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BAB II

GAMBARAN UMUM PT WOM FINANCE

A. Sejarah Berdirinya PT Wom Finance

Sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor yang terkemuka di

Indonesia, PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk.(WOM Finance) memiliki

sejarah yang cukup panjang.Perusahaan pernah beberapa kali berganti nama.

Semula adalah PT Jakarta Tokyo Leasing yang berdiri tahun 1982.Kemudian

di tahun 1997, menjadi PT Wahana Ometraco Multiartha yang diakuisisi oleh

PT Fuji Semeru Leasing. Mulai tahun 2000, Perusahaan bertransformasi

menjadi WOM Finance serta menyediakan pembiayaan untuk sepeda motor

baru dan bekas khususnya merk Honda, Yamaha dan Suzuki.Tahun 2003,

Perusahaan memasuki pasar modal dengan menerbitkan Obligasi I senilai Rp

300 miliar. Tahun 2004, WOM Finance menjadi perusahaan publik melalui

Penawaran Umum Saham Perdana dan pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta

dan Bursa Efek Surabaya.

Setahun kemudian, PT Bank Internasional Indonesia, Tbk.(BII)

dankonsorsiumnya, International Finance Corporation (IFC) dan DBS

nominees Pte. Ltd., menjadi mitra strategis dengan mengakuisisi 67% saham

Perusahaan. Kemudian WOM Finance menerbitkan Obligasi II senilai Rp 500

miliar.Tahun 2006, WOM Finance menerbitkan Obligasi III senilai Rp. 825

miliar.

Karena kinerjanya yang cemerlang, WOM Finance memperoleh

berbagai penghargaan bergengsi antara lain Multifinance Awards 2006 oleh

Majalah Infobank dan Multifinance Awards 2007 oleh Majalah

Investor.Obligasi IV senilai Rp1 triliun kemudianditerbitkan kembali oleh
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WOM Finance pada tahun 2007. Di tahun yang sama, Perusahaan menduduki

peringkat ketiga terbesar perusahaan pembiayaan sepeda motor dengan total

asset Rp 4,8 triliun.Sebagai Perusahaan yang adaptif, fleksibel dan peka

terhadap kebutuhan masyarakat, WOM Finance memperkenalkan semboyan

baru, “Wujudkan Impian Menyentuh Hati”. Lebih dari sekedar mitra kredit

yang strategis.

WOM Finance membantu mewujudkan impian masyarakat Indonesia

untuk memiliki sepeda motor apapun pilihan merek dan jenisnya.Selain

pemekaran jaringan penjualan, pada akhir tahun 2008 WOM Finance telah

melakukan konsolidasi internal dan penyempurnaan kebijakan dalam

manajemen resiko. Dengan pemilihan portofolio yang tepat, WOM Finance

mampu meningkatkan profit dan mengarahkan bisnisnya ke arah yang lebih

baik dan sehat.WOM Finance telah membukukan lebih dari 1 juta pelanggan

serta senantiasa memudahkan pelayanan dan meningkatkan kepuasan kepada

para konsumen. Hal ini dicanangkan dengan program PeSAT (Pelayanan

cepat, Syarat mudah, Aman dan Terpercaya).WOM Finance kini menuju

layanan one day service dengan selalu memperbarui dan mempersiapkan

infrastruktur yang tepat khususnya di bidang teknologi informasi.10

B. Visi dan Misi Perusahaan.

Visi

Visi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk adalah menjadi salah satu

perusahaan pembiayaan konsumen terbaik di Indonesia.

10Dokumentasi PT Wom Finance Duri
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Misi

Misi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk adalah sebagai berikut :

a.Mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra kerja lainnya

b.Membangun kepercayaan dunia perbankan

c.Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di daerah potensial

d.Mengoptimalkan kinerja Perusahaan.

Tujuan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan mutu layanan melalui program menarik serta strategi

pemasaran yang smart sehingga kepercayaan pelanggan tetap terjaga di masa

mendatan.

b. Membuka peluangpeluang baru di samping tetap memelihara hubungan baik

yang telah bertahuntahun terbina dengan para pelanggan.

