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ABSTRACT

DISTRIBUTION MAPPING OF SANDSTONE RESERVOIR
USING SEISMIC INVERSION ACOUSTIC IMPEDANCE (AI)

METHOD ON ABL FIELD,
MENGGALA FORMATION, CENTRAL SUMATERA BASIN

By

Nurul Abdilla

Seismic inversion is a technique to create sub-surface model using seismic data as
input and well data as control. An analysis of inversion and seismic attributes has
been applied for 3D Post Stack Time Migration seismic data on ABL field located
in Menggala Formation, Central Sumatera Basin. The purpose of this research is
to know the distribution of reservoir distribution by using inversion. In this
research area there are 5 wells namely 1, 2, 8, 13, and 15 wells on seismic data.
The method used to perform the inversion process is the Model Based method.
The inversion result is transformed into porosity volume in order to know the
dispersion of reservoir on the Menggala Formation. In the process of inversion
analysis shows good correlation result between synthetic inversion with trace
seismic. From the seismic attribute of transformation obtained porosity value of
18% -26%. There are three zoning distributions of AI distribution with porosity,
where at low AI values shale overlap with sand, at high AI values indicate tight
sand, and sand zones are indicated by low AI values and high porosity values. The
high porosity distribution of the Menggala Formation is spread over the northern
part, while the low porosity develops in the southern top of the Menggala
Formation.

Keywords: Inversion, Cross plot, Acoustic Impedance (AI), Sand, Porosity and
Model Based.
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ABSTRAK

PEMETAAN DISTRIBUSI RESERVOAR SANDSTONE
MENGGUNAKAN METODE SEISMIK INVERSI ACOUSTIC

IMPEDANCE (AI ) PADA LAPANGAN ABL,
FORMASI MENGGALA, CEKUNGAN SUMATERA TENGAH

Oleh

Nurul Abdilla

Seismik inversi merupakan suatu teknik untuk membuat model sub-surface
menggunakan data seismik sebagai input dan data sumur sebagai kontrol. Analisis
inversi dan atribut seismik telah diaplikasikan untuk data seismik 3D Post Stack
Time Migration pada lapangan ABL yang berada pada Formasi Menggala,
Cekungan Sumatera Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
distribusi persebaran reservoar dengan menggunakan inversi. Di area penelitian
ini terdapat 5 sumur yaitu sumur 1, 2, 8, 13, dan 15 pada data seismik. Metode
yang digunakan untuk melakukan proses inversi adalah metode Model Based.
Hasil inversi tersebut ditransformasi menjadi volume porositas agar dapat
mengetahui persebaran reservoar pada Formasi Menggala. Pada proses analisis
inversi menunjukkan hasil korelasi yang baik antara sintetik inversi dengan trace
seismic. Dari atribut seismik transformasi didapatkan nilai porositas sebesar 18%-
26%. Terdapat tiga zonasi distribusi persebaran AI dengan porositas, di mana
pada nilai AI yang rendah shale overlap dengan sand, pada nilai AI yang tinggi
menunjukkan tight sand, dan zona sand ditunjukkan dengan nilai AI yang rendah
dan nilai porositas yang tinggi. Distribusi porositas yang tinggi pada Formasi
Menggala tersebar pada bagian utara, sedangkan porositas yang rendah
berkembang pada top bagian selatan dari Formasi Menggala.

Kata kunci: Inversi, Cross plot, Impedansi Akustik (AI), Sand, Porositas dan
Model Based.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interpretasi seismik merupakan salah satu tahapan yang penting dalam

eksplorasi hidrokarbon dimana dilakukan pengkajian, evaluasi, pembahasaan

data seismik hasil pengolahan ke dalam kondisi geologi yang mendekati

kondisi geologi bawah permukaan sebenarnya agar lebih mudah untuk

dipahami. Pada tahapan interpretasi seismik ini dibutuhkan pengetahuan

dasar yang baik dari ilmu geofisika dan geologi mengenai keberadaan dan

karakterisasi sebuah reservoar hidrokarbon.

Metode yang digunakan dalam melakukan interpretasi data seismik adalah

metode inversi seismik. Seismik inversi merupakan suatu teknik untuk

membuat model sub-surface geologi menggunakan data seismik sebagai input

dan data sumur sebagai kontrol (Sukmono, 2000). Konversi dari wiggle

seismik menjadi Impedansi Akustik (AI) memberikan tampilan yang lebih

komprehensif dan lebih mudah dipahami. Seismik inversi AI menjadi metoda

standar yang dikerjakan oleh para geoscientist karena mampu memberikan

informasi dan mendeskripsikan sifat fisik dari tiap lapisan batuan secara lebih

detail.
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Tujuan dilakukannya inversi seismik adalah untuk mendapatkan nilai

kuantitatif parameter batuan yang berupa Impedansi Akustik (IA) sehingga

dapat digunakan untuk memprediksikan reservoar. Metode yang akan

digunakan dalam tugas akhir  ini akan memberikan hasil model reservoar

yang akan mempermudah pemahaman dari gambaran bawah permukaan serta

distribusi persebaran reservoar. Impedansi akustik melihat batuan bawah

permukaan secara berbeda dari data seismik konvensional di mana IA

melihatnya sebagai susunan lapisan batuan sedangkan seismik konvensional

melihatnya sebagai perlapisan atau interfacing antar batuan. Sehingga IA

akan memberikan gambaran bawah permukaan yang lebih detail

dibandingkan seismik konvensional.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dilakukan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui karakter reservoar dengan menggunakan inversi Acoustic

Impedance.

2. Mengetahui persebaran reservoar pada Lapangan ABL Formasi Menggala

melalui analisis nilai porositas.

C. Batasan Masalah

Analisis perseberan reservoar pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa

batasan masalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah data seismik 3D Post-Stack Time Migration

dan data sumur.

2. Fokus studi hanya pada  reservoar Lapangan ABL Formasi Menggala.
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3. Analisis persebaran reservoar dengan menggunakan metode seismik AI.

4. Inversi hanya menggunakan metode Model Based.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Geologi Regional Cekungan Sumatera Tengah

Cekungan Sumatera Tengah (Central Sumatera Basin) merupakan Cekungan

Busur Belakang (Back Arc Basin) yang berkembang di sepanjang tepi barat

dan selatan Paparan Sunda di baratdaya Asia Tenggara. Cekungan ini

terbentuk akibat interaksi Lempeng Samudera Hindia dengan Lempeng

Benua Eurasia (Gambar 2.1). Cekungan Sumatera Tengah terbentuk di awal

tersier (Eosen-Oligosen) dan merupakan seri dari struktur half graben

terpisah oleh blok horst. Cekungan ini berbentuk asimetris berarah baratlaut-

tenggara. Bagian yang terdalam terletak pada bagian baratdaya dan melandai

ke arah timurlaut. Pada beberapa bagian half graben ini diisi sedimen klastik

non-marine dan sedimen danau (Eubank & Makki, 1981).

Cekungan Smatera Tengah di sebelah baratdaya dibatasi oleh uplift Bukit

Barisan, di sebelah baratlaut  oleh Bukit Asahan, di sebelah tenggara dibatasi

oleh  Tenggara Tigapuluh, dan di sebelah  Timur Laut  oleh Kraton Sunda.
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Gambar 1. Peta Regional Cekungan Sumatera Tengah (Heidrick & Aulia,
1993).

B. Kerangka Tektonik Cekungan Sumatera Tengah

Tumbukan antara Lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Eurasia secara

oblique menghasilkan suatu dextral wrenching stress yang kuat dimana gaya

tensional burus belakang tegak lurus terhadap batas lempeng, sedangkan yang

arahnya dextral sejajar dengan batas lempeng. Struktur geologi Cekungan

Sumatera Tengah memperlihatkan banyak karakter dari tektonik wrench.

