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A Live Online Course 
 

Pemahaman Industri Migas dan 
Replanning Pasca Pandemic 

 
 

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

 
  

Mengingat kegiatan hulu migas adalah bisnis jangka panjang, maka sangatlah penting 

para pelaku migas memahami perkembangan yang sedang terjadi dan faktor2 

perubahan yang berkaitan dengan masa depan migas beserta efek pengaruhnya. 

Di webinar ini Dr. Rudi Rubiandini akan membahas perkembangan geolopolitik energi 

dunia dan bisnis migas Indonesia.  

Peserta webinar akan mendapatkan penjelasan tentang proses dan keekonomian 

bisnis migas, dan kemana saja mengalirnya pendapatan dari produksi minyak dan gas 

bumi Indonesia. 

Pak Rudi juga akan membahas masa depan industri migas, serta kesempatan bagi 

nasional dan daerah untuk masuk kedalam industri migas. 

Terakhir melalui webinar ini peserta akan mengetahui langkah2 untuk melakukan 

replanning menghadapi perubahan pola bisnis migas dan perubahan terknologi 

sesudah pandemic Covid-19 berakhir. 

Cara Penyampaian   

Webinar ini akan disampaikan secara online dalam Bahasa Indonesia. 

Peserta perlu menyiapkan sebuah komputer atau cell-phone untuk mengikuti program 

ini. 
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Content dari Webinar 

 Perkembangan energi dunia 

 Perkembangan energi nasional 

 Perkembangan Migas Nasional 

 Prospek Migas Nasional 

 Kontrak Kerja Sama 

 Perkembangan Teknologi Migas 

 Kondisi Bisnis Migas Dunia Kedepan 

 Kondisi Bisnis Migas Indonesia Kedepan 

 Reposisi Bisnis Migas 

 Replanning Bisnis Hulu Migas 

Untuk Siapa Kursus Ini 

Webinar ini bermanfaat untuk orang2 berminat memahami secara benar dan dalam 

mengenai industri hulu migas, mulai dari wawasan teknis dan aspek bisnis serta 

keekonomian usaha migas. 

Webinar juga sangat baik untuk para stakeholders ingin menyadari hal-hal apa saja 

yang harus segera dipersiapkan dalam menghadapi era baru setelah pandemic Covid-

19 seperti: 

1. Para manager dan executive perusahaan migas. 

2. Decision maker di badan pemerintah dan perusahaan penunjang.  

3. Siapa saja yang ingin mendalami seluk beluk kegiatan dan perekonomian migas. 

Pemimpin Webinar – Dr.-Ing Ir. Rudi Rubiandini R.S. 
 
Dengan pengalaman 30 tahun di industry migas, Dr. Rudi Rubiandini memahami 

industry migas Indonesia dari luar dan dalam. 

Pak Rudi telah memberikan training hampir di seluruh perusahaan migas di Indonesia, 

mengelola Laboratorium Drilling, bahkan menciptakan peralatan laporatorium penelitian 

sebagai guru besar Institut Teknologi Bandung.  

Selain pernah menjadi guru besar di Institut Teknologi Bandung, beliau juga pernah 

menjadi pejabat tinggi BPMIGAS dan SKK Migas, serta menjadi Wakil Menteri Energi 

dan Sumberdaya Mineral. 
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Rudi Rubiandini sering menjadi pembicara pada berbagai seminar dan diskusi ilmiah 

dalam bidang energi, teknik minyak dan gasbumi. 

Peserta kursus dapat belajar banyak dan berdiskusi dengan dari Pak Rudi yang 

pengalamannya sangat luas dan dalam mengenai berbagai aspek perminyakan. 

 

INFORMASI KURSUS ONLINE INI 
 
Dua Cara Mendaftar 
 

1. Kirim email PT Loka Datamas Indah – lditrain@indo.net.id 

2. Register online melalui website www.lditraining.com 

Konfirmasi Kursus 
 

LDI Training akan mengirimkan kode akses pelatihan online ini setelah kami menerima 
pendaftaran, alamat email dan nomor WhatsApp peserta yang akan mengikuti training 
ini. 

 
 

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 
 
 


