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Pengantar 
 
PSC adalah salah satu bentuk kontrak binis hulu migas yang sudah luas dipergunakan. Lebih 
dari 40 negara telah menggunakan sistem ini. Namun apakah model PSC adalah model yang 
paling ideal? 

Sementara kita tahu bahwa selain model PSC masih banyak model lain yang juga luas, 
dioperasikan di banyak negara dalam mengelola usaha hulu migas. Toh negara-negara 
tersebut juga tidak mengubah sistem pengelolaannya dengan menggunakan PSC, ketika PSC 
lahir dan diperkenalkan. Apakah ini berarti model selain PSC adalah model yang lebih baik? 
Lalu apa yang menjadi pertimbangan sehingga Indonesia tetap mempertahankan model 
PSC? Sempat digaungkan dan diperkenalkan dengan apa yang disebut dengan PSC Gross. 
Apa itu? Dan seperti apa modelnya? 

Tentu masih banyak lagi pertanyaan yang dapat diangkat dan akan didiskusikan di dalam 
kelas. Misalnya lagi tentang perbedaan PSC Indonesia dengan PSC negara lain. Penerapan 
PSC sliding scale, perhitungan PSC negara lain (ambil contoh PSC India), dan bagaimana 
kalkulasi bisnis PSC Indonesia. 
Semua diskusi didesain sedemikian rupa dan disajikan dalam bentuk diskusi interaktif 
sehingga akan mempermudah proses ‘menanamkan’ pemahaman bagi peserta 
pelatihan. 
 
 

Tujuan 
 
Dengan mempelajari beragam kontrak dan model kontrak serta memperbandingkan dengan 
Negara lain maka diharapkan kita akan dapat menangkap intisari dari PSC Indonesia. Lebih 
dari itu, peserta akan diajak untuk mendalami detai dari PSC Indonesia berdasarkan filosofi 
PSC yang benar. 
 
 

Outline Kursus 
 

 Current & Global Isues: Revisi UU Migas, SKK Migas mendatang? Price Impact, Taxation 
Impact dan Oil & Gas Investment Update 

 Operasi hulu migas dan implikasi bisnis migas 
 Berbagai model pengelolaan SDA Migas: Alasan & Background 
 Masa depan PSC Indonesia 
 PSC berbagai Negara: Model dan bisnis impactnya 
 Kelebihan dan kekuangan PSC Indonesia  
 Filosofi PSC Indonesia  



 

 

 Prinsip-prinsip dasar PSC Indonesia 
 Detail isi PSC Indonesia dan dampaknya dalam perhitungan bisnis 
 Term & Condition PSC Indonesia      
 Perhitungan bisnis PSC Indonesia 
 Studi kasus & Closing Remark 

 
 

Materi Kursus 
 

 Model bisnis akan dipengaruhui oleh proses bisnisnya. Oleh karena bagian awal dari 
pelatihan peserta akan diajak mendiskusikan dan mendalami proses bisnis hulu 
migas. Memahami kegiatan eksplorasi migas dan dampaknya dalam kalkulasi bisnis. 
Mendalami proses ekstraksi dan produksi migas dan mengamati dampaknya terhadap 
pembuatan kontrak bisnis migas. 

 Dengan mencermati pola bisnis dan prosesnya maka akan dikenali risiko bisnis pada 
setiap tahapan. Karena risiko bisnis tersebut memperngaruhi perhitungan bisnis maka 
pola bisnis migas atau model kontrak akan mempengaruhi keuntunagn bisnis para 
pihak yang berkontrak. 

 Model kontrak yang seperti apa yang memberikan pengembalian (return) yang 
optimum? Tentu kita harus melihat dari seluruh sudut pandang, tidak terkecuali dari 
sisi Pemerintah dan kontraktor atau investor. Dengan memahami kebutuhan dari 
keduabelah pihak maka akan dapat dijawab, mengapa kontrak bisnis migas harus 
seperti ini, atau harus seperti itu.  

 Tidak lepas dari proses pemahaman yang komplit adalah memperbandingkan untung 
rugi dari berbagai model kontrak yang ada dan diterapkan didunia migas secara world 
wide. 

 Menjadi bagian dari itu, adalah memperlajari dan memperbandingkan kontrak-kontrak 
hulu migas, khususnya PSC dari berbagai Negara. Dalam hal ini akan dipilih salah 
satu Negara, antara lain India, banglandes dan Irak. 

 Ujung dari proses diskusi tersebut, adalah memahami filosofi PSC. Apa yang ada 
dibalik PSC? Mengapa PSC Indonesia modelnya seperti yang sekarang ini? Apa 
keuntungannya dan semangat apa yang ada dibalik model PSC yang sekarang ini? 

 Khusus tentang PSC Indonesia, akan diskusikan tentang sejarah PSC dan modelnya. 
Yang paling penting kemudian dari diskusi tentang sejarah PSC adalah, latar 
belakang pembantukannya, alasan dibalik lahirnya PSC? bagaimana prosesnya? Dan 
abagaimana dengan yang sekarang? 

 PSC Indonesia berisi 17 Bab dengan 4 lampiran. Lebih lanjut peserta pelatihan diajak 
untuk mendiskusikan setiap bab secara mendetail dan dampak serta konsekunsi dari 
setiap bab. 
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