Menurut Eubank dan Makki (1981), Cekungan Sumatera Tengah ini memiliki

dua set sesar utama yaitu sesar dengan arah tren Utara-Selatan (Paleogen),

dan sesar Baratlaut-Tenggara (Neogen Akhir). Pada zaman tersier kedua set
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sesar ini aktif kembali. Pengendapan yang terjadi selama fase ekstensional

Paleogen dengan pengendapan continental clastics, terutama pada graben dan

half graben. Meski yang dominan adalah set sesar Utara-Selatan tetapi

distribusi dari red beds pada Formasi Pematang dikontrol oleh kedua set sesar

tersebut. Set lipatan Utara-Selatan merupakan struktur orde pertama dari

dextral wrenching stress. Sesar yang ada merupakan hasil reaktivasi dimana

sesar tersebut mempunyai dua tipe pergerakan. Dari data seismik, dapat

diketahui bahwa kedua set sesar dikontrol oleh pergerakan basement.

Cekungan Sumatera Tengah memiliki batuan dasar Pra-Tersier dangkal,

dimana sedimen yang menutupinya mudah dipengaruhi tektonik batuan dasar

serta dijumpai struktur. Sumatera Tengah mengalami beberapa deformasi

yang kompleks dan mempengaruhi secara langsung distribusi batuan induk,

perkembangan dan pembentukan reservoar serta struktur geologi. Menurut

Heidrick dan Aulia (1993), secara geometris dan kinematis tektonik yang

terjadi di cekungan Sumatera Tengah terbagi tiga fase/episode.

1. Episode Tektonik F0

Basement Pra-Tresier di Cekungan Sumatera Tengah terdiri dari lempeng-

lempeng benua dan samudera yang berbentuk mosaik. Struktur terbentuk

ketika lempeng-lempeng minor Mergui, Mallaca, dan Mutus menjadi satu

dan membentuk Lempeng Benua Sunda yang lebih besar (Pulunggono

dan Cameron,1984). Lempeng-lempeng minor yang menyusun batuan

dasar Cekungan Sumatera Tengah terdiri dari Lempeng Mergui yang

tersusu oleh graywacke, Lempeng Mallaca yang tersusun oleh kuarsit dan
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filit, Lempeng Mutus yang tersusun oleh ofiolit dan metasedimen serta

Kelompok Tapanuli yang tersusun oleh argilit, sekis, dan tuf.

Orientasi struktur pada batuan dasar memberikan efek pada lapisan

sedimen Tersier yang menumpang di atasnya dan kemudian mengontrol

arah ekstensi dan reaktivitas yang terjadi kemudian. Pola struktur tersebut

disebut sebagai elemen struktur F0. Struktu utama pada basement yaitu

kelurusan utara-selatan yang merupakan sesar geser (transform/wrench

tectonic) yang berumur Karbong dan mengalami reaktivasi selama

Permo-Trias, Jura, Kapur, dan Tersier. Pada episode f0 struktur yang

terjadi mulai dari Paleozoik Akhir sampai Mesozoik Akhir merupakan

suatu multifase. Tinggian-tinggian yang terbentuk pada fase ini adalah

Tinggian Mutiara, Kampar, Napuh, Kubu, Pinang, dan Ujung Pandang.

Tinggian-tinggian tersebut menjadi batas yang penting pada pengendapan

sedimen selanjutnya. Pada umumnya tinggian tersebut mempunyai

panjang 50 km dengan arah N 315º ± 15º E. Batuan dasar yang

membentuk tinggian tersebut telah mangalami perulangan perlipatan dan

sesar selama deformasi Paleosen Akhir akibat tektonik inversi (transpersi

dan kompresi)

2. Episode Tektonik F1

Episode tektonik F1 berlangsung pada kala Eosen-Oligosen (50-26 juta

tahun yang lalu), terjadi akibat tumbukan Lempeng Hindia terhadap

Lempeng Asia Tenggara pada sekitar 45 juta tahun yang lalu (jtyl). Proses

tersebut membentuk suatu sistem rekahan trantensional (translasi dan



8

ekstensi) yang memanjang ke arah selatan dari Cina bagian selatan ke

Thailand dan ke Malaysia hingga Sumatera dan Kalimantan Selatan

(Heidrick dan Aulia, 1996). Perekahan ini menyebabkan terbentuknya

serangkaian struktur setengah graben tersebut selanjutnya menjadi danau

tempat diendapkannya sedimen-sedimen dari Kelompok Pematang. Pada

akhir episode F1 terjadi peralihan dari perekahan menjadi penurunan

cekungan yang ditandai oleh pembalikan struktur yang lemah, denudasi

dan pembentukan morfolohi hampir rata (peneplain). Hasil dari erosi

tersebut berupa paleosol yang diendapkan di atas Formasi Upper Red

Bed.

3. Episode Tektonik F2

Berlangsung pada Miosen Awal-Miosen Tengah (26-13 jtyl). Pada awal

episode ini atau akhir dari episode F1 terbentuk sesar geser menganan

(dextral fault) yang berarah utara-selatan. Dalam episode ini Cekungan

Sumatera Tengah secara umum mengalami transgresi dan sedimen-

sedimen dari Kelompok Sihaps diendapkan, termasuk Formasi Duri.

4. Episode Tektonik F3

Berlangsung pada Miosen Akhir sampai sekarang. Dalam episode ini atau

akhir episode F2, Cekungan Sumatera Tengah secara umum mengalami

regresi dan sedimen-sedimen Formasi Petani mulai diendapkan. Dalam

episode ini Formasi Minas diendapkan secara tidak selaras di atas

Formasi Petani.
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C. Stratigrafi Regional Cekungan Sumatera Tengah

Eubank dan Makki (1981), dan Aulia (1993) menyatakan bahwa Kompleks

Pra-Tersier atau batuan dasar Cekungan Sumatera Tengah terdiri dari batuan

berumur Mesozoikum dan batuan metamorf-karbonat berumur Paleozoikum

dan Mesozoikum. Batuan Pra-Tersier tersebut dari Timur ke Barat terbagi

dalam tiga saruan litologi Mallaca Terrane, Mutus Assemblages, dan

Greywacke Terrane.

a. Mallaca Terrane atau kelompok litologi kuarsit yang terdiri dari kuarsit,

argilit,baugamping kristalin, dan pluton-pluton granit berumur Yura.

Kelompok ini dijumai di coastal plain, yakni dibagian timurlaut.

Penyebaran kuarsit ini relatif luas

b. Mutus Assemblages merupakan zona suture yang memisahkan Mallaca

Terane dan Greywacke Terrane. Kelompok Mutus ini terletak di sebelah

baratdaya dari coastal plain dan terdiri dari baturijang radiola, meta-

argilit, serpih merah, lapisan tipis batugamping, dan batuan beku basalt.

c. Greywacke Terrane merupakan kelompok yang terletak di bagian barat

dan baratdaya dari Kelompok Mutus yang dapat dikorelasikan dengan

pebbly mudstone Formasi Bahorok (Kelompok Tapanuli) yang berumur

Perm-Karbon.

Cekungan Sumatera Tengah sendiri terdiri dari sedimen Tersier yang berumur

antara Eosen tengah-akhir sampai pada Pleitosen. Heidrick dan Aulia (1993)

membagi unit stratigrafi regional Cekungan Sumater Tengah dari Kala

Paleogen-Pliosen dan Kuarter menjadi lima, yaitu Kelompok Pematang,
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Kelompok Sihapas, Formasi Telisa, Formasi Petani, dan Formasi

Minas/Aluvial (Gambar 2).