C. Produk-produk yang ditawarkan.

PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk merupakan salah satu

perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Perusahaan pembiayaan

adalah suatu bentuk perusahaan yang memfokuskan bisnisnya kepada

pemberian dana atau pembiayaan kepada pihak lain atas suatu benda atau

barang yang akan dibeli atau dimiliki oleh pihak tersebut.

Setiap melakukan pemberian dana atau pembiayaan kepada pihak lain

perusahaan akan mengenakan bunga atas setiap dana yang diberikan atau

dipinjamkan. Besarnya bunga ditentukan oleh perusahaan dengan melihat

kondisi perkembangan tingkat suku bunga yang berlaku.

Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembiayaan. Adapun

pembiayaan tersebut adalah :

1. Pembiayaan sepeda motor.
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Sepeda motor baru dan bekas dengan berbagai merk seperti :

a. Merk honda

b. Merk suzuki

c. Merk yamaha

d. Merk kawasaki.

2. Pembiayaan kredit syariah

Pembiayaan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah,

dimana ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalat (hubungan

antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu, pembiayaan syariah

tidak bisa dilepaskan dari al Qur`an dan As Sunnah sebagai sumber hukum

Islam.

Semenjak tahun 2010 WOM Finance mengembangkan bisnis

pembiayaan syariah, dimana bisnis model ini adalah bertujuan untuk

mengakomodasi permintaan pasar yang tidak bisa diserap melalui

pembiayaan konvensional.Beberapa kalangan masyarakat masih

mempertanyakan perbedaan antara pembiayaan syariah dengan

konvensional. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap

pembiayaan syariah hanya trik kamuflase untuk menggaet bisnis dari

kalangan muslim segmen emosional.

Akad perjanjian yang dipergunakan oleh WOM Syariah adalah

akad Murabahah yaitu akad jual beli antara nasabah dengan Lembaga

Keuangan Syariah, dimana Lembaga Keuangan Syariah akan membeli

barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut

kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Harga jual (pokok
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pembiayaan + margin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka

waktu yang disepakati antara nasabah dengan Lembaga Keuangan

Syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran

nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan.

Saat ini hampir di seluruh jaringan WOM Finance sudah bisa melayani

pembiayaan syariah

Produk

WOM Syariah membiayai Motor Baru (NB) maupun Motor Bekas (UB)

dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan kepada konsumen antara

lain :

1. Persyaratan mudah

2. Proses cepat

3. Margin Menarik

4. Pembayaran cicilan yang mudah

5. BPKB Motor anda aman

Keuntungan mengambil pembiayaan syariah adalah :

 Bebas riba

 Jumlah angsuran tetap sepanjang tenor

 Denda keterlambatan diperuntukkan untuk kegiatan sosial

Syarat dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Syariah

1. Syarat Kelengkapan Dokumen
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2. Melakukan pengisian dengan lengkap formulir Permohonan

Pembelian Kendaraan Secara Angsuran (PPKSA).

Langkah- langkah mengajukan pembiayaan Syariah :

1. Konsumen memenuhi kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan.

2. Petugas WOM akan membantu konsumen mengisi Formulir PPKSA

secara benar dan lengkap.

3. Petugas WOM akan menjelaskan tentang Paham Murabahah kepada

konsumen.

4. Petugas WOM akan melakukan verifikasi baik melalui telepon maupun

kunjungan.

5. Apabila permohonan Pembiayaan disetujui maka petugas WOM akan

menghubungi konsumen

6. WOM akan mengirimkan perintah pengiriman barang (PO) ke dealer

7. Konsumen membayar Uang Muka ke dealer (atau pada saat kendaraan

dikirm).

8. Barang dikirim oleh dealer ke alamat konsumen.

9. Konsumen menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan

(BASTK).

