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PENGALAMAN PROFESIONAL 

ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. 

DIREKTUR KEUANGAN 2014 - SEKARANG 

 

 Bertanggung jawab atas departemen keuangan dengan lebih dari 75 staf profesional di bidang 

keuangan 

 Bertanggung jawab  atas anggaran, pelaporan keuangan, akuntansi biaya, pengendalian internal, 

treasury dan  pajak 

 Menelaah proyeksi kas, kebutuhan modal kerja dan bekerja sama dengan bank dalam hal  

investasi berupa kas 

 Berdiskusi dengan PWC sehubungan audit akhir tahun beserta isu-isu terkait akuntansi 

 Menelaah asumsi biaya pabrikasi dan menganalisa cara-cara untuk mengurangi biaya melalui 

efisiensi 

 Menelaah dan menandatangani pelaporan pajak termasuk pembayaran cukai dan pajak 

penghasilan badan  

 Memastikan pelaksanaan program SOX yang sesuai, sebagaimana disyaratkan di Amerika 

Serikat dan memastikan asset perusahaan dikelola dengan baik 

 Mempresentasikan anggaran, proyeksi kepada manajemen senior Philip Morris International 

(“PMI”) 
 

 

PHILIP MORRIS AMERIKA LATIN DAN KANADA 

DIREKTUR MERGER DAN AKUISISI 2009 - 2014 

 

 Memimpin tim akuisisi, termasuk bisnis, penasihat hukum dan perpajakan serta investment 

bankers dalam menelaah berbagai target akuisisi 

 Menyusun proyeksi business modelling, kuantifikasi sinergi dan risiko dan menyusun penilaian 

potensial untuk berbagai perusahaan yang menjadi target 

 Memimpin tim uji tuntas untuk mengevaluasi keuangan perusahaan, eksposur pajak dan 

menelaah  potensi kontijensi  

 Bekerja sama dengan  departemen hukum dalam menyusun  kontrak pembelian 

 Menyusun penilaian dan presentasi untuk mendapatkan persetujuan direksi PMI 

 Akuisisi yang sukses termasuk Coltabaco di Kolumbia dan Rothmans International di Kanada 

 

DIREKTUR PERENCANAAN / CONTROLLER  2003 - 2008 

 

 Bertanggung jawab terhadap anggaran dan laporan keuangan konsolidasian untuk Amerika Latin 

dan Kanada 
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 Ditingkat regional, mengkoordinasikan penyampaian laporan,  dari sisi ketepatan waktu dan  

quality review  

 Menyediakan bagi manajemen PMI data parameter penggerak bisnis, risiko risiko dan peluang 

bisnis di tingkat regional PMI  

 Menelaah  dan mengevaluasi temuan serta laporan audit internal dan PWC 

 Menelaah dan menyusun ringkasan pernyataan US GAAP    (prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Amerika Serikat) yang sesuai dan mengevaluasi penerapannya di tingkat regional 

 

PHILIP MORRIS AUSTRALIA 

DIREKTUR KEUANGAN 2001 - 2002 

 

 Bertanggung jawab atas departemen keuangan dengan staf lebih dari 70 profesional di bidang 

keuangan 

 Bertanggung jawab atas anggaran belanja Philip Morris Australia, pelaporan keuangan, 

akuntansi biaya, pengendalian internal, treasury dan pajak 

 Menelaah proyeksi kas, bekerja sama dengan bank untuk menyediakan kebutuhan pembiayaan 

dalam bentuk pinjaman  dan menyediakan dividend capability bagi bagian treasury Philip Morris 
International 

 Bekerja sama dengan PWC untuk audit akhir tahun 

 Menelaah asumsi biaya pabrikasi dan menganalisa cara-cara untuk mengurangi biaya melalui 

efisiensi 

 Menelaah dan menandatangani pelaporan pajak termasuk pembayaran cukai dan pajak 

penghasilan badan 
 

MANAJER KEUANGAN REGIONAL 1999 - 2001 

 

 Bertanggung jawab atas  anggaran serta laporan keuangan bulanan, triwulanan dan akhir 

tahunan 

 Bertanggung jawab menyusun dan menerbitkan pelaporan yang diwajibkan di Australia 

 Menyusun ringkasan parameter penggerak bisnis, kondisi dan tren bisnis  untuk manajemen di 

tingkat regional dan PMI 

 

 

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 

MANAJER ANGGARAN 1995 - 1999 

 

 Mengkonsolidasikan prakira PMI di seluruh dunia untuk ditelaah oleh manajemen senior 

 Menelaah  dan meringkas proyeksi parameter penggerak bisnis termasuk prakira ekonomi 

berbagai negara, perkembangan perpajakan dan tren industri 

 Menyediakan rolling forecast berdasarkan kondisi industri 

 Bertanggung jawab untuk membuat dan mengkoordinasikan presentasi anggaran PMI  kepada 

masing-masing manajemen perusahaan Philip Morris  
 

MANAJER ANALISIS EKSPOR DAN PENGAWASAN  1991 - 1995 

 

 Melakukan penelaahan keuangan dan menganalisa risiko kredit untuk International US Export 

Customers 

 Bekerja sama dengan  bank untuk memitigasi risiko-risiko kredit termasuk memastikan adanya 

bank garansi dan Letters of Credit  
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 Bekerja sama dengan Perusahaan asuransi untuk memastikan adanya asuransi kredit ekspor 

 

ANALIS PENGENDALIAN INTERNAL KEUANGAN 1990 - 1991 

 

 Membantu untuk menilai dan mendesain pengendalian pada berbagai fungsi perusahaan 

 Berkoordinasi dengan fungsi Internal Control dalam mendokumentasikan  kelemahan 

pengendalian 

 Mendiskusikan dan mengevaluasi temuan-temuan yang ada dengan PWC sebagai auditor 

eksternal perusahaan 

 

 

DIAMANDIS COMMUNICATIONS INC 

DIREKTUR PENGENDALIAN INTERNAL Okt. 1989 - Jul. 1990 

 

 Menelaah pengendalian pada siklus pendapatan dan siklus pengadaan perusahaan 

 Menelaah kontrak sewa dan biaya eskalasi akhir tahun yang diaudit  

 

 

ARTHUR ANDERSEN 

STAF AUDITOR – AUDITOR SENIOR Agt. 1985 - Sept. 1989 

 

 Staf Auditor - melakukan audit akhir tahun untuk berbagai klien publik maupun non-publik 

 Auditor Senior - melakukan audit untuk periode triwulan dan akhir tahun, menelaah  

penerbitan hutang, laporan tahunan dan penyampaian laporan kepada U.S. Securities and 

Exchange Commission 

 Mengaudit dan menyusun informasi yang diperlukan untuk beberapa Initial Public Offering 

 

 

PENDIDIKAN 
 

FAIRFIELD UNIVERSITY Connecticut Mei. 1985 

Sarjana jurusan Akuntansi - Mei 1985 
 