Gambar 2. Stratigrafi Tektonik Cekungan Sumatera Tengah (Heidrick &
Aulia, 1993).

1. Kelompok Pematang

Kelompok Pematang merupakan lapisan sedimen tertua berumur

Paleogen (24-65 jtyl). Sedimen syn-rift Kelompok Pematang diendapkan

pada graben yang berarah utara-selatam dan terdiri dari sediman kipas

alluvial, fluvial, dan lacustrin. Williams dkk (1985) membagi kelompok
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Pematang menjadi lima formasi berdasarkan ciri-ciri litologi dari

beberapa data sample pemboran, yaitu Lower Red Beds Formation, Lake

Fill Formation, Coal Zone Formation, dan Fanglomerat Formation.

a. Lower Red Beds Formation tersusun atas litologi batulumpur

(mudstone), batulanau, batupasir, dan sedikit konglomerat. Distribusi

fasies dalam formasi ini sangat sulit ditentukan karena sangat

terbatasnya pemboran dalam. Namun demikian ada indikasi bahwa

formasi ini kemungkinan diendapkan pada lingkungan danau atau

rawa.

b. Brown Shale Formation menumpang di atas Lower Red Beds

Formation, namun dibeberapa tempat menunjukkan adanya kesamaan

fasies secara lateral. Litologi penyusun terdiri dari serpih laminasi

baik, kaya akan material organik, berwarna coklat sampai hitam, yang

mengindikasikan lingkungan pengendapan dengan kondisi air tenang.

Pada bagian cekungan yang lebih dalam dijumpai perselingan

batupasir, yang diperkirakan diendapkan oleh mekanisme arus

turbidit.

c. Coal Zone Formation dibeberapa tempat dijumpai ekivalen secar

lateral dengan Brown Shale Formation dan ditempat lain

menunjukkan menumpang di atasnya. Litologinya terdiri atas serpih,

batubara, dan sedikit batupasir.

d. Lake Fill Formation tersusun atas litologi batupasir fluvial dan delta

(fluvial and deltaic sandstone), konglomerat, dan shallow lacustrine

shales. Ketebalan mencapai 2.000 kaki dengan proses pengendapan
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yang berjalan cepat pada lingkungan fluvio-lacustrine-delta systems

yang kompleks. Pada posisi cekungan yang lebih dalam, formasi ini

dapat disamakan dengan Brown Shale Formation dan Coal Zone

Formation yang ada di bawahnya. Dibeberapa tempat, formasi ini

dijumpai downlap terhadap Brown Shale Formation.

e. Fanglomerate Formation tersusun atas litologi batupasir,

konglomerat, dengan sedikit batulumpur berwarna merah sampai

hijau. Formasi ini diendapkan terutama sepanjang batas gawir sesar

sebagai suatu seri sistem endapan kipas alluvial. Formasi ini secara

vertikal dan lateral mengalami transisi menuju Lower Red Beds,

Brown Shale, coal Zone, dan Lake Fill Formation.

Kelompok Pematang ini merupakan batuan induk (source rock)

hidrokarbon utama bagi perangkap-perangkap minyak bumi yang ada

pada Cekungan Sumatera Tengah.

2. Kelompok Sihapas

Diatas Kelompok Pematang diendapkan Kelompok Sihapas yang

merupakan suatu seri sedimen pada saat aktivitas tektonik mulai

berkurang yang terjadi selama Oligosen Akhir sampai Miosen Tengah.

Kompresi yang terjadi bersifat setempat yang ditandai dengan

pembentukan sesar dan lipatan pada tahap inversi yang terjadi bersamaan

dengan penurunan muka air laut global. Proses geologi yang terjadi pada

saat itu adalah pembentukan morfologi hampir rata (peneplain) yang

terjadi pada Kelompok Pematang dan basement yang tersingkap. Periode
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ini diikuti oleh terjadinya subsidence kembali dan transgresi ke dalam

cekungan tersebut.

Kelompok Sihapas ini terdiri dari Formasi Menggala, Formasi Bangko,

Formasi Bekasap, Formasi Duri, dan pada fase tektonik yang sama (F2)

deiendapkan Formasi Telisa di atas Kelompok Sihapas.

a. Formasi Menggala, merupakan bagian terbawah dari Kelompok

Sihapas yang berhubungan secara tidak selaras dengan Kelompok

Pematang yang dicirikan oleh kontak berupa hiatus. Dicirikan oleh

litologi batupasir konglomeratan berselang seling dengan batupasir

halus sampai sedang, yang diendapkan saat Miosen awal pada fluvial

channel, dan mencapai ketebalan 1800 kaki. Sedimen klastik

diendapkan pada fluvial-braided stream dan secara lateral berubah

menjadi marine deltaic ke arah utara. Formasi ini onlap terhadap

basement dan struktur yang dihasilkan oleh inversi Oligosen dan

jarang dijumpai diendapkan di atas tinggian. Formasi ini berubah

secara lateral dan vertikal ke arah barat menjadi marine shale yang

termasuk Formasi Bangko, dan menjadi lingkungan transisi dan laut

terbuka ke arah timur yang merupakan Formasi Bekasap. Batupasir

formasi ini merupakan reservoar yang penting bagi lapangan Minas.

b. Formasi Bangko, terdapat secara selaras di atas Formasi Menggala,

yang terdiri dari batulempung yang diendapkan pada lingkungan laut

terbuka mulai dari lingkungan paparan (shelf) sampai delta lpain dan

batulempung karbonatan yang berselingan dengan batupasir lanauan
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dan berubah secara lateral menjadi batugamping pada daerah yang

sedikit menerima suplai material klastik. Pengaruh lingkungan laut

menyebabkan pengendapan foraminifera yang berfungsi sebagai

penunjuk umur formasi ini yaitu Miosen Awal (NN1-NN2). Formasi

ini merupakan batuan tudung (seal) bagi batupasir yang ada di

bawahnya.

c. Formasi Bekasap, disusun oleh batupasir glaukontinan halus sampai

kasar serta masif dan berselang seling dengan serpih yang tipis, dan

diendapkan secara selaras di atas Formasi Bangko. Kadang kala

dijumpai lapisan tipis batubara dan batugamping. Formasi ini

diendapkan pada Miosen Awal di lingkungan delta plain dan delta

front atau laut dangkal. Batupasir Belasap adalah lapisan sedimen

yang secara diakronous menutup Cekungan Sumatera yang pada

akhirnya menutup semua tinggian yang terbentuk sebelumnya.

Kandungan fosil foraminifera menunjukkan umur Miosen Awal

(NN2-NN3).

d. Formasi Duri, diendapkan secara selaras di atas Formasi Bekasap dan

bagian teratas dari Kelompok Sihapas, yang dibeberapa tempat

berumur yang sama dengan Bekasap. Terdiri suatu seri batupasir yang

terbentuk di lingkungan inner neritic deltaic di utara dan tengah

cekungan. seri ini dicirikan batupasir butir halus sampai meengah

secara lateral menjadi batupasir laut dalam dari Formasi Telisa.

Formasi ini berumur Miosen Tengah (NN3), dengan ketebalan lebih

dari 300 kaki.
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3. Formasi Telisa

Diendapkan di atas Kelompok Sihapas yang disusun oleh serpih marin

dan lanau yang sedikit gampingan. Mempunyai hubungan yang menjari

dengan Formasi Bekasap/Duri, dan dibeberapa tempat mempunyai

hubungan yang sejajar. Formasi Telisa ini merupakan batuan tudung

(seal) regional bagi Kelompok Sihapas yang ada di bawahnya, dan

mencapai ketebalan lebih dari 9000 kaki. Formasi ini berumur Miosen

Awal-Miosen Tengan (NN4-NN5).