10. Konsumen akan menerima welcome pack yang berisi copy perjanjian

yang mencantumkan No Kontrak dan Tanggal Jatuh Tempo

Angsuran.
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11. Tanggal jatuh tempo angsuran adalah disesuaikan dengan tanggal

konsumen menerima kendaraan.

12. Pembayaran dapat dilakukan di ATM : BCA, BII, Mandiri dan setor

tunai di jaringan Kantor POS, Alfamart dan seluruh cabang WOM

Nasional.

Tag Line

Tag Line Pembiayaan WOM Syariah adalah "Solusi Pasti Nan Barokah"

Solusi : Produk kami sangat membantu konsumen untuk mendapatkan

sepeda motor tanpa harus membeli tunai dengan angsuran yang

terjangkau.

Pasti : Perhitungan angsurannya transparan dan pasti sepanjang tenor

karena menggunakan akad murabahah

Barokah : Bebas riba sehingga konsumen memakai motor lebih tenang.

D. Struktur organisasi.

Struktur organisasi PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk adalah

berbentuk garis dan pada manajemen puncak telah dilakukan penataan fungsi

dan peran kerja yang lebih Koordinatif.Upaya ini diikuti pula dengan berbagai

penyempurnaan struktur organisasi perusahaan.Penyempurnaan tata laksana

organisasi perusahaan ini dijabarkan melalui penyederhanaan maupun

peningkatan status, fungsi, dan tanggung jawab.Hal ini dapat dilihat pada

bagan struktur organisasi PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk
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PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbkmemiliki pembagian tugas,

wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan bagiannya masing-masing.

1. CMO (Credit Marketing Officer)

Tugas-tugas dan tanggung jawab CMO (Credit Marketing Officer) antara

lain :

a. Menerima aplikasi permohonan kredit dari calon Debitor melalui

Dealer yang       telah menjalin kerjasama dengan Cabang.

b. Memberikan dan membantu calon Debitor mengisi Form Aplikasi

Permohonan Pembiayaan (FAPP).

c. Menawarkan kepada calon Debitor price list/paket pembiayaan

perusahaan yang telah disetujui oleh Kantor Pusat atau membantu

calon Debitor menghitung besarnya angsuran yang diinginkan.

d. Mengarahkan calon Debitor pada struktur kredit yang terbaik bagi

perusahaan dan calon Debitor.

e. Melakukan pengecekan fisik kendaraan dengan STNK & BPKB asli,

jika ada permohonan kredit untuk unit bekas.

f. Menyiapkan kelengkapan dokumen-dokumen dan data-data yang

dibutuhkanuntuk melakukan survey.

g. Melakukan survey ke rumah calon Debitor, dan melakukan survey ke

tempat usaha calon Debitor (jika ada usaha).

h. Melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan legalitas dokumen-

dokumen persyaratan kredit yang diberikan oleh calon Debitor dengan

memberikan stempel “COPY SESUAI ASLI” pada semua dokumen

persyaratan kredit yang diperoleh.
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i. Melengkapi dokumen persyaratan kredit yang masih belum diserahkan

oleh Debitor (Memo Pending) dalam waktu yang telah ditentukan oleh

perusahaan.

j. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan aplikasi Kredit dari

calon Debitor setelah melakukan survey.

2. MH (Marketing Head)

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari MH (Marketing Head) antara lain :

a. Memantau pasar penjualan kendaraan di berbagai Dealer,

b. Menyusun strategi penjualan dengan membuat Paket dan Promosi

dengan persetujuan Kepala Cabang dan Kantor Pusat,

c. Memberikan dan menawarkan kepada Dealer price list/paket pembiayaan

perusahaan yang telah disetujui oleh Kantor Pusat,

d. Menentukan besarnya refund dengan persetujuan Kepala Cabang,

e. Membina dan memberikan arahan kepada CMO dalam melakukan

survey ke tempat calon Debitor,

f. Memeriksa adanya Memo Pending dari CMO agar segera dilengkapi,

g. Ikut menjaga hubungan baik dengan Dealer (Relationship Dealer) dan

Debitor,

h. Bersama-sama dengan CMO dan Kepala Cabang menjalin kerjasama

dengan Dealer dan menawarkan paket penjualan yang telah disetujui

Kantor Pusat,

i. Meminta biaya pembatalan perjanjian kredit kepada Debitor/Dealer.

