuti tolok ukur suku bunga mengambang lokal (ekuivalen 
dengan LIBOR). 

Basis suku bunga. Semua LCL pada awalnya memiliki suku 
bunga mengambang, hingga peminjam meminta penetapan. 
Untuk pinjaman suku bunga mengambang, bunga pinjaman 

Kotak 2  
Berkontribusi Terhadap Perkembangan Pasar  
Modal Lokal 

Periset akademik telah menemukan bukti empiris mengenai korelasi 
antara perkembangan pasar modal lokal dan pertumbuhan ekonomi. 
Demikian pula lembaga pemeringkat kredit mencatat bahwa 
banyak negara dapat meningkatkan peringkat kreditnya dengan 
memperkuat pasar modal lokal dan mengurangi ketergantungan 
terhadap pinjaman luar negeri. 

Dengan menjadi peserta aktif di pasar modal lokal, ADB juga dapat 
berkontribusi terhadap perkembangan pasar lokal. Sebagai contoh, 
penerbitan obligasi ADB sering menimbulkan efek pembuka jalan yang 
positif dengan membawa penerbit dan investor internasional ke pasar 
lokal. Selain itu, penerbitan obligasi ADB, yang memiliki peringkat kredit 
tertinggi, berkontribusi memberikan manfaat diversifikasi bagi investor 
lokal yang sering kali sangat terpapar risiko ekonomi dan keuangan 
dalam negeri. Terakhir, obligasi ADB dapat membantu mengembangkan 
sisi pasar yang kurang populer dan membantu menciptakan atau 
memperkuat pasar swap mata uang lokal. 
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akan berubah berdasarkan tolok ukur mata uang lokal yang 
menjadi dasar. Untuk pinjaman suku bunga tetap, bunga 
pinjaman didasarkan pada ekuivalen swap atas suku bunga 
dasar ADB. Nilai yang diterapkan pada tanggal penetapan suku 
bunga dikaitkan dengan jadwal jatuh tempo dan amortisasi 
jumlah pinjaman yang telah dicairkan. Penetapan suku bunga 
bergantung pada apakah ADB dapat melakukan transaksi 
lindung nilai di pasar lokal. 

Margin kontrak efektif. Margin kontrak efektif mengikuti prinsip 
serupa dengan yang diterapkan pada produk LBL ADB. Margin 
kontrak efektif untuk pinjaman yang dijamin pemerintah, yang 
dinegosiasikan pada atau setelah 1 Jul 2011 adalah sebesar 
40 basis poin. 

Untuk pinjaman non-negara, penetapan harga berbasis 
risiko digunakan untuk menentukan margin pinjaman, yang 
dinegosiasikan secara terpisah untuk setiap pinjaman. Penentuan 
margin untuk pinjaman tersebut, harus mempertimbangkan 
berbagai hal, termasuk pengaturan sekuritas, tingkat harga 
berbasis pasar, dan faktor risiko kredit untuk pinjaman spesifik. 

Premi maturitas. Premi maturitas berlaku untuk LCL dijamin 
negara yang negosiasi resminya diselesaikan pada atau setelah 
1 April 2012. Premi maturitas didasarkan pada jatuh tempo 
pinjaman rata-rata, dan berlaku sepanjang masa pinjaman: 

 y 10 basis poin per tahun untuk pinjaman dengan jatuh tempo 
pinjaman rata-rata lebih besar dari 13 tahun dan sampai 
dengan 16 tahun, dan;

 y 20 basis poin per tahun untuk pinjaman dengan jatuh tempo 
pinjaman rata-rata lebih besar dari 16 tahun dan sampai 
dengan 19 tahun.

Jatuh tempo pinjaman rata-rata dibatasi paling lama 19 tahun.  

Biaya dibayar di muka. Tidak ada biaya di muka yang dikenakan 
untuk pinjaman negara. Untuk pinjaman non-negara, biaya di  
muka akan dinegosiasikan dengan peminjam. 

Biaya komitmen. Biaya komitmen pinjaman mata uang lokal 
untuk pinjaman proyek negara atau pinjaman tersendiri berbasis 
kebijakan, dan pinjaman subprogram di bawah pendekatan 
program, yang dinegosiasikan pada atau setelah 1 Oktober 
2007, adalah 15 basis poin secara merata pada jumlah saldo 
pinjaman yang belum dicairkan. Untuk pinjaman non-negara, 
biaya komitmen akan dinegosiasikan dengan peminjam. 

Pembayaran Utang Dini dan Pembatalan
Peminjam diperbolehkan melakukan pembayaran dini untuk 
semua atau sebagian saldo yang telah dicairkan dan belum 
dibayarkan selama masa pinjaman, dengan memberitahu ADB 

secara tertulis sesuai periode pemberitahuan pembayaran 
dini dalam kesepakatan pinjaman. Pembayaran dini sebagian 
diterapkan pada jadwal pembayaran utang secara terbalik, yaitu 
yang jatuh temponya paling lama akan dibayar terlebih dahulu. 
Selain itu, pembayaran dini dapat dilakukan hanya setelah 
pinjaman telah dicairkan sepenuhnya dan rekening pinjaman 
untuk pencairan telah ditutup.

Namun, biaya pembayaran dini akan dikenakan berdasarkan 
biaya (jika ada) yang harus dikeluarkan ADB akibat pembayaran 
dini untuk masa pinjaman tersisa. Jika pembayaran dini atas 
pinjaman suku bunga tetap menyebabkan transaksi lindung 
nilai terkait harus diakhiri, peminjam akan dikenakan biaya 
(jika ada) untuk menutup transaksi lindung nilai. Tidak ada 
biaya pembayaran dini yang dikenakan untuk pinjaman suku 
bunga mengambang yang didanai dengan pendekatan pool-
based funding jika pembayaran dini dilakukan pada tanggal 
pembayaran bunga. 