4. Formasi Petani

Formasi ini diendapkan secara tidak selaras di atas Formasi Telisa dan

menggambarkan fase regresif dari siklus pengendapan Cekungan

Sumatera Tengah. Formasi ini diendapkan mulai dari lingkungan laut

dangkal, pantai danke atas sampai lingkungan delta yang menunjukkan

regresi air laut.
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Gambar 3. Kolom Stratigrafi Cekungan Sumatera Tengah (Heidrick &
Aulia, 1993).

Terdiri dari batupasir, batulempung, batupasir glaukonitan, dan

batugamping yang dijumpai pada bagian bawah, sedangkan batubara

banyak dijumpai pada bagian atas dan terjadi pada saat pengaruh laut

semakin berkurang. Komposisi dominan batupasir adalah kuarsa, berbutir

halus hingga kasar, umumnya tipis dan mengandung sedikit butiran

lempung yang secara umum mengasar ke atas (carsening upward).

Memiliki ketebalan rata-rata 6000 kaki yang berumur Miosen Akhir-

Pliosen Awal, atau N9 (NN5)-N21 (NN18). Penentuan umur pada bagian

atas formasi ini kadang membingungkan karena tidak adanya fosil laut,

dan hidrokarbon yang terdapat pada formasi ini tidak komersial.
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5. Formasi Minas/Aluvial (Minas/Alluvial formation)

Formasi ini merupakan endapan kuarter yang diendapkan secara tidak

selaras di atas Formasi Petani. Litologinya dicirikan oleh lapisan-lapisan

tipis konglomerat, pasir dan kerikil, pasir kuarsa lepas berukuran halus

sampai sedang serta limonit berwarna kuning. Batuan yang terbentuk

umumnya belum terkompaksi dengan baik, sehingga masih bersifat lepas-

lepas. Pengendapannya sudah dimulai sejak Pleistosen dan terus

berlangsung hingga saat ini. Diendapkan pada lingkungan fluvial hingga

darat.

Pada Cekungan Sumatera Tengah, Formasi Brown Shale dari Kelompok

Pematang adalah batuan induk utama. Formasi Menggala, Bekasap, dan

Duri merupakan reservoar utama, dan Formasi Bangko, Formasi Telisa

merupakan batuan tudung.

D. Sistem Petroleum Cekungan Sumatera Tengah

Cekungan Sumatera Tengah memiliki lapangan minyak dan gas bumi, hal itu

menunjukkan bahwa cekungan tersebut memenuhi syarat sistem petroleum,

yaitu terdapat batuan induk, batuan reservoar, perangkap, lapisan tudung, dan

waktu migrasi yang tepat.

a. Batuan Induk

Sebagian besar minyak dan gas bumi di Cekungan Sumatera Tengah

dihasilkan oleh serpih kaya organik dari Formasi Brown Shale anggota

Kelompok Pematang yang diendapkan pada lingkungan lacustrine selama

Eo-Oligisen (Williams et.al., 1985). Selain serpih kaya organik anggota
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Kelompok Pematang, serpih laut Formasi Telisa yang Miosen Awal-

Miosen Tengah dmungkinkan juga berperan sebagai batuan induk pada

lapangan di Sumatera Tengah.

b. Batuan Reservoar dan Batuan tudung

Kelompok Sihapas yang terbentuk pada Miosen Awal-Miosen Tengah

merupakan reservoar utama Cekungan Sumatera Tengah. Anggota

Kelompok Sihapas yang berfungsi sebagai reservoar adalah formasi

Menggala, Formasi Bangko, Formasi Bekasap dan Formasi Duri

(Heidrick dan Aulia, 1993). Batuan tudung dari reservoar Formasi

Menggala adalah Formasi Bekasap dan Formasi Duri berupa serpih

Formasi Telisa (Heidrick dan Aulia, 1993).

c. Migrasi

Berpindahnya minyak dari batuan induk ke reservoar (migrasi) yang jauh

mengakibatkan hidrokarbon mencapai reservoar pada formasi yang

letaknya lebih tinggi yaitu Formasi Menggala dan Formasi Bekasap.

Migrasi ini dapat terjadi karena adanya perbedaan densitas. Densitas

minyak yang lebih kecil menyebabkan minyak tersebut bergerak ke atas.

Selain itu didukung oleh adanya jebakan berupa sesar sebagai jalan untuk

minyak bermigrasi.

d. Perangkap

Jenis perangkap hidrokarbon pad Cekungan Sumatera Tengah pada

umumnya merupakan perangkap struktur. Jenis perangkap struktur pada

cekungan ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:
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1. Antiklin relief tinggi sampai sedang Miosen tengah (13 jtyl) yang

berarah N 10-25º W.

2. Lipatan-lpatan antiklin relief tinggi yang berjajar di sepanjang patahan

yang terbentuk pada Miosen Tengah (13jtyl).

3. Struktur pop up relief rendah yang terbentuk pada Miosen Awal dan

Miosen Tengah (25-13 jtyl) (Heidrick dan Aulia, 1993).

Menurut Heidrick dan Aulia (1993), sesar mendatar dextral berarah utara-

selatan di Cekungan Sumatera Tengah dapat membentuk struktur pop up

(antiklin) pada sesar-sesar yang membelok ke kiri (left sleeping). Struktur pop

up tersebut dapat berperan sebagai jebakan hidrokarbon.
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III. TEORI DASAR

A. Konsep Dasar Seismik Refleksi

Metode seismik refleksi adalah sebuah metode geofisika yang merekam

penjalaran gelombang seismik yang dipantulkan dari batas antara dua buah

medium batuan. Besar gelombang refleksi seismik berhubungan langsung

dengan impedansi akustik diantara dua medium batuan tersebut. Semakin

besar kontras antara dua medium tersebut, gelombang refleksinya akan

semakin kuat.

Data seismik refleksi didapat dari gelombang pantul yang berasal dari batas

medium bawah permukaan, data yang terekam merupakan fungsi waktu (t)

yang memiliki kecepatan tertentu (v). Penyelidikan seismik dilakukan dengan

cara membuat getaran dari suatu sumber getar. Getaran tersebut akan

merambat ke segala arah di bawah permukaan sebagai gelombang getar.

Gelombang yang datang mengenai lapisan-lapisan batuan akan mengalami

pemantulan, pembiasan, dan penyerapan. Respon batuan terhadap gelombang

yang datang akan berbeda-beda tergantung sifat fisik batuan yang meliputi

densitas, porositas, umur batuan, kepadatan, dan kedalaman batuan.
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a. Prinsip Huygens

Prinsip Huygens menyatakan bahwa setiap titik pada muka gelombang

merupakan sumber bagi gelombang baru. Posisi dari muka gelombang

dalam dapat seketika ditemukan dengan membentuk garis singgung

permukaan untuk semua wavelet sekunder. Prinsip Huygens

mengungkapkan sebuah mekanisme dimana sebuah pulsa seismik akan

kehilangan energi seiring dengan bertambahnya kedalaman (Asparini,

2011).

Gambar 4. Prinsip Huygens (Oktavinta, 2008).

b. Prinsip Fermat

Gelombang menjalar dari satu titik ke titik lain melalui jalan tersingkat

waktu penjalarannya. Dengan demikian jika gelombang melewati sebuah

medium yang memiliki variasi kecepatan gelombang seismik, maka
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gelombang tersebut akan cenderung melalui zona-zona kecepatan tinggi

dan menghindari zona-zona kecepatan rendah (Jamady, 2011).