3. CA (Credit Analyst)
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Tugas-tugas dan tanggung jawab dari CA (Credit Analysist) antara lain :

a. Memeriksa kelayakan dokumen persyaratan kredit calon Debitor beserta

kekuatan legalitas dokumen persyaratan kredit calon Debitor.

b. Melakukan kunjungan langsung ke lapangan atau survey ke calon

Debitor terhadap aplikasi kredit baru (new order), pengulangan (repeat

order) atau tambahan (additional order) jika Credit Analyst meragukan

kebenaran dan validitas data analisa CMO dan CMH,

c. Melakukan survey sampling kepada Debitor potensial Bad Debt bahwa

Debitor mempunyai aging > 30 hari pada angsuran 1 s/d 6. Survey ulang

harus dilakukan minimal sekali dalam seminggu dengan diketahui oleh

Kepala Cabang,

d. Mewakili Kepala Cabang menandatangani “Purchase Order” apabila

Kepala Cabang berhalangan,

e. Membuat Pemetaan dan pengumpulan data atau informasi identifikasi

tumbuhnya “Red Area” (dalam hal pemetaan ini CA dapat berkoordinasi

dengan Credit Screener, CMH/MH, A/R Head, Kepala

Cabang),f.memonitor CMO dengan status “Stop Selling” sampai CMO

tersebut dapat berstatus “Selling” kembali,

f. Memberikan masukkan kepada CMO, hal-hal yang menyangkut criteria

kelayakan kredit serta memberikan masukkan kepada manajemen untuk

memperbaharui kondisi Kebijakan Kredit.
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4. Data Entry

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Data Entryantara lain :

a. Bertanggungjawab terhadap input data calon Debitor di Sistem dan

kebenarannya serta pencetakan dokumen pendukung dalam proses kredit

(PO, SP BPKB) dan dokumen Kontrak sesuai standard prosedur yang

telah ditentukan perusahaan,

b. Memeriksa kelengkapan data calon debitur.

c. Cetak Dokumen Kontrak, Surat Pesanan (PO) dan Surat Penyerahan

BPKB setelah aplikasi disetujui oleh Komite Kredit dan didistribusi ke

calon Debitor dan Dealer untuk di tandatangani dan di stempel.

5. Credit Processor

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Credit Processorantara lain :

a. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data di Sistem yang telah di

input oleh Data Entry,

b. Bertanggungjawab terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan

tagihan Dealer serta mencegah terjadinya pelaksanaan PPD sebelum

Memo Pending dokumen tagihan dilengkapi oleh Dealer,

c. Melakukan follow up Memo Pending Tagihan Dealer kepada CMO dan

CMH/MH atau langsung ke Dealer,

d. Melakukan konfirmasi kepada calon Debitor untuk memastikan Berita

Acara Serah Terima Kendaraan / Surat jalan dari Dealer,

e. Melakukan input dokumen tagihan Dealer di sistem.
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6. Credit Admin

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Credit Adminantara lain :

a. Mempersiapkan form blanko dokumen kontrak, Form Aplikasi

Permohonan Pembiayaan dan Lembar Analisa Survey Rekomendasi

Perorangan / Perusahaan (LASRP) untuk digunakan survey ke Debitor

oleh CMO,

b. Bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pemeliharaan semua

dokumen dalam map Perjanjian Kredit dengan tetap mempertahankan

kelengkapan dan kerapian dokumentersebut secara lengkap dan rapi,

c. Mencatat setiap peminjaman dokumen dalam buku register dan

memonitor jangka waktu pengembaliannya dengan diketahui oleh AdH

atau Kepala Cabang,

d. Melakukan Follow Up terhadap setiap dokumen Memo Pending kepada

CMO dan mengontrol pelaksanaan Stop Selling CMO.