Peminjam diperbolehkan untuk membatalkan semua atau 
sebagian dari saldo pinjaman yang belum dicairkan sebelum 
rekening pinjaman ditutup. Biaya pembatalan tidak akan 
dikenakan apabila ADB mengikuti pendekatan pool-based 
funding. Untuk pendanaan “back-to-back”, jika ADB telah 
bersepakat dengan peminjam untuk mendanai terlebih dahulu 
persyaratan mata uang lokal untuk pinjaman tertentu, dan 
kemudian peminjam memutuskan untuk membatalkan seluruh 
atau sebagian pinjaman, biaya pembatalan dapat dikenakan 
sebagai kompensasi bagi ADB atas segala biaya yang timbul 
akibat pembatalan. 

Biaya-biaya untuk pembayaran dini dan pembatalan, 
beserta prinsip perhitungannya, disertakan dalam dokumen 
pinjaman untuk memastikan transparansi penuh bagi peminjam. 

Potongan Bunga (Rebate) dan Tambahan  
Bunga (Surcharge) 
Potongan dan tambahan bunga berlaku untuk pinjaman negara 
yang didanai dengan pendekatan dana gabungan. Potongan 
atau tambahan tersebut dihitung berdasarkan biaya pendanaan 
ADB relatif terhadap tolok ukur suku bunga mengambang lokal. 
Dengan demikian, jika biaya pendanaan berada di bawah tolok 
ukurnya margin akan dikembalikan kepada peminjam melalui 
potongan bunga, sementara jika biaya pendanaan berada di atas 
tolok ukur, margin akan diambil dari peminjam melalui tambahan 
bunga. Prinsip ini sama dengan pendekatan harga untuk produk 
LBL ADB dan mempertahankan prinsip penerusan biaya secara 
otomatis melalui harga. 

Opsi Konversi Suku Bunga untuk Pinjaman  
Mata Uang Lokal 
Peminjam diperbolehkan untuk mengubah basis suku bunga 
pinjaman mata uang lokal, kapan saja selama masa pinjaman, 
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Studi Kasus 1  
INDIA: Menggunakan Hasil Penjualan Obligasi Rupee  
ADB untuk Membiayai Jalur Transmisi Listrik 

Ketika Powerlinks Transmission Limited, badan usaha milik 
pemerintah di India yang didukung oleh Tata Power Company Limited 
dan Power Grid Corporation of India Limited, perlu mendirikan jalur 
transmisi listrik sepanjang sekitar 1.150 kilometer dari Siliguri di 
Bengal Barat ke Mandaula dekat Delhi, badan usaha ini meminta 
Asian Development Bank (ADB) untuk menyediakan pembiayaan 
suku bunga tetap dalam rupee India. ADB menawarkan pinjaman 
mata uang lokal dalam rupee India yang nilai setara sekitar $70 juta 
dolar, mengingat semua pendapatan proyek dalam mata uang lokal 
dan karena perusahaan ingin menyamakan mata uang kewajibannya 
dengan mata uang asetnya. 

Dengan adanya permintaan pinjaman rupee India dari Powerlinks 
dan peminjam India lainnya, ADB memutuskan untuk menerbitkan 
obligasi rupee India pertamanya pada Februari 2004, dengan nilai 
pokok agregat sebesar Rs5,0 miliar (setara sekitar $110 juta), tingkat 
bunga kupon 5,4% per tahun, dan jatuh tempo dalam 10 tahun. 
Penerbitan tersebut yang dihargai 17 basis poin lebih tinggi daripada 
tingkat bunga obligasi pemerintah yang serupa, menandai beberapa 
hal pertama di pasar modal India–penerbitan pertama oleh entitas 
asing; penerbitan supranasional pertama; dan penerbitan pertama 
yang diberi peringkat AAA oleh Fitch, Standard & Poors, dan Moody’s 
Investor Services. 

Hasil dari penerbitan obligasi rupee ADB tersebut digunakan untuk 
memberikan pinjaman mata uang lokal dengan suku bunga tetap 
selama 15 tahun dari ADB kepada Powerlinks, jenis pembiayaan 
jangka panjang dengan mata uang lokal dan suku bunga tetap yang 
sangat dibutuhkan proyek infrastruktur di India.  

Studi Kasus 2 
FILIPINA: ADB Memberikan Pinjaman Mata Uang 
Lokal untuk Mengatasi Persoalan Kredit Macet

Untuk mengatasi masalah kredit macet (NPL), beberapa institusi 
keuangan Filipina telah melepas sejumlah besar porsi kredit 
macetnya dalam dua tahun terakhir. Dalam salah satu lelang kredit 
macet pada Juli 2005, Bayrische Hypo- and Vereinsbank (HVB) 
berhasil memenangkan lelang untuk mengakuisisi portofolio kredit 
macet dari PCI Equitable Bank. Karena kredit macet yang dilelang 
semuanya bersifat domestik dan berdenominasi peso Filipina, 
HVB meminta pinjaman mata uang lokal dari Asian Development 
Bank (ADB) sebagai bagian dari paket pembiayaan untuk akuisisi 
tersebut. Mengingat ADB tidak mempunyai liquidity pool dalam 
bentuk peso Filipina, pendanaan untuk pinjaman tersebut dilakukan 
melalui “back-to-back arrangement”, yaitu swap lintas mata uang 
dengan counterparty komersial agar ADB dapat memperoleh mata 
uang lokal yang diperlukan. 