Gambar 5. Prinsip Fermat (Abdullah, 2011).

c. Hukum Snellius

Perambatan gelombang yang melaui medium dengan nilai parameter fisis,

misalkan densitas yang berbeda akan menyebakan nilai kecepatan

gelombang berbeda pula. Salah satu fenomena perambatan gelombang

tersebut yaitu pembiasan arah perambatan gelombang. Hukum Snellius

tentang pembiasan menyatakan bahwa:

1. Sinar datang, garis normal, dan sinar bias, terletak pada satu bidang

datar.

2. Sinar yang datang dari medium dengan indeks bias kecil ke medium

dengan indeks bias yang lebih besar dibiaskan mendekati garis normal,

dan sebaliknya.

3. Perbandingan nilai sinus sudut datang terhadap sinus sudut bias dari

satu medium ke medium lainnya selalu tetap. Perbandingan ini disebut

sehagai indeks bias relatif suatu medium terhadap medium lain.
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Secara matematis Hukum Snellius dapat dirumuskansebagai berikut:

Sebagian energi gelombang akan dipantulkan sebagai gelombang P dan

gelombang S, dan sebagian lagi akan diteruskan sebagai gelombang P dan

gelombang S.

Gambar 6. Hukum Snellius (Juanita, 2013).

Komponen seismik refleksi menunjukkan komponen sebuah gelombang

(tras seismik): amplitudo, puncak, palung, zero crossing, tinggi, dan

panjang gelombang. Kemudian dari parameter data dasar tersebut dapat

diturunkan beberapa komponen lain seperti, impedansi akustik, koefisien

releksi, polaritas, fasa, resolusi vertikal, wavelet, dan sintetik seismogram.
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a. Impedansi Akustik dan Reflektifitas

Salah satu karakteristik batuan yang unik untuk dapat melewatkan

gelombang seismik yang melaluinya adalah impedansi akustik (z), yang

merupakan hasil perkalian dari massa jenis batuan (ρ) dan kecepatan

rambat gelombang pada batuan tersebut (v) yang dirumuskan dalam

persamaan matematis:

z = ρ.v (2)

Semakin keras suatu batuan, maka nilai impedansi akustik akan semakin

besar, sebagai contoh, batu pasir yang sangat kompak memiliki nilai

impedansi akustik yang lebih tinggi dibandingkan dengan batu lempung.

Baik kecepatan maupun masssa jenis secara langsung dapat mempengaruhi

nilai impedansi akustik. Apabila terdapat fluida (air, minyak atau gas) pada

sebuah formasi, akan lebih mempengaruhi nilai kecepatan daripada massa

jenis (Sukmono, 2001).

Nilai kontras impedansi akustik pada bidang batas lapisan yang memiliki

nilai densitas dan kecepatan yang berbeda didefinisikan sebagai Koefisien

Refleksi (RC). Besar nilai koefisien refleksi tergantung pada nilai

impedansi dan juga tergantung pada sudut datang gelombang serta jarak

antara sumber dengan penerima. Koefisien refleksi dianggap berhubugan

dengan gelombang yang menjalar pada jarak sumber dengan penerima

sama dengan nol (zero offset) yang dirumuskan dalam persamaan

matematis sebagai berikut: = (3)
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b. Wavelet

Wavelet atau sering disebut juga sinyal seismik merupakan kumpulan dari

sejumlah gelombang seismik yang mempunyai amplitudo, frekuensi dan

phase tertentu. Berdasarkan konsentrasi energinya wavelet dapat dibagi

menjadi 4 jenis (Sismanto, 2006):

1. Zero Phase Wavelet

Wavelet berfase nol (zero phase wavelet) mempunyai konsentrasi

energi maksimum di tengah dan waktu tunda nol, sehingga wavelet ini

mempunyai resolusi dan standout yang maksimum. Wavelet berfasa

nol (disebut juga waveket simetris) merupakan jenis wavelet yang lebih

baik dari semua jenis wavelet yang mempunyai spectrum amplitude

yang sama.

2. Minimum Phase Wavelet

Wavelet berfasa minimum (minimum phase wavelet) memiliki energi

yang terpusat pada bagian depan. Dibandingkan dengan jenis wavelet

yang lain dengan spektrum aplitudo yang sama, wavelet berfasa

minimum mempunyai perubahan atau pergeseran fasa terkecil pada

tiap-tiap frekuensi. Dalam terminasi waktu, wavelet berfasa minimum

memiliki waktu tunda terkecil dari energinya.

3. Maximum Phase Wavelet

Wavelet berfasa maksimum (maximm phase wavelet) memiliki energi

yang terpusat secara maksimal dibagian akhir dari wavelet tersebut,

jadi merupakan kebalikan dari wavelet berfasa minimum.
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4. Mix Phase Wavelet

Wavelet berfasa campuran (mixed phase wavelet) merupakan wavelet

yang energinya tidak terkonsentrasi dibagian depan maupun dibagian

belakang.

Gambar 7. Jenis-jenis wavelet 1) Zero Phase, 2) Maximum Phase
Wavelet, 3) Minimum Phase Wavelet, 4) Mixed Phase Wavelet (Sismanto,

2006).

c. Polaritas dan Fasa

Penggunaan kata polaritas hanya mengacu pada perekaman dan konvensi

tampilan dan tidak mempunyai makna khusus. Polaritas ini terbagi

menjadi polaritas normal dan polaritas terbalik. Soecity of Exploration

Geophysicist (SEG) mendefinisikan polaritas normal sebagai berikut:

1. Sinyal seismik positif akan mengahsilkan tekanan akustik positif pada

hidropon atau pergerakan awal ke atas pada geopon.

2. Sinyal seismik yang positif akan terekam sebagai nlai negatif pada

tape, defleksi negatif pada monitor dan trough pada penampang

seismik.
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Pulsa seismik dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu fasa minimum

dan fasa nol. Pulsa fasa minimum memiliki energi yang terkonsentrasi di

awal, seperti umumnya banyak sinyal seismik. Pulsa fasa nol terdiri dari

puncak utama dan dua side lobes dengan tanda berlawanan dengan

amplitudo utama dan lebih kecil. Pada fasa nol, batas koefisien refleksi

terletak pada puncak. Meskipun fasa nol hanya bersifat teoritis, tipe pulsa

ini memiliki kelebihan yaitu:

1. Untuk spektrum amplitudo yang sama, sinyal fasa nol akan selalu lebih

pendek dan beramplitudo lebih besar dari fasa minimum, sehingga s/n

ratio akan lebih besar.

2. Amplitudo maksimum sinyal fasa nol pada umumnya selalu berhimpit

dengan spike refleksi, sedangkan pada kasus fasa minimum amplitudo

maksimum tersebut terjadi setelah spike refleksi tersebut.

Penggambaran jenis polaritas menurut SEG dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 8. Polaritas normal dan polaritas reverse menurut SEG (a)
Minimum Phase (b) Zero Phase (Sukmono, 1999).
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d. Resolusi Vertikal

Resolusi vertikal adalah jarak minimum antara dua objek dapat dipisahkan

oleh gelombang seismik (Sukmono, 1999). Gelombang seismik akan dapat

memisahkan dua perlapisan batuan, yaitu antara batas atas dan batas

bawah, apabila lapisan batuan tersebut memiliki ketebalan waktu sama

atau lebih besar dari setengah panjang gelombang seismik. Jika tebal

waktu lapisan batuan kurang dari setengah panjang gelombang maka

interferensi gelombang seismik akan mulai terjadi.

Setebal waktu lapisan batuan mencapai seperempat panjang gelombang,

gelombang seismik dapat mengalami interferensi konstruktif maksimum,

dan ketebalan ini dikenal dengan ketebalan tuning/tuning thickness

(Gambar 6).  Jika tebal waktu lapisan kurang dari tuning thickness, maka

gabungan refleksi bidang atas dan bawah akan nampak seperti reflektor

tunggal. Ketebalan minimum tubuh lapisan batuan untuk dapat

memberikan refleksi sendiri bervariasi antara λ/8 -.λ/30 panjang

gelombang.