7. Staff Collateral

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Staff Collateralantara lain :

a. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dokumen BPKB dari

CMO dan Credit Admin,

b. Memastikan bahwa semua BPKB yang belum diterima dari Dealer

adalah sama jumlahnya dengan SP BPKB,

c. Menerima dan memeriksa fisik buku BPKB unit baru dan bekas saat

diterima dari Dealer,
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d. Membantu Debitor melalui Customer Service dalam melakukan proses

perpanjangan / penggantian STNK dan Balik Nama BPKB,

e. Menyerahkan dan menerima BPKB dari Biro Jasa yang telah ditunjuk

untuk proses BBN,

f. Menyerahkan Berkas BPKB ke Kantor Pusat/Bank Pendanaan kepada

Credit admin untuk dikirimkan ke Kantor Pusat,

g. Melakukan permintaan BPKB ke Kantor Pusat (untuk preterm).

8. Staff Finance

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Staff Financeantara lain :

a. Bertanggungjawab terhadap penerimaan non cash (transfer dan PDC),

cash dari Teller, penyetoran ke Bank, pembayaran dan mengontrol atau

mengawasi cash flow keuangan perusahaan,

b. Membuat dan filling Kartu Kontrol Kesehatan, Service Kendaraan,

bensin dan Pulsa Handphone,

c. Meminta dan filling semua bukti pembayaran,

d. Menerima dan menyetorkan penerimaan dari Teller ke Bank via

Messenger sesuai dengan laporan atau pencatatan membuat laporan

sertauang tunai yang belum disetorkan,

e. Menginput pembayaran Debitor via transfer berdasarkan bukti yang ada,

f. Membayarkan tagihan pihak eksternal sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dengan cermat dan akurat serta membuat laporan kas Bank

harian dan memeriksa kebenaran bukti pendukungnya,

g. Membuat rekonsiliasi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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9. Staff Asuransi

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Staff Asuransiantara lain :

a. Mengasuransikan unit pembiayaan kendaraan Debitor dalam rangka

mengurangi resikokerugian jika terjadi kehilangan dengan tetap

mengutamakan kepuasan pelanggan dan bertanggung jawab terhadap

kebenaran laporan,

b. Menutup (cover) asuransi setiap unit pembiayaan kendaraan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku,

c. Melakukan pengecekan terhadap Polis dan tagihan asuransi yang

dikirimkan oleh Perusahaan Asuransi,

d. Melakukan penginputan No. Polis ke dalam Sistem,

e. Mendistribusikan no. Polis yang sudah diterima dari Perusahaan

Asuransi kepada Credit Admin,

f. Melakukan follow-up terhadap perkembangan proses klaim yang

diajukan,

g. Melakukan proses endorsement terhadap polis asuransi yang terdapat

kesalahan.

10. Staff Accounting

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Staff Accountingantara lain:

a. Bertanggungjawab terhadap pencatatan, pemeriksaan dan pengumpulan

data dalam rangka penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar

akuntansi yang telah Kantor Pusat serta menyimpan, memelihara dan

mengamankan seluruh bukti transaksi yang ada,
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b. Memeriksa bukti-bukti pendukung setiap transaksi sebelum melakukan

penjurnalan,

c. Menjurnal setiap transaksi non cash sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku,

d. Menyimpan bukti jurnal dan bukti-bukti pendukung transaksi dengan

rapi dan aman,

e. Mencetak (hard copy) dan menyimpan data (soft copy) seluruh transaksi

dan laporan keuangan setiap periode,

f. Memeriksa setiap otomatic jurnal dari transaksi Trade dan Non Trade

yang dilakukan oleh divisi atau bagian lain dalam satu hari.