Cara pendanaan dengan swap lintas mata uang menyediakan 
mekanisme yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan peminjam—
pinjaman suku bunga mengambang selama 3 tahun yang didasarkan 
pada tolok ukur suku bunga mengambang lokal dan berdenominasi 
mata uang lokal. Dengan memberikan pinjaman mata uang lokal ini, 
ADB memungkinkan peminjam untuk mengakses pembiayaan utang 
akuisisi, sehingga kewajibannya memiliki denominasi yang sama 
dengan aset hasil akuisisi.  

Pinjaman Mata Uang Lokal dalam Pelaksanaannya: Dua Studi Kasus 

dengan meminta konversi suku bunga untuk menetapkan  
atau mengambangkan suku bunganya, bergantung pada 
peluang pasar swap relevan yang tersedia bagi ADB di pasar 
lokal. Persyaratan dan ketentuan yang dapat dicapai ADB 
dengan menjalankan transaksi lindung nilai yang diperlukan 

akan diteruskan kepada peminjam, ditambah biaya transaksi 
sebesar 0,0625%, yang serupa dengan biaya yang dikenakan 
atas transaksi ini di bawah kebijakan LBL, kecuali untuk konversi 
suku bunga pertama kali yang tidak dikenakan biaya. 
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Produk Keuangan ADB

Sesuai persetujuan Dewan Direktur pada November 2006, ADB 
kini menawarkan produk manajemen utang untuk kewajiban  
pihak ketiga kepada klien negara (termasuk klien yang dijamin 
negara). Kewajiban pihak ketiga mengacu pada pinjaman yang 
diberikan kepada klien negara oleh institusi keuangan dan 
lembaga selain ADB, yang mencakup pinjaman dari institusi 
keuangan komersial, penerbitan obligasi yang belum jatuh 
tempo, atau pinjaman bilateral. Berdasarkan justifikasi dan 
kerangka kerja manajemen utang yang baik, klien negara dapat 
menggunakan produk manajemen utang untuk mengoptimalkan 
strategi manajemen utangnya. 

Saat ini tersedia produk manajemen utang berikut: 
 y Swap Suku Bunga 
 y Swap Lintas Mata Uang 
 y Swap Mata Uang Lokal (mengubah kewajiban mata uang 

asing menjadi kewajiban mata uang lokal; saat ini hanya 
tersedia di negara tertentu).  

Latar Belakang 

Peminjam negara dari kalangan negara berkembang anggota 
ADB (developing member countries atau DMC) telah memperoleh 
lebih banyak pengalaman mengelola portofolio utangnya 
selama satu dasawarsa terakhir. Namun, perbaikan kapasitas 
manajemen utang publik tidak selalu disertai dengan akses ke 
alat manajemen risiko utama. Sebagai contoh, alat manajemen 
risiko yang dapat diakses banyak DMC hanya terbatas pada 

swap jangka pendek atau swap dengan persyaratan agunan 
yang ketat.  

Produk manajemen utang ADB diluncurkan untuk menjawab 
masalah akses DMC ke pasar swap, sehingga dapat membantu 
upaya manajemen utang yang mengikuti praktik terbaik. Dengan 
bertindak sebagai perantara pasar keuangan, ADB berada di 
antara institusi keuangan pasar dan klien DMC, serta memiliki 
kontrak keuangan terpisah dengan keduanya.  

Harga yang dicapai ADB melalui transaksi pasar akan 
langsung diteruskan kepada klien DMC. Klien DMC akan 
mendapat banyak manfaat dari peran ADB sebagai perantara 
pasar. Pertama, berdasarkan prinsip penerusan biaya, klien DMC 
dapat memperoleh harga transaksi yang lebih menguntungkan 
untuk swap, dan juga masa jatuh tempo yang lebih panjang, 
karena harga dan masa jatuh tempo tersebut mencerminkan 
peringkat kredit ADB yang sangat baik. Kedua, klien DMC akan 
mendapat manfaat dari pengalaman ADB dalam menjalankan 
transaksi, pengetahuan akan metode penentuan harga 
derivatif, dan juga jaringan luas institusi keuangan utama yang 
dapat diminta ADB untuk ikut menawar transaksi. Terakhir, 
menggunakan ADB sebagai perantara juga dapat menghemat 
plafon kredit klien DMC di institusi non-negara. 

Swap Suku Bunga untuk Kewajiban  
Pihak Ketiga 

Klien dapat menggunakan produk Swap Suku Bunga ADB untuk 
mengelola risiko suku bunga pada kewajiban pihak ketiganya 

Produk Manajemen Utang 
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Gambar 1: Contoh Swap Suku Bunga untuk Kewajiban Pihak Ketiga
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atau untuk mengubah sensitivitas suku bunga portofolio utang 
eksternalnya dengan mengubah basis suku bunga salah satu 
atau beberapa pinjaman pihak ketiga yang ada. Swap Suku 
Bunga untuk kewajiban pihak ketiga dapat dilakukan dari suku 
bunga mengambang ke suku bunga tetap, atau sebaliknya. 

Sebagai contoh, DMC mungkin menginginkan pinjaman  
pihak ketiga agar menjadi bersuku bunga tetap sehingga tidak 
akan terpapar risiko suku bunga di masa mendatang; Dalam 
keadaan lain, DMC mungkin ingin mencapai target bauran suku 
bunga pinjaman antara suku bunga tetap dan mengambang, 

dengan menyesuaikan pinjaman suku bunga tetap melalui 
swap suku bunga. 