Gambar 9. Resolusi vertikal Limit of Visibility (Brown, 2010)
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e. Survei Checkshot

Pada survei checkshot kecepatan diukur dalam lubang bor dengan sumber

gelombang di atas permukaan. Sumber gelombang yang digunakan sama

dengan yang dipakai pada survei seismik. Dari data log geologi dapat

ditentukan posisi horizon yang akan dipetakan. Waktu first break rata-rata

untuk tiap horizon dilihat dari hasil pengukuran tersebut. Kegunaan utama

dari checkshot adalah untuk mendapatkan Time-Depth Curve yang

kemudian dimanfaatkan lebih lanjut untuk pengikatan data seismik dan

sumur (well-seismic tie), penghitungan kecepatan interval, kecepatan rata-

rata, dan koreksi data sonik pada pembuatan seismogram sintetik.

f. Seismogram sintetik

Seismogram sintetik adalah data seismik batuan yang dibuat dari data

sumur yaitu, log kecepatan, densitas dan wavelet dari data seismik.

Dengan mengalikan kecepatan dengan densitas maka kita akan

mendapatkan deret koefisien refleksi. Koefisien refleksi ini kemudian

dikonvolusikan dengan wavelet sehingga akan didapatkan seismogram

sintetik pada daerah sumur tersebut.

Seismogram sintetik ini digunakan untuk mengikat data sumur dengan

data seismik. Sebagaimana yang kita ketahui, data seismik umumnya

berada dalam domain waktu (TWT) sedangkan data sumur berada dalam

domain kedalaman (depth). Sehingga, sebelum kita melakukan pengikatan,

langkah awal yang harus kita lakukan adalah konversi data sumur ke

domain waktu dengan cara membuat seismogram sintetik dari data sumur.
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Gambar 10. Sintetik seismogram yang didapat dengan mengkonvolusikan
koefisien refleksi dengan wavelet (Sukmono,1999).

g. Well-Seismic Tie

Untuk meletakkan horizon seismik (skala waktu) pada posisi kedalaman

sebenarnya dan agar data seismik dapat dikorelasikan dengan data geologi

lainnya yang umumnya diplot pada skala kedalaman, maka perlu

dilakukan well-seismic tie. Terdapat banyak teknik pengikatan, tetapi yang

umum digunakan adalah dengan memanfaatkan seismogram sintetik dari

hasil survei kecepatan (well velocity survey).

B. Seismic Reservoir Characterization

Reservoir characterization adalah satu proses untuk memberikan sifat-sifat

reservoar baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan

semua data yang tersedia (Sukmono, 2002). Identifikasi reservoar

berdasarkan anlisis data sesmik bisa dianggap sebagai salah satu cara dalam
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membuat karakterisasi reservoar dimana obyeknya sudah sangat spesifik

untuk menentukan jenis fluida yang terkandung di dalamnya.

Ada tiga bagian pada proses analisis reservoar seismik, yaitu delineasi,

deskripsi, dan monitoring (Sheriff, 1992). Delineasi reservoir didefinisikan

sebagai delineasi geometri reservoar, termasuk di dalamnya sesar dan

perubahan fasies yang dapat mempengaruhi produksi reservoar. Deskripsi

reservoir adalah proses untuk mengetahui properti fisika reservoar seperti

porositas, permeabilitas, saturasi, analisis fluida pori dan lain-lain.

Monitoring reservoar diasosiasikan dengan monitoring perubahan properti

fisika reservoar selama proses produksi hidrokarbon dari reservoar.

Secara umum karakteristik reservoar dipengaruhi oleh parameter-parameter

berikut (Sukmono, 2002) :

1. Distribusi ukuran butir dan pori.

2. Porositas dan permeabilitas dari reservoar.

3. Fluida pori.

4. Distribusi fasies dan lingkungan pengendapan.

5. Deskripsi dari cekungan dan tubuh reservoar.

C. Well logging

Well logging merupakan suatu teknik untuk mendapatkan data bawah

permukaan dengan menggunakan alat ukur yang dimasukkan ke dalam

lubang sumur, untuk evaluasi formasi dan identifikasi ciri-ciri batuan di
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bawah permukaan (Schlumberger, 1958). Tujuan dari well logging adalah

untuk mendapatkan informasi litologi, pengukuran resistivitas, dan kejenuhan

hidrokarbon. Sedangkan tujuan utama dari penggunaan log ini adalah untuk

menentukan zona, memperkirakan kuantitas minyak dan gas bumi dalam

suatu reservoar.

Log adalah suatu grafik kedalaman (waktu), dari satu set data yang

menunjukkan parameter yang diukur secara berkesinambungan di dalam

sebuah sumur (Harsono, 1997).

a. Log Sonic (Log DT)

Log sonic atau DT adalah log yang bekerja berdasarkan kecepatan rambat

gelombang suara. Gelombang yang dipancarkan dari suatu formasi akan

dipantulkan ke receiver, dengan selisih waktu yang disebut interval

transit time. Besarnya selisih waktu yang dibutuhkan tergantung dari jenis

batuan dan besarnya porositas batuan.

Log sonic digunakan untuk mengetahui besarnya porositas batuan dan

juga membantu interpretasi data seismik, terutama untuk mengkalibrasi

kedalaman formasi (Harsono, 1997).

b. Log Gamma Ray

Log gamma ray merupakan log yang digunakan untuk mengukur

radioaktivitas alami suatu formasi. Prinsip kerja log gamma ray adalah

perekaman radioaktivitas alami bumi yang berasal dari tiga unsur

radioaktif dalam batuan yaitu Uranium (U), Thorium (Th) dan Potassium
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(K). Unsur tersebut memancarkan radioaktif dalam pulsa energi tinggi

yang akan dideteksi oleh alat log gamma ray. Partikel radioaktif (terutama

potassium) sangat umum dijumpai pada mineral lempung dan beberapa

jenis evaporit karena ukuran butirnya berupa batu lempung. Log gamma

ray akan menunjukkan suatu respon yang hampir sama antara lapisan batu

pasir dan lapisan karbonat. Pembacaan respon log gamma ray bukan

fungsi dari ukuran butir atau kandungan karbonat, tetapi akan

berhubungan dengan banyaknya kandungan shale.

Kegunaan log gamma ray antara lain untuk estimasi kandungan lempung,

korelasi antar sumur, menentukan lapisan permeabel, depth matching

antara logging yang berurutan. Anomali yang biasanya muncul dalam log

gamma ray berasal dari batuan yang mengandung isotop radioaktif, akan

tetapi bukan lempung (shale), sehingga untuk mengetahui sumber radiasi

secara lebih pasti digunakan Spectral Gamma ray. Partikel radioaktif

banyak dijumpai di formasi yang berukuran lempung, sehingga nilai

gamma ray tinggi diasumsikan sebagai shale. Sedangkan nilai gamma ray

yang rendah diasumsikan sebagai batu pasir dan karbonat. Log gamma

ray adalah yang paling baik untuk memisahkan shale-sand (Ariyanto,

2011).

c. Log Densitas

Prinsip kerja dari log densitas ini berasal dari sebuah sumber bahan

radioaktif yang memancarkan sinar gamma ke dalam suatu batuan,

elektron-elektron batuan akan berinteraksi sinar gamma. Pada saat sinar
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gamma menumbuk elektron, elektron akan terpental dan sinar gamma

tersebut akan menumbuk elektron lain dan seterusnya sampai energinya

habis atau terbelokkan menuju detektor (sebagian). Sebagian sinar gamma

yang menuju detektor akan diubah menjadi arus listrik yang diperkuat

oleh amplifier dan dapat direkam secara kontinyu. Kuat arus listrik yang

direkam sebanding dengan intensitas sinar gamma yang dikirim sumber

dan sebanding dengan sinar gamma yang menuju detektor. Sedangkan

intensitas sinar gamma yang kembali ke detektor sebanding dengan

kerapatan elektron di dalam medium. Semakin rapat matriks batuannya

maka semakin besar densitasnya dan semakin sedikit sinar gamma yang

menuju detektor, karena semakin sering menumbuk sehingga cepat habis

energinya. Log densitas digunakan untuk mengukur massa jenis batuan.

