
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Sebagai salah satu metode dalam geofisika, metode gayaberat dapat digunakan 

baik dalam eksplorasi pada tahap pendahuluan maupun monitoring pada tahap 

produksi, dapat digunakan pada lapangan hidrokarbon maupun geothermal. 

Keunggulan dari metode ini adalah mampu menggambarkan dengan jelas keadaan 

bawah permukaan berdasarkan rapat massa nya. Metode ini sensitif terhadap 

perubahan vertikal, sehingga metode ini sering digunakan untuk mempelajari 

kontak intrusi, batuan dasar, batas struktur geologi, endapan sungai purba, lubang 

di dalam masa batuan, shaff terpendam dan lain-lain. 

 

Metode time-lapse microgravity merupakan pengembangan dari metode gayaberat 

(x,y,z) dengan menambahkan dimensi ke-4 nya yakni waktu (t). Prinsip dari 

metoda ini adalah mengukur gayaberat secara berulang baik harian, mingguan, 

bulanan maupun tahunan dengan menggunakan gravimeter yang mempunyai 

akurasi dalam orde mikroGall. Pada penelitian ini metode time-lapse microgravity 

akan digunakan untuk memonitoring dinamika fluida pada reservoar seperti arah 

pergerakan fluida, perubahan saturasi air, perubahan tekanan, dan perubahan 

densitas reservoar akibat kegiatan Enchanced Oil Recovery (EOR). EOR adalah 



proses menginjeksikan air kedalam reservoar untuk mendorong dan menguras 

sisa-sisa minyak pada pori-pori batuan reservoar ke sumur produksi guna 

meningkatkan produksi pada lapangan yang sudah tua. 

 

Lapangan “TFQ” telah dimonitoring dengan menggunakan time-lapse 

microgravity sejak tahun 2001. (Niploy, 2014) melakukan penelitian di daerah ini 

untuk menentukan batasan struktur dan perubahan nilai time-lapse microgravity 

selama periode Mei dan September 2003. Sedangkan pada penelitian ini 

digunakan data pengukuran microgravity pada stasiun tetap yang mencakup 

seluruh daerah penelitian sebanyak 1498 stasiun yang diukur dengan 

menggunakan gravimeter Scintrex CG-5 dan Lacoste&Romberg type G with 

Alliod System per stasiun pengamatan dalam selang waktu empat bulan terhitung 

pada bulan Januari, Mei, dan September tahun 2003. Diharapkan dengan adanya 

penelitian ini dapat membantu memonitoring kegiatan injeksi air dan produksi 

hidrokarbon (EOR) pada lapangan “TFQ”, Cekungan Sumatera Selatan.  

 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mempelajari dan menganalisa pola perubahan nilai time-lapse microgravity 

akibat kegiatan injeksi air (water flooding) dan kegiatan produksi. 

2. Mengestimasi perubahan densitas pada reservoar setelah dilakukan proses 

injeksi air (water flooding) dan pada saat proses produksi. 
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3. Mengestimasi perubahan saturasi air pada reservoar setelah dilakukan 

proses injeksi air (water flooding) dan pada saat proses produksi. 

4. Mengestimasi perubahan tekanan pada reservoar setelah dilakukan proses 

injeksi air (water flooding) dan pada saat proses produksi. 

5. Menganalisa dan menginterpretasikan pergerakan fluida pada reservoar 

untuk menentukan strategi Enchanced Oil Recovery (EOR). 

 

 

 

C. Batasan Masalah 

 

 

Adapun batasan masalah pada tugas akhir ini adalah : 

1. Dilakukan pada lapangan “TFQ”, Cekungan Sumatera Selatan dengan 

menggunakan 1498 titik pengukuran dan koordinat sumur injeksi dan sumur 

produksi tanpa data sumur (log). 

2. Data yang digunakan adalah data pengukuran microgravity pada bulan 

Januari, Mei, dan September tahun 2003. 

3. Penggunaan software Grav Fluid Technology v.2.0. hanya dibatasi pada 

menu Inverse Modelling dan Simulation mencakup Estimation of Saturation 

Changes, Estimation of Pressure Changes, Estimation of Density Changes 

Using Deconvolution Technique dan Fluid Movement Estimation. 
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