Gambar 1 memberikan contoh bagaimana klien dapat 
mengubah kewajiban pihak ketiga dari yang semula USD 
berbasis suku bunga mengambang (LIBOR) menjadi USD suku 
bunga tetap dengan mengadakan swap suku bunga yang sesuai 
dengan ADB. ADB akan mengimbangi risiko suku bunga terkait 
swap tersebut dengan mengadakan swap pengimbang dengan 
counterparty di pasar.

Gambar 2: Contoh Swap Lintas Mata Uang untuk Kewajiban Pihak Ketiga
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Produk Keuangan ADB

Swap Lintas Mata Uang untuk 
Kewajiban Pihak Ketiga 

Swap Lintas Mata Uang dapat mengubah mata uang dari utang 
tertentu, menyesuaikan komposisi mata uang dalam portofolio 
utang pemerintah DMC untuk menghilangkan ketidaksepadanan 
mata uang (currency mismatch) atau mencapai target komposisi 
mata uang pemerintah yang terus berevolusi. 

Sebagai contoh, mungkin ada DMC yang mengalami  
paparan berlebih terhadap mata uang tertentu akibat 
pinjaman berjumlah besar dalam mata uang tersebut. Dengan 
menggunakan swap lintas mata uang dari ADB untuk kewajiban 
pihak ketiga, DMC dapat menyesuaikan target campuran mata 
uang dalam portofolio kewajibannya. 

Gambar 2 memberikan contoh bagaimana klien dapat 
mengubah kewajiban pihak ketiga dari yang semula berbasis 
yen menjadi kewajiban berbasis USD dengan mengadakan 
Swap Lintas Mata Uang yang sesuai dengan ADB. ADB akan 
mengimbangi risiko mata uang terkait swap tersebut dengan 
mengadakan swap pengimbang dengan counterparty di pasar.

Prosedur Penggunaan Produk Manajemen Utang 

Cara memperoleh produk manajemen utang untuk kewajiban  
pihak ketiga 
1. Mengadakan Kesepakatan Derivatif Induk (Master Derivatives 

Agreement) dengan ADB. 
2. Menyerahkan kepada ADB (dan terus memperbaruinya) daftar 

tanda tangan pejabat yang berwenang mengadakan transaksi 
Produk Manajemen Utang ADB. 

3. Menyerahkan Formulir Permintaan Produk Manajemen Utang 
(Debt Management Product Request Form) dalam format aslinya. 
Permintaan harus menyertakan alasan penggunaan Produk 
Manajemen Utang ADB, ketentuan lindung nilai yang diminta, 
dan pinjaman pihak ketiga spesifik yang ingin dilindungi nilainya. 
Formulir dapat di-download dari www.adb.org/finance. 

4. Setelah menerima permintaan klien, ADB akan memulai proses 
peninjauan dan persetujuan atas permintaan tersebut. Selama 
proses persetujuan, klien mungkin akan dihubungi untuk informasi 
lebih lanjut atau klarifikasi. ADB berhak menolak permintaan 
transaksi lindung nilai. 

5. ADB akan berupaya menjalankan lindung nilai dalam waktu 
20 hari kalender sejak permintaan klien disetujui. Ketentuan 
lindung nilai yang bersifat final akan segera dikirimkan kepada 
klien setelah transaksi dijalankan. Klien akan ditagih untuk biaya 
tahunan transaksi lindung nilai. 

6. Konfirmasi hukum yang berisi ketentuan lindung nilai akan 
diserahkan kepada klien untuk ditandatangani.

Tabel 2: Produk Manajemen Utang ADB untuk 
Kewajiban Pihak Ketiga—Biaya Transaksi Jadwal 
(dinyatakan sebagai persentase per tahun terhadap 
nilai pokok yang dilindungi nilainya) 

Jenis Transaksi 
1 Jul 2010– 
30 Jun 2011

1 Jul 2011–
seterusnya

Swap Suku Bunga 0,03% 0,04%

Swap Lintas Mata Uang 0,075% 0,10%

Harga Produk Manajemen Utang untuk 
Kewajiban Pihak Ketiga 
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Pertimbangan Hukum 

Klien yang ingin menggunakan produk manajemen utang 
ADB untuk kewajiban pihak ketiganya harus mengadakan 
kesepakatan derivatif induk (master derivatives agreement) 
dengan ADB. Kesepakatan tersebut memberikan kerangka kerja 
kontrak antara klien dan ADB. Setelah kesepakatan tersebut 
berlaku, setiap transaksi manajemen utang yang dijalankan 
oleh klien dan ADB akan didokumentasikan dengan konfirmasi 
hukum, yang akan menjadi bagian dari kesepakatan induk 
(master agreement).  

Sebelum mengadakan kesepakatan derivatif yang disebutkan, 
ADB akan bekerja sama dengan klien untuk memastikan 
bahwa strategi manajemen utang klien yang bersangkutan 
telah memenuhi standar praktik terbaik dan bahwa keputusan 
manajemen utang yang dibantu oleh ADB diambil sebagai bagian 
dari pendekatan manajemen utang yang komprehensif. 



16 Fitur Ketentuan Pinjaman 
Mata Uang Euro, yen Jepang, dolar AS, dan mata uang lainnya yang dimungkinkan 
Jadwal Jatuh Tempo dan 
Pembayaran

Pinjaman Negara Pinjaman akan diberikan menurut ketentuan standar masa tenggang 
dan jatuh tempo final, dengan batas jatuh tempo pinjaman rata-rata paling lama 19 tahun.