Dengan log lain seperti log neutron, log ini dapat digunakan untuk

mengukur porositas, litologi dan jenis kandungan fluida. Log densitas

dapat digunakan untuk membedakan kandungan minyak dan gas

(Harsono, 1997).

d. Log Neutron Porosity

Log neutron porosity berfungsi untuk mengetahui hasil pengukuran

kandungan hidrogen pada suatu formasi. Log neutron dinyatakan dalam

fraksi (tanpa satuan) atau dalam persen. Alat log neutron terdiri dari

sumber yang menembakkan partikel-partikel neutron dan dua buah

retektor, detektor dekat dan detektor jauh. Banyaknya neutron yang

ditangkap oleh detektor akan sebanding dengan jumlah atom hidrogen

dalam formasi. Log neutron porosity dapat digunakan untuk menentukan
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porositas primer suatu batuan. Bersama log lain seperti log densitas

digunakan untuk menentukan litologi dan jenis kandungan fluida yang

mengisi batuan. Perpotongan (crossover) antara log densitas dan log

neutron mengindikasi kandungan hidrokarbon dalam suatu formasi

(Harsono,1997).

e. Log Spontaneous Potential (SP)

Log spontaneous potential (SP) merupakan log yang digunakan untuk

mengukur besaran potensial diri di dalam tubuh formasi batuan, dan

besarnya log SP dinyatakan dalam satuan milivolt (mV). Prinsipnya log

SP adalah mengukur  beda antara potensial arus searah dari suatu

elektrode yang bergerak di dalam lubang bor dengan potensial elektrode

yang ada di permukaan. Log SP dapat berfungsi baik jika lumpur yang

digunakan dalam proses pengeboran bersifat konduktif seperti water

based mud, dan tidak akan berfungsi di oil based mud, lubang kosong dan

cased hole. Tiga faktor yang dapat menimbulkan potensial diri pada

formasi adalah fluida pemboran yang konduktif, lapisan berpori dan

permeabel yang diapit oleh lapisan tidak permeabel, dan perbedaan

salinitas antara fluida pemboran dengan fluida formasi. Log SP biasa

digunakan untuk identifikasi lapisan permeabel, menentukan nilai

keserpihan dan nilai resistivitas formasi air. Pada lapisan serpih, kurva SP

berupa garis lurus yang disebut shale basin line, sedangkan pada lapisan

permeabel kurva akan menyimpang dan lurus kembali saat mencapai garis

konstan dan disebut sand base line. Penyimpangan tergantung resistivitas
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relatif, fluida, porositas, ketebalan lapisan, diameter sumur dan diameter

filtrasi lumpur.

D. Metode Inversi Seismik

Seismik inversi merupakan suatu teknik untuk membuat model sub-surface

geologi menggunakan data seismik sebagai input dan data sumur sebagai

kontrol (Sukmono, 2000).

Tujuan dilakukannya inversi seismik adalah untuk mendapatkan nilai

kuantitatif parameter batuan yang berupa Impedansi Akustik (IA) sehingga

dapat digunakan untuk memprediksikan reservoar. Impedansi akustik melihat

batuan bawah permukaan secara berbeda dari data seismik konvensional di

mana IA melihatnya sebagai susunan lapisan batuan sedangkan seismik

konvensional melihatnya sebagai perlapisan atau interfacing antar batuan.

Sehingga IA akan memberikan gambaran bawah permukaan yang lebih detail

dibandingkan seismik konvensional.

Pemodelan kedepan dengan data masukan adalah impedansi akustik atau

koefisien refleksi (KR) pada lapisan bumi yang kemudian dimodelkan

kedepan ke dalam rekaman seismik. Pada pemodelan algoritma kedepan

adalah proses konvolusi antara wavelet seismik dan KR dari bumi.

Sebaliknya pemodelan kebelakang seismik inversi, masukan data adalah

rekaman seismik yang dimodelkan ke bentuk Impedansi Akustik. Pemodelan

inversi ini pada dasarnya adalah dekonvolusi antara data rekaman seismik dan
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gelombang seismik yang kemudian menghasilkan Impedansi Akustik

(Sukmono,1999).

Gambar 11. Proses inversi seismik (Sukmono, 1999).

a. Metode Sparse Spike

Metode inversi Sparse Spike menggunakan batasan ekstra yang dapat

digunakan dalam estimasi full bandwith reflektifitas. Metode inversi

Sparse Spike mengasumsikan bahwa hanya nilai spike yang besar saja

yang menandakan adanya perbedaan impedansi akustik antar lapisan.

Metode ini mencari spike yang besar dari seluruh seismic trace. Spike

tersebut ditambahkan sampai trace termodelkan secara akurat. Inversi

Sparse Spike menggunakan parameter yang sama dengan inversi Model

Based. Parameter yang harus ditambahkan adalah parameter untuk

menghitung berapa banyak spike yang akan dipisahkan dalam setiap trace.

Spike yang baru lebih kecil daripada spike sebelumnya (Hampson &

Russel, 2006).

Dalam perhitungan, metode ini menggunakan data seismik sebagai input

dengan model sumur yang digunakan untuk kontrol geologi sekaligus
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memberikan informasi frekuensi rendah pada hasil inversi. Secara statistik,

metode inversi ni baik digunakan untuk data yang mempunyai problem

noise (bising).

b. Metode Inversi Berdasarkan Model (Model Based)

Pada metode ini langkah yang pertama dilakukan adalah membangun

model geologi, kemudian model tersebut dibandingkan dengan data

seismik, diperbarui secara iteratif sehingga didapatkan kecocokan yang

lebih baik dengan data seismik. Semakin banyak iterasinya maka koefisien

korelasi antara seismik sintetik dan seismik riilnya semakin besar dan

error semakin kecil. Hasil keluarannya berupa model dengan data seismik

dapat dijelaskan dengan metode Generalized Linear Inversion (GLI). Jika

terdapat sebuah data observasi geofisika, metode GLI akan menurunkan

model geologi yang paling sesuai dengan data observasi. GLI akan

menganalisis deviasi kesalahan antara model keluaran dan data observasi,

kemudian parameter model diperbaharui untuk menghasilkan keluaran

dengan kesalahan terkecil. Metode ini membutuhkan suatu model

impedansi akustik awal yang biasanya diperoleh dari hasil perkalian antara

data log kecepatan dengan data log densitas.

