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INDUSTRI HULU MIGAS dan 

DANA BAGI HASIL 
 

Kursus Online 3 Hari  

 
Bersama  

Dr.-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. 
__________________________________________________________________ 

 

 

DESKRIPSI PELATIHAN 
 

 
Kursus ini memberikan penjelasan yang rinci mengenai kegiatan industri 
hulu minyak dan gas bumi dan kemana saja mengalirnya pendapatan dari 
hasil produksi minyak dan gas bumi. 
 
Kursus online 3 hari ini akan disampaikan oleh Dr. Rudi Rubiandini R.S. 
yang sangat mengenal industry migas Indonesia dari luar dan dalam. 
 
Disamping menguasai ilmu teknik perminyakan, Pak Rudi Rubiandini juga 
sangat mengenal peraturan dan kebijakan migas Indonesia dari 
pengalamannya sebagai pejabat tinggi BPMIGAS, SKK Migas serta Wakil 
Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.   
 
Peserta kursus akan menerima buku Pak Rudi berjudul “Industri Hulu 
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Bagi Hasil” yang ditulis berdasarkan  
pengalaman kerjanya, hasil ceramah dan diskusi di kabupaten2 maupun 
propinsi penghasil minyak dan gas bumi, juga pada asosiasi  pusat 
maupun daerah. 
 
Kursus ini sangat berguna bagi para professional yang ingin mengenal 
industry migas dan mengerti pola bagi hasil seperti cost recovery and 
gross split. 
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METODE PELATIHAN 
 

• Training ini akan disampaikan secara Online dalam bahasa 
Indonesia. Setiap peserta perlu menyiapkan sebuah PC, tablet atau 
handphone untuk mengikuti kursus online ini. 

 

• Setiap peserta akan mendapatkan softfile dari bahan yang telah 
selesai disampaikan. 

 
 
DURASI PELATIHAN 
 
Training ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari melalui aplikasi ZOOM. 
Setiap hari terdiri dari 4 sesi dan setiap sesi berlangsung sekitar 90 menit. 
 
 
KONTEN PELATIHAN 
 

• Potensi Minyak dan Gas bumi 

• Tahapan Kegiatan Industri Minyak dan Gas bumi 

• Perkembangan Teknologi pada Bisnis Minyak dan Gas bumi 

• Pengelolaan gas bumi Indonesia 

• Apakah Indonesia kaya energi? 

• Bagaimana pengelolaan sumber daya alam migas? 

• Produksi Migasi dan penerimaan Negara 

• Sejarah kontrak Minyak dan Gas bumi 

• Cost Recovery 

• Bentuk-bentuk kontrak 

• Perkembangan Kontrak Bagi Hasil 

• Kontrak Gross Split 

• Kesempatan Daerah Dalam Bisnis Minyak dan Gas bumi 

• Dana Bagi Hasil 

• Studi Kasus perhitungan Dana Bagi Hasil 
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SIAPA YANG LAYAK HADIR 
 
Training ini berguna bagi siapa saja yang ingin atau perlu mengetahui 
kegiatan Industri migas dan mengerti pola bagi hasil produksi minyak dan 
gas bumi seperti: 

• Karyawan di industri migas 

• Banking professionals 

• Lawyers, consultants dan public accountants 

• Goverrnment officials 
 
 
Pemimpin kursus ini adalah Dr. Rudi Rubiandini R.S.  
 
Pak Rudi berpengalaman di Industry migas Indonesia selama 30 tahun. 
Dia telah memberikan training hampir di seluruh perusahaan Minyak dan 
Gas bumi di Indonesia, mengelola Laboratorium Drilling, menciptakan 
peralatan laporatorium penelitian, menjadi guru besar di Institut Teknologi 
Bandung,  
 
Dia juga berpengalaman sebagai pejabat tinggi BPMIGAS dan SKK Migas, 
serta menjadi Wakil Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral. 
 
Rudi Rubiandini sering menjadi pembicara pada berbagai seminar dan 
diskusi ilmiah dalam bidang energi, teknik minyak dan gas bumi. 
 
Melalui kursus ini, peserta kursus dapat belajar dan berdiskusi dengan Pak 
Rudi yang berpengalaman panjang dan dalam.  
 
 
 
 

Informasi Kursus Online Ini 
 
 

Judul kursus  : INDUSTRI HULU MIGAS dan DANA BAGI HASIL 
 
Pemimpin kursus : Dr. Rudi Rubiandini, R.S. 
 

Tanggal kursus : 15 - 16 February 2021  
 
Lokasi kursus : Peserta kursus online ini dapat mengikuti kursus ini dari mana  
                                  saja. 
 
Harga kursus  : RP 6,000,000. Per peserta 
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Pendaftaran cara #1: Kirim email ke PT Loka Datamas Indah – lditrain@indo.net.id 
 
Pendaftaran cara #2: Melalui website PT Loka Datamas Indah – www.lditraining.com 
 
 

Konfirmasi Kursus 
 
LDI Training akan memberikan kode akses pelatihan online ini setelah kami 
menerima pembayaran biaya kursus. 
 

 
 

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi kami: 
 

PT. Loka Datamas Indah 

LDI Training 
 

 Telephone : +62 21 6326911 
 E-mail : Lditrain@indo.net.id 
 Web site : www.Lditraining.com 
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