Semua peminjam Negara dapat memilih salah satu dari kedua jenis opsi pembayaran 
berikut: 

Pembayaran Terkait Komitmen: Pinjaman mempunyai masa tenggang, diikuti 
dengan jadwal pembayaran pokok yang telah ditentukan dalam kesepakatan pinjaman. 
Tergantung persetujuan ADB, peminjam dapat memilih dari sejumlah ketentuan 
pembayaran berikut agar sesuai dengan proyeksi arus kasnya dalam bentuk yang 
dapat diterima ADB: 

 – pembayaran jenis anuitas 
 – pembayaran garis lurus 
 – pembayaran “bullet” 
 – pembayaran khusus yang disesuaikan 

Pembayaran Terkait Pencairan: Nilai pencairan kumulatif selama setiap periode 6 
bulan (tranche pencairan) dapat dibayar menurut jadwal yang mulai berjalan sejak 
diawalinya periode bunga setelah pencairan. Masa tenggang, jatuh tempo final, dan 
ketentuan pembayaran (hanya garis lurus) akan sama untuk semua tranche pencairan.

Pinjaman Non-Negara Pinjaman akan terus didasarkan pada kebutuhan proyek untuk 
masa tenggang dan jatuh tempo final. Ketentuan pembayaran dapat berupa anuitas 
atau seperti hipotek, atau disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan proyek dengan cara 
yang dapat diterima ADB.  

Suku Bunga Pinjaman Mengambang Pinjaman Negara Suku bunga pinjaman adalah suku bunga dasar ditambah margin 
kontrak efektif, dan premi maturitas (jika dapat diterapkan). 
Pinjaman Non-Negara Suku bunga pinjaman adalah suku bunga dasar ditambah  
margin pinjaman. 

Lembar Ketentuan

Pinjaman Berbasis LIBOR  
dan Opsi Konversi 
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Produk Keuangan ADB

Fitur Ketentuan Pinjaman 
a. Suku Bunga Dasar  Suku bunga dasar adalah LIBOR 6 bulan untuk dolar AS dan yen, serta EURIBOR  

(Euro Interbank Offered Rate) 6 bulan untuk euro. Suku bunga referensi lainnya yang diakui 
bank komersial akan digunakan pada pasar lain.  

b. Margin Kontrak Efektif Pinjaman Negara Margin kontrak efektif ADB adalah 40 basis poin dan besarnya tetap 
selama masa pinjaman, untuk pinjaman yang dinegosiasikan pada atau setelah 1 Jul 2011. 
Pinjaman Non-Negara Margin pinjaman ditentukan berdasarkan penilaian kredit dan risiko 
proyek pinjaman, dan besarnya tetap selama masa pinjaman. 

c. Premi Maturitas  Pinjaman Negara Premi maturitas adalah 10 basis poin per tahun untuk pinjaman dengan 
jatuh tempo pinjaman rata-rata lebih besar dari 13 tahun dan sampai dengan 16 tahun, 
dan 20 basis poin per tahun untuk pinjaman dengan jatuh tempo pinjaman rata-rata lebih 
besar dari 16 tahun dan sampai dengan 19 tahun. Berlaku untuk pinjaman yang negosiasi 
resminya diselesaikan pada atau setelah 1 April 2012. 
Pinjaman Non-Negara Tidak berlaku. 

Suku Bunga Pinjaman Tetap dengan Jadwal Penetapan Suku Bunga Tertentu 
a. Suku Bunga Dasar Pada saat penetapan, suku bunga dasar akan menjadi biaya pendanaan suku bunga 

tetap oleh ADB. 
b. Jadwal Penetapan Peminjam kapan saja dapat meminta ADB untuk menjalankan serangkaian penetapan 

suku bunga, baik menurut periode (misalnya pada interval waktu berkala setiap 6 bulan 
atau setiap tahun) atau menurut nilai (misalnya ketika mencapai nilai pencairan tertentu). 
Sebelum penetapan, suku bunga pinjaman adalah suku bunga mengambang.  

Suku Bunga Pinjaman dan  
Tanggal Reset 

Untuk pinjaman suku bunga mengambang, suku bunga akan di-reset setiap 6 bulan sekali 
pada tanggal pembayaran bunga. 

Tanggal pembayaran bunga adalah tanggal 1 dan 15, dan setiap 6 bulan setelahnya 
sesuai ketentuan dalam kesepakatan pinjaman. 

Potongan Bunga (Rebate) dan 
Tambahan Bunga (Surcharge) 

Pinjaman Negara ADB dapat memberikan potongan bunga atau tambahan bunga jika 
ada perubahan di masa mendatang pada margin suku bunga tetap dan/atau margin biaya 
pendanaan ADB relatif terhadap acuan suku bunga. 
Pinjaman Non-Negara Tidak berlaku. 

Opsi Konversi Pinjaman Peminjam dapat melaksanakan opsi-opsi tersebut kapan saja selama masa pinjaman. 
a. Konversi Mata Uang   Nilai Belum Dicairkan Semua atau sebagian dari saldo yang belum dicairkan dapat 

dikonversi menjadi salah satu mata uang yang ditawarkan. 
Nilai Telah Dicairkan Semua atau sebagian dari saldo yang telah dicairkan dapat  
dikonversi menjadi salah satu mata uang yang ditawarkan, untuk seluruh atau sebagian 
dari sisa masa pinjaman. Jatuh tempo konversi tidak lebih lama daripada jatuh tempo yang 
tersisa untuk pinjaman atau porsi yang sedang dilindungi nilainya. Jatuh tempo maksimum 
untuk lindung nilai mungkin dibatasi lebih lanjut oleh pilihan yang tersedia bagi ADB di pasar 
keuangan. Konversi akan dijalankan pada nilai tukar pasar yang berlaku.