IA = ρ . v (4)

Dengan:

Z = Impedansi Akustik (m/s.g/cm)

ρ = densitas (g/cm)

v = kecepatan (m/s)
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Impedansi akustik tersebut kemudian diturunkan untuk meperoleh harga

koefisien refleksinya dengan persamaan:

KR = (5)

Sehingga dapat ditulis:

KR = (6)

Dengan:

KR = koefisien refleksi bernilai -1 sampai +1

AI1 = harga impedansi akustik pada lapisan ke 1

AI2 = harga impedansi akustik lapisan ke 2

Harga koefisien refleksi ini dikonvolusikan dengan wavelet untuk

mendapatkan seismogram sintetik yang sama dengan jejak seismik

berdasarkan harga impedansi model dengan rumusan:

S (t) = w (t) . r (t) (7)

Dimana:

S (t) = seismogram sintetik

w (t) = wavelet

r (t) = deret koefisien

Harga seismogram sintetik ini dibandingkan dengan jejak seismik riil

secara iteratif dengan mengubah-ubah parameter pada model awal untuk

memperoleh korelasi yang bagus antar kedua data ini dengan tingkat

kesalahan yang terkecil. Kelebihan metode inversi Model Based adalah
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hasil yang didapatkan memiliki informasi yang lebih akurat dan jelas

karena memasukkan komponen frekuensi rendah (dari data log), dan nilai

impedansi akustik yang didapat rata-rata memiliki harga impedansi akustik

yang kontras sehingga mempermudah dalam penentuan batas atas dan

batas bawah suatu lapisan reservoar.

Hasil akhir dari suatu proses inversi data seismik adalah berupa data

impedansi akustik yang memiliki informasi lebih lengkap dibandingkan

data seismik. Perubahan amplitudo pada data seismik hanyalah

mencarminkan suatu bidang batas antar lapisan batuan sehingga bisa

dikatakan bahwa data seismik adalah atribut dari suatu bidang batas

lapisan batuan. Sedangkan impedansi akustik mencerminkan sifat fisis dari

batuan. Secara matematis impedansi akustik batuan adalah hail perkalian

antara harga kecepatan dengan harga densitas suatu batuan. Impedansi

akustik merupakan sifat fisis batuan yang dengan mudah dapat langsung

dikonversikan menjadi karakter suatu batuan (reservoar) seperti ketebalan,

litologi, maupun fluida pengisi batuan (Tabah dan Hernowo,2010).

E. Porositas Batuan

Porositas batuan adalah salah satu sifat akustik dari reservoar yang

didefnisikan sebagai ukuran kemampuan batuan untuk menyimpan fluida,

dinyatakan dalam persen (%) atau fraksi. Ada 2 jenis porositas yang

dikenal dalam teknik reservoar, yaitu porositas absolut dan porositas

efektif. Porositas absolut adalah perbandingan antara volume pori-pori

total batuan terhadap volume total batuan. Secara matematis dapat

dituliskan sebagai persamaan berikut:
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φ = {(volume pori total)/(volume batuan total)} x 100% (8)

dengan φ adalah porositas dalam %.

Sedangkan porositas efektif adalah perbandingan antara volume pori-pori

yang saling berhubungan dengan volume batuan total, yang secara

matematis dituliskan sebagai:

φ = (volume pori yang berhubungan)/(volume batuan total) x 100% (9)

dengan φ adalah porositas (fraksi).

Perbedaan satuan dari kedua jenis porositas diatas hanyalah untuk

mmpermudah dalam pengidentifikasian jenis porositas. Penentuan baik

tidaknya nilai porositas absolut dari suatu reservoir menurut

Koesoemadinata (1978) terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Skala penentuan baik tidaknya nilai porositas absolut suatu
batuan reservoar (Koesoemadinata, 1978).

Nilai atau harga porositas batuan biasanya diperoleh dari hasil perhitungan

data log sumur, yaitu dari data log densitas, log neutron, dan log

kecepatan. Pada penelitian ini, nilai porositas efektif yang digunakan

adalah berasal dari log PIGE (effectivee porosity less irreducible water)

Harga Porositas Skala

0 – 5% Diabaikan (negligible)
5 – 10% Buruk (poor)
10 – 15% Cukup (fair)
15 – 20% Baik (good)
20 – 25% Sangat baik (very good)

>25% Istimewa (excelent)
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yang merupakan log porositas efektif yang telah menghilangkan efek

fluida yang menempel pada permukaan batuan sebagai membran (bound

water).

Secara umum porositas batuan akan berkurang dengan bertambahnya

kedalaman batuan, karena semakin dalam batuan akan semakin kompak

akibat efek tekanan di atasnya. Harga prositas juga akan mempengaruhi

kecepatan gelombang seismik. Semakin besar porositas juga akan

mempengaruhi kecepatan gelombang seismik yang melewatinya akan

semakin kecil, dan demikian pula sebaliknya.
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IV. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan di PT. Chevron Pacific Indonesia, Rumbai, Pekanbaru

yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan 16

Desember 2016 dengan judul “Pemetaan Distribusi Reservoar Sandstone

Menggunakan Metode Seismik Inversi Acoustic Impedance (AI) pada

Lapangan ABL Formasi Menggala Cekungan Sumatera Tengah”. Berikut ini

tabel pelaksanaan kegiatan selama penelitian:

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
No Kegiatan Oktober November Desember Januari Februari

1 Studi Literatur

2 Pengambilan/Pengumpulan
data

3 Pengolahan data

4 Evaluasi Hasil Pengolahan
Data

5 Penulisan Laporan Akhir
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B. Alat dan Bahan

Adapun alat-alat yang digunakan seperti perangkat keras dan perangkat lunak

pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebuah workstation terdiri dari CPU dan Dual Monitor 21” yang

mendukung perangkat lunak Linux.

2. Software Epos4 dan Hampson & Russel.

3. Literatur yang dianjurkan, berupa informasi geologi regional

dan laporan penelitian terdahulu.

4. Seperangkat laptop untuk membuat laporan.

C. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data seismik 3D, data

sumur, serta marker. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

yang diambil dari lapangan ABL, Cekungan Sumatera Tengah.

1. Data Seismik

Data seismik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data seismik

3D Post Stack Time Migration (PSTM).

2. Base Map (Peta Dasar)

Base map merupakan peta yang merupakan kerangka survei daerah

penelitian, mulai dari posisi sumur dan lintasan seismik yang digunakan

pada penelitian ini.
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Gambar 12. Base map daerah penelitian Lapangan ABL.

3. Data Sumur

Pada penelitian ini digunakan 6 sumur yang berada di Lapangan ABL.

Data  log yang digunakan dalam penelitian ini adalah log Gamma Ray,

log Density, log Resistivity, log Porosity, dan log Sonic.

Tabel 3. Data kelengkapan log pada Lapangan ABL.
Well GR RHOB DRES DT PHIT

1 √ √ √ √ √
2 √ √ √ √ √
8 √ √ √ √ √
13 √ √ √ √ √
15 √ √ √ √ √
20 √ √ √ √ √

4. Data Marker

Marker diperoleh dari hasil interpretasi pada well section. Dari data

marker ini selanjutnya akan digunakan dalam melakukan picking horizon.

Marker geologi memberikan informasi mengenai kedalaman formasi

batuan yang ada di daerah penelitian. Data ini digunakan untuk
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menentukan batas atas dan batas bawah dari suatu lapisan, terutama dalam

penelitian ini adalah Formasi Menggala. Marker yang digunakan dalam

proses inversi adalah top Menggala.

5. Data Checkshot

Data checkshot digunakan untuk mendapatkan hubungan waktu dengan

kedalaman. Karena data sumur sudah dalam domain kedalaman,

sedangkan data seismik masih dalam domain waktu. Oleh karena itu data

checkshot ini digunakan untuk mengikat sumur dengan seismik (well to

seismic tie).

D. Pengolahan Data

Pada penelitian ini dilakukan proses untuk mengetahui informasi mengenai

litologi dan porositas dari hasil inversi dimana hasil tersebut didapat dari data

seismik, data log dan data checkshot. Dalam penelitian ini ada beberapa tahap

pengolahan, yang dimulai dari well seismic tie, picking horizon, peta struktur,

inversi seperti yang dijelaskan dalam diagram alir seperti di bawah ini:
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Gambar 13. Diagram Alir Pengolahan Data.
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1. Well – Seismic Tie

Well-seismic tie adalah proses pengikatan data sumