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Transaksi internasional sangatlah bervariasi antar negara yang berbeda, namun ada suatu 
ketentuan umum yang tercakup dalam berbagai perjanjian yang mewajibkan penunjukan agen 
untuk layanan yang terkait dengan proses hukum, yang lebih dikenal sebagai “agen proses”.

Penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami peran agen proses saat membahas 
tentang transaksi lintas batas negara dan alasan mengapa penunjukan agen proses harus 
dilakukan sebelum suatu kesepakatan disetujui bersama.

Apa Tujuan Dan Peran Dari Agen Proses?
Dalam suatu transaksi pembiayaan lintas batas negara, para pihak dalam suatu perjanjian 
wajib menegosiasikan berbagai klausul yurisdiksi hukum yang menetapkan bahwa setiap 
perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian tersebut wajib diputuskan sesuai dengan 
ketentuan hukum suatu yurisdiksi tertentu. Meskipun yurisdiksi hukum bisa bervariasi, kota New 
York dan negara Hong Kong serta Britania Raya (UK) umumnya dipilih karena kemapanan 
hukum komersialnya.

Saat para pihak menyetujui suatu yurisdiksi 
hukum di mana mereka tidak memiliki 
kehadiran fisik secara legal (yaitu domisili), 
maka penunjukan suatu agen proses dari 
yurisdiksi hukum tersebut wajib untuk 
dilakukan. Apa yang dilakukan oleh agen 
proses ini? Peran agen proses adalah untuk 
bertindak sebagai perwakilan, di mana 
dokumen yang terkait dengan pengadilan 
bisa dilayani dan diproses atas nama pihak 
yang menunjuknya, dan untuk menyerahkan 
dokumen yang terkait dengan pengadilan 
tersebut sesuai dengan instruksi yang 
berlaku.
Beberapa pihak bisa diwajibkan untuk 
menunjuk suatu agen proses dalam satu 
transaksi pembiayaan tunggal, dan agen 
proses yang sama bisa ditunjuk dalam lebih 
dari satu perjanjian yang ada. Biasanya, biaya 
yang dibebankan didasarkan pada jumlah 
pihak yang menunjuk dan menetapkan 
Agen Proses serta jumlah tahun transaksi 
yang terkait. Pemberi pinjaman umumnya 
lebih menyukai Agen Proses yang bersifat 
permanen selama jangka waktu perjanjian 

berlaku, dengan penunjukan dan penetapan 
yang tidak bisa dibatalkan. Penunjukan dan 
penetapan yang tidak bisa dibatalkan wajib 
dibayarkan di muka selama jangka waktu 
perjanjian berlaku.

Jenis Transaksi Yang 
Membutuhkan Agen Proses
Agen proses biasanya ditunjuk dan 
ditetapkan sebagai bagian dari transaksi 
keuangan lintas batas yang melibatkan bank 
komersial, negara yang berdaulat, agen 
pemberi pinjaman multilateral, agen kredit 
ekspor, dan entitas perusahaan. Penunjukan 
agen proses juga bisa diwajibkan dalam jenis 
transaksi global berikut ini:

• Pembiayaan Kredit 
• Pembelian, Penyewaan, dan/atau 

Pembiayaan Berbagai Hal yang Terkait 
dengan Penerbangan (Aviasi)

• Pembiayaan Pra-Ekspor
• Derivatif 

Apakah Agen Proses 
Itu Dan Mengapa Anda 
Membutuhkannya?
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• Penawaran Pasar Modal Utang/Ekuitas
• Penawaran yang Terkait Peraturan 144A/Peraturan S dari negara Amerika Serikat 
• Penjualan Saham Secara Pribadi/Tertutup
• Kesepakatan dengan Bank Komersial dan Penawaran Pinjaman Sindikasi

Manfaat Dari Pemilihan Agen Proses Profesional
Dari segi fleksibilitas dan daya tanggap hingga kepercayaan dan kerahasiaan, suatu 
agen proses profesional memiliki pengetahuan yang baik tentang berbagai jenis 
proses hukum serta memahami tingkat urgensi dan langkah tindakan yang harus 
dilakukan setelah menerima proses hukum tersebut.

Pengalaman Dan Fleksibilitas
Suatu agen proses profesional memahami berbagai hal yang diperlukan untuk 
menetapkan dan menerima penunjukan agen proses dalam kesepakatan pembiayaan 
lintas batas negara dan memahami perannya sepanjang jangka waktu berlakunya 
pembiayaan, bukan hanya pada saat penunjukan semata. Agen proses profesional 
berpengalaman dalam menyediakan layanan yang bersifat fleksibel dan bisa 
disesuaikan (misalnya dalam hal perjanjian penunjukan atau petunjuk pengiriman 
faktur) demi memenuhi kebutuhan khusus dari suatu transaksi.

Daya Tanggap
Sangat penting untuk melibatkan perusahaan yang mampu memberikan respons 
cepat terhadap berbagai permintaan saat memilih suatu agen proses. Suatu agen 
proses profesional memahami pentingnya pengiriman konfirmasi penerimaannya 
sebelum tanggal jatuh tempo, karena kelalaian untuk menutup atau mendanai suatu 
transaksi secara tepat waktu bisa menimbulkan biaya yang signifikan. Selama jangka 
waktu penunjukannya, agen proses segera memberikan pemberitahuan penerimaan 
atas setiap proses hukum sesuai dengan ketentuan perjanjian yang berlaku. Agen 
proses juga menyimpan basis data yang akurat tentang penunjukannya dan informasi 

kontak terkini.

Kepercayaan Dan Kerahasiaan
Agen proses profesional memahami proses atau pemberitahuan hukum yang tepat 
yang wajib diterimanya atas nama perusahaan klien mereka. Dengan demikian, suatu 
agen proses bisa menanamkan keyakinan tersendiri kepada semua pihak yang terlibat 
dalam transaksi terkait, bahwa tidak akan ada proses hukum yang terlewatkan atau 
salah ditangani, yang bisa mengakibatkan kelalaian dalam pengambilan keputusan 
hukum.
Sebagai contoh, agen proses diwajibkan untuk menerima dokumen hukum (yaitu 
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pemanggilan dan pengaduan) atas nama setiap pihak yang menunjuknya dalam 
suatu transaksi atas setiap tindakan yang terkait dengan transaksi pembiayaan khusus 
tersebut. Jika suatu agen proses menerima dan mengirimkan dokumen hukum terkait 
transaksi atau perihal yang salah kepada klien mereka, di mana agen proses tersebut 
bukan bertindak sebagai pihak yang ditunjuk, maka hal tersebut bisa diabaikan namun 
bisa menimbulkan biaya yang mahal bagi kliennya.
Suatu agen proses profesional mempertahankan kerahasiaan dan tidak akan 
mengungkapkan informasi apa pun yang terkait dengan penunjukannya atau transaksi 
yang mendasarinya, tanpa meminta izin secara tertulis dari pihak yang menunjuknya. 
Setelah memahami peran dari agen proses dan bagaimana suatu agen proses 
profesional bisa membantu transaksi lintas batas negara, kini saatnya untuk mencari 
mitra tepercaya yang bisa membantu Anda dalam berbagai tahapan yang diperlukan.

Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi saja dan tidak boleh dianggap atau diandalkan sebagai suatu nasihat hukum.
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