b. Konversi Suku Bunga Suku bunga mengambang pada semua atau sebagian dari saldo yang telah dicairkan 
dapat dikonversi menjadi suku bunga tetap, atau sebaliknya dari suku bunga tetap menjadi 
mengambang, untuk seluruh atau sebagian dari sisa masa pinjaman. Jatuh tempo konversi 
tidak lebih lama daripada jatuh tempo yang tersisa untuk pinjaman atau porsi yang sedang 
dilindungi nilainya. Jatuh tempo maksimum untuk lindung nilai mungkin dibatasi lebih lanjut 
oleh pilihan yang tersedia bagi ADB di pasar keuangan. Konversi akan dijalankan pada 
nilai tukar pasar yang berlaku. 

c.  Cap dan Collar Suku Bunga Cap atau collar pada suku bunga mengambang dapat dibeli untuk nilai hingga seluruh 
jumlah yang telah dicairkan, untuk seluruh atau sebagian masa jatuh tempo yang tersisa. 
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Fitur Ketentuan Pinjaman 
d. Pedoman Konversi Konversi akan dijalankan sesuai prosedur ADB yang berlaku pada saat permintaan 

konversi, sesuai penjelasan dalam pedoman konversi. Dokumen pedoman tersebut 
menjelaskan prosedur untuk meminta, menerima, dan menjalankan konversi; informasi 
mengenai keterbatasan dan pembatasan konversi; ilustrasi biaya keuangan konversi; 
dan biaya transaksi.  

Biaya Komitmen Pinjaman Negara 15 basis poin secara merata pada jumlah saldo pinjaman yang belum 
dicairkan.
Pinjaman Non-Negara Dinegosiasikan dengan peminjam.

Biaya Dibayar di Muka Pinjaman Negara Tidak ada.
Pinjaman Non-Negara Dinegosiasikan dengan peminjam.

Biaya Transaksi untuk Konversi dan untuk Cap dan Collar 
a. Konversi Mata Uang Nilai pinjaman yang telah dicairkan: 0,125% dari nilai yang telah ditransaksikan. Nilai 

pinjaman yang belum dicairkan: 0,0625% dari nilai yang telah ditransaksikan. 
b. Konversi Suku Bunga  Tidak dikenakan biaya untuk rangkaian pertama konversi suku bunga yang dilakukan 

peminjam, dari suku bunga mengambang menjadi suku bunga tetap, sampai dengan nilai 
keseluruhan dan jatuh tempo penuh pinjaman. Semua swap suku bunga selanjutnya untuk 
mengembalikan konversi awal menjadi suku bunga mengambang lagi, dan setelahnya 
konversi dari suku bunga mengambang ke tetap, akan dikenakan biaya transaksi 0,0625% 
dari nilai yang ditransaksikan. 

c.  Cap dan Collar Suku Bunga  0,0625% dari nilai yang telah ditransaksikan. 
Pembayaran Dini dan Pembatalan Semua atau sebagian dari saldo yang telah dicairkan dan belum dibayarkan dapat 

dibayarkan dini kapan saja selama masa pinjaman. Peminjam dapat membatalkan semua 
atau sebagian dari saldo pinjaman yang belum dicairkan sebelum rekening pinjaman ditutup. 

Untuk pinjaman suku bunga mengambang, peminjam dapat melakukan pembayaran 
dini untuk nilai yang belum dibayar, pada tanggal pembayaran bunga pinjaman tanpa 
dikenakan premi pembayaran dini. Namun, pembayaran dini untuk pinjaman suku bunga 
mengambang pada tanggal selain tanggal pembayaran bunga akan dikenakan premi 
pembayaran dini berdasarkan selisih (jika ada) antara suku bunga yang dapat diperoleh 
dengan menginvestasikan nilai setara pembayaran dini dan biaya pendanaan ADB untuk 
periode hingga tanggal pembayaran bunga berikutnya. Jika pembayaran dini atas pinjaman 
suku bunga tetap atau pinjaman suku bunga mengambang yang melibatkan konversi 
menyebabkan transaksi lindung nilai terkait harus diakhiri, peminjam akan dikenakan biaya 
(jika ada) untuk menutup transaksi lindung nilai.

Substitusi Mata Uang Jika timbul keadaan yang menyebabkan kesulitan akses terhadap mata uang pinjaman, 
ADB berhak mengganti mata uang pinjaman dengan mata uang pengganti hingga ADB 
dapat mengakses kembali mata uang pinjaman. 
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Produk Keuangan ADB

Lembar Ketentuan

Pinjaman Mata Uang Lokal  
untuk Peminjam Negara 

Fitur Ketentuan Pinjaman 
Mata Uang Pinjaman akan ditawarkan dalam mata uang lokal tertentu jika kondisi pasar lokal 

menyediakan peluang yang sesuai. 
Jatuh Tempo Pinjaman akan didasarkan pada kebutuhan proyek akan masa tenggang dan jatuh tempo 

final, bergantung pada ketersediaan peluang pendanaan di pasar lokal dan batas jatuh 
tempo pinjaman rata-rata paling lama 19 tahun. 

Suku Bunga Pinjaman Mengambang Suku bunga pinjaman terdiri atas suku bunga dasar ditambah margin kontrak efektif, dan 
premi maturitas (jika dapat diterapkan). 

a. Suku Bunga Dasar Suku bunga dasar untuk pinjaman suku bunga mengambang akan didasarkan pada tolok 
ukur suku bunga mengambang yang sesuai di pasar lokal. 

b. Margin Kontrak Efektif Margin kontrak efektif adalah 40 basis poin untuk pinjaman yang dinegosiasikan pada 
atau setelah 1 Jul 2011. 

c. Premi Maturitas Premi maturitas adalah 10 basis poin per tahun untuk pinjaman dengan jatuh tempo 
pinjaman rata-rata lebih besar dari 13 tahun dan sampai dengan 16 tahun, dan 20 basis 
poin per tahun untuk pinjaman dengan jatuh tempo pinjaman rata-rata lebih besar dari 
16 tahun dan sampai dengan 19 tahun. Berlaku untuk pinjaman yang negosiasi resminya 
diselesaikan pada atau setelah 1 April 2012. 