11. Teller

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Tellerantara lain:

a. Menerima pembayaran angsuran secara tunai dari Debitor,

b. Memasukkan data pembayaran tunai ke dalam Sistem dengan benar

dan akurat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan,

c. Menerima setoran tunai dari A/R Officer dan Remedial Admin dengan

TTS,

d. Setiap hari seluruh penerimaan Teller dilaporkan dan disetorkan kepada

staff Finance untuk disetorkan ke Bank,

e. Jika terjadi selisih penerimaan uang dengan input di sistem, sepenuhnya

menjadi tanggung jawab Teller yang bersangkutan,

f. Setiap penerimaan uang kertas wajib diperiksa dengan menggunakan

lampu ultraviolet karena jika terdapat uang palsu menjadi tanggung

jawab Teller.



25

12. AdH (Administrasion Head)

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Administrasion Head antara lain:

a. Memonitor produktifitas staff Data Entry,

b. Memonitor produktifitas staff Credit Processor,

c. Memonitor produktifitas staff Asuransi,

d. Memonitor produktifitas staff Collateral,

e. Memonitor produktifitas staff Finance,

f. Memonitor produktifitas staff Accounting,

g. Memonitor produktifitas staff Teller,

h. Memeriksa keabsahan dan kebenaran data permohonan pembiayaan,

i. Mengontrol kondisi kantor (bangunan, peralatan, inventaris) dan

pengamanannya.

13. Desk Call

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Desk Callantara lain:

a. Memfollow up Debitor-Debitor yang telah membuat janji,

b. Membuat Insentif performance Desk Call,

c. Melaksanakan seluruh aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan

tugasnya sebagai Desk Call dengan baik dan bertanggung jawab

terhadap segala aktivitas yang telah dilakukannya,

d. Berkoordinasi dengan bagian-bagian terkait dalam menunjang

pelaksanaan aktivitasnya.

14. A/R Admin

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari A/RAdminantara lain:
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a. Membuat, mencetak dan mengirimkan Surat Peringatan (SP) I, II dan

Surat Peringatan Terakhir (SPT),

b. Memberikan laporan tentang SP I, II dan SPT yang telah dicetak

kepada A/R Head dalam bentuk Rekap SP I, II dan SPT,

c. Membuat tanda terima SP I, II dan SPT,

d. Mempersiapkan administrasi untuk tugas A/R Officer dalam

menangani Debitor yang menunggak,

e. Membuat dan mencetak Daftar Kunjungan Harian A/R Officer.

15. A/R Officer

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari A/R Officer antara lain:

a. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan penagihan A/R

Overdue yang ditugaskan kepadanya secara tepat waktu di wilayahnya,

b. Menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam penagihan seperti

TTS, DKH ARO, SP I/SP II/SPT,

c. Menerima uang angsuran, denda dan biaya tagih dari Debitor dengan

memberikan TTS sebagai bukti penerimaan,

d. Menyetorkan hasil tagihan ke Kasir/Finance tepat waktu pada sore hari

atau maksimal keesokkan harinya.

16. Remedial Admin

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Remedial Adminantara lain:

a. Membuat, mencetak dan mengirimkan Surat Tugas Penarikan (STP)

buat Remedial Officer atau Surat Kuasa Penarikan (SKP) untuk Proff

Coll,
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b. Memberikan laporan tentang STP/SKP yang telah dicetak kepada A/R

Head dalam bentuk Rekap STP/SKP,

c. Mempersiapkan administrasi untuk tugas Remedial Officer dan Proff

Coll dalam melakukan penarikan unit,

d. Melakukan verifikasi/Rekondisi terhadap Kendaraan tarikan yang

berhasil ditarik.

17. Remedial Officer

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Remedial Officerantara lain:

a. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan penagihan atau

penarikan terhadap unit kendaraan Debitor yang menunggak,

b. Mengunjungi Debitor yang menunggak untuk melakukan penagihan

atau penarikan unit sesuaidengan DKHR, bucket dan wilayahnya,

c. Memberikan Surat Tugas Penarikan kepada nasabah yang

menunggak.11

11 Dokumentasi PT Wom Finance cabang Duri