Suku Bunga Pinjaman Tetap Pada saat penetapan, suku bunga dasar akan menjadi biaya pendanaan suku bunga 
tetap oleh ADB untuk jatuh tempo yang relevan, yang perlu dibayar ADB atas transaksi 
swap lindung nilai yang relevan. 

Tanggal Reset Suku Bunga Pinjaman Untuk pinjaman suku bunga mengambang, suku bunga akan di-reset menurut ketentuan 
spesifik dalam kesepakatan pinjaman. 

Potongan Bunga (Rebate) dan 
Tambahan Bunga (Surcharge) 

Potongan dan tambahan bunga berlaku untuk pinjaman negara yang didanai dengan 
pendekatan dana gabungan. 

Opsi Konversi Pinjaman Suku bunga mengambang pada semua atau sebagian dari saldo yang telah dicairkan 
dapat dikonversi menjadi suku bunga tetap, atau sebaliknya dari suku bunga tetap menjadi 
mengambang, untuk seluruh atau sebagian dari sisa masa pinjaman, jika ADB dapat 
mengadakan transaksi lindung nilai yang sesuai di pasar lokal. Konversi akan dijalankan 
pada nilai tukar pasar yang berlaku.  
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Fitur Ketentuan Pinjaman 
Biaya Komitmen Biaya sebesar 15 basis poin secara merata pada jumlah saldo pinjaman yang belum 

dicairkan.
Biaya Transaksi Tidak dikenakan biaya untuk rangkaian pertama konversi suku bunga yang dilakukan 

peminjam. Semua swap suku bunga berikutnya akan dikenakan biaya transaksi 0,0625% 
dari nilai yang ditransaksikan. 

Pembayaran Dini dan Pembatalan Untuk pinjaman suku bunga mengambang, peminjam diperbolehkan melakukan 
pembayaran dini senilai berapa pun untuk saldo yang belum dibayarkan pada tanggal 
pembayaran bunga pinjaman, dengan memberitahu ADB secara tertulis sesuai periode 
pemberitahuan pembayaran dini dalam kesepakatan pinjaman. Namun, biaya pembayaran 
dini akan dikenakan berdasarkan selisih (jika ada) antara suku bunga yang dapat diperoleh 
dengan menginvestasikan nilai setara pembayaran dini dan biaya pendanaan ADB untuk 
nilai pembayaran dini tersebut. Jika pembayaran dini atas pinjaman suku bunga tetap atau 
pinjaman suku bunga mengambang yang melibatkan konversi suku bunga menyebabkan 
transaksi lindung nilai terkait harus diakhiri, peminjam akan dikenakan biaya (jika ada) 
untuk menutup transaksi lindung nilai. Tidak ada biaya pembayaran dini yang dikenakan 
untuk pinjaman suku bunga mengambang yang didanai dengan pendekatan pool-based 
funding jika pembayaran dini dilakukan pada tanggal pembayaran bunga. 

Peminjam dapat membatalkan semua atau sebagian dari saldo pinjaman yang belum 
dicairkan sebelum rekening pinjaman ditutup. Tetapi, untuk pengaturan pendanaan 
“back-to-back”, peminjam perlu membayar biaya pembatalan yang dihitung sebagai nilai 
kini (present value) biaya ADB untuk menjalankan dana yang dibatalkan, jika ADB telah 
bersepakat dengan peminjam untuk mendanai terlebih dulu persyaratan mata uang lokal 
bagi pinjaman tersebut. Tidak dikenakan biaya pembatalan apabila pendanaan pinjaman 
menggunakan pendekatan pool-based funding.

Substitusi Mata Uang Jika terjadi kesulitan akses terhadap mata uang pinjaman, ADB berhak mengganti mata 
uang pinjaman dengan mata uang pengganti hingga ADB dapat mengakses kembali 
mata uang pinjaman. 
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Fitur Ketentuan Pinjaman 
Mata Uang Pinjaman akan ditawarkan dalam mata uang lokal tertentu jika kondisi pasar lokal 

menyediakan peluang yang sesuai. 
Jatuh Tempo Pinjaman akan didasarkan pada kebutuhan proyek akan masa tenggang dan jatuh tempo 

final, bergantung pada ketersediaan peluang pendanaan di pasar lokal. 
Suku Bunga Pinjaman Mengambang Pinjaman pada awalnya memiliki suku bunga mengambang, hingga peminjam meminta 

penetapan. Sebagai pinjaman suku bunga mengambang, suku bunga pinjaman adalah 
suku bunga dasar ditambah margin pinjaman. Suku bunga dasar untuk pinjaman suku 
bunga mengambang akan didasarkan pada tolok ukur suku bunga mengambang yang 
sesuai di pasar lokal, kemudian disesuaikan lagi menurut apakah margin pendanaan ADB 
lebih rendah atau lebih tinggi daripada tolok ukur tersebut. Margin pinjaman ditentukan 
berdasarkan penilaian kredit dan risiko proyek pinjaman, dan besarnya tetap selama 
masa pinjaman.  

Suku Bunga Pinjaman Tetap Penetapan suku bunga tersedia atas permintaan peminjam dan bergantung pada 
ketersediaan transaksi lindung nilai yang sesuai bagi ADB. Pada saat penetapan, suku 
bunga dasar akan menjadi biaya pendanaan suku bunga tetap oleh ADB untuk jatuh tempo 
yang relevan, yang perlu dibayar ADB atas transaksi swap lindung nilai yang relevan.  

Tanggal Reset Suku Bunga Pinjaman Untuk pinjaman suku bunga mengambang, suku bunga akan di-reset menurut ketentuan 
spesifik dalam kesepakatan pinjaman.  

Opsi Konversi Pinjaman Suku bunga mengambang pada semua atau sebagian dari saldo yang telah dicairkan 
dapat dikonversi menjadi suku bunga tetap, atau sebaliknya dari suku bunga tetap menjadi 
mengambang, untuk seluruh atau sebagian dari sisa masa pinjaman, jika ADB dapat 
mengadakan transaksi lindung nilai yang sesuai di pasar lokal. Konversi akan dijalankan 
pada nilai tukar pasar yang berlaku. 

Biaya Komitmen Dinegosiasikan dengan peminjam. 
Biaya Dibayar di Muka Dinegosiasikan dengan peminjam. 
Biaya Transaksi Tidak dikenakan biaya untuk rangkaian pertama konversi suku bunga yang dilakukan 

peminjam. Semua swap suku bunga berikutnya akan dikenakan biaya transaksi 0,0625% 
dari nilai yang ditransaksikan. 

Lembar Ketentuan

Pinjaman Mata Uang Lokal  
untuk Peminjam Non-Negara 
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Fitur Ketentuan Pinjaman 
Pembayaran Dini dan Pembatalan Pinjaman Negara Semua atau sebagian dari saldo yang telah dicairkan dan belum 

dibayarkana dapat dibayarkan dini kapan saja selama masa pinjaman. Peminjam dapat 
membatalkan semua atau sebagian dari saldo pinjaman yang belum dicairkan sebelum 
rekening pinjaman ditutup. Untuk pinjaman suku bunga mengambang, peminjam 
dapat melakukan pembayaran dini untuk nilai apa pun yang belum dibayar,a pada 
tanggal pembayaran bunga pinjaman tanpa dikenakan premi pembayaran dini. Namun, 
pembayaran dini untuk pinjaman suku bunga mengambang pada tanggal selain tanggal 
pembayaran bunga akan dikenakan premi pembayaran dini berdasarkan selisih (jika 
ada) antara suku bunga yang dapat diperoleh dengan menginvestasikan nilai setara 
pembayaran dini dan biaya pendanaan ADB untuk periode hingga tanggal pembayaran 
bunga berikutnya. Jika pembayaran dini atas pinjaman suku bunga tetap atau pinjaman 
suku bunga mengambang yang melibatkan konversi menyebabkan transaksi lindung 
nilai terkait harus diakhiri, peminjam akan dikenakan biaya (jika ada) untuk menutup 
transaksi lindung nilai.
Pinjaman Non-Negara Sesuai ketentuan dalam kesepakatan pinjaman.

Substitusi Mata Uang Jika timbul keadaan yang menyebabkan kesulitan akses terhadap mata uang pinjaman, 
ADB berhak mengganti mata uang pinjaman dengan mata uang pengganti hingga ADB 
dapat mengakses kembali mata uang pinjaman.

a  Untuk pembayaran dini sebagian, semua nilai pokok dari satu bagian pinjaman atau lebih dapat dibayarkan dini dengan bagian yang jatuh temponya paling lama akan dibayar 
terlebih dahulu.



23

Produk Keuangan ADB

Untuk informasi lebih lanjut tentang Produk Keuangan ADB, silakan hubungi:

Treasury Department 
Asian Development Bank 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
1550 Metro Manila, Philippines 
Tel +63 2 632 4444 
Fax +63 2 636 2612 
tdcs@adb.org

Untuk informasi lebih lanjut tentang proyek dan kebijakan ADB, kunjungi www.adb.org. 

Informasi terperinci tersedia secara online di www.adb.org/site/public-sector-financing/financial-products. 

Informasi Kontak



Produk  
Keuangan ADB 

Tentang Asian Development Bank 
Visi ADB adalah kawasan Asia dan Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Misinya adalah 
menolong negara-negara berkembang anggotanya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 
kualitas hidup rakyatnya. Meski Asia dan Pasifik tampak menuai banyak keberhasilan, dua per 
tiga dari populasi kelompok miskin dunia tinggal di kawasan ini: 1,8 miliar orang hidup dengan 
pendapatan kurang dari $2 per hari, 903 juta orang di antaranya bahkan hanya mendapat 
kurang dari $1,25 per hari. ADB berkomitmen mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang mempertahankan kelestarian lingkungan, dan 
integrasi kawasan.

ADB yang berbasis di Manila dimiliki oleh 67 anggota, termasuk 48 dari kawasan Asia dan 
Pasifik. Instrumen utamanya untuk membantu negara berkembang anggotanya adalah dialog 
kebijakan, pinjaman, investasi saham, jaminan, hibah, dan bantuan teknis.

Produk Keuangan ADB 
Brosur ini memperkenalkan produk keuangan ADB, termasuk Pinjaman Berbasis LIBOR, 
Pinjaman Mata Uang Lokal, dan Produk Manajemen Utang. Brosur ini juga menjelaskan fitur 
utama setiap produk dan memaparkan garis besar persyaratan dan ketentuan dasar sebagai 
masukan untuk membantu peminjam mengambil keputusan.

Dicetak di FilipinaDicetak di kertas daur ulang 

Asian Development Bank 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
1550 Metro Manila, Philippines 
Tel +63 2 632 4444 
Fax +63 2 636 2444 
www.adb.org 
Publication Stock No. № ARM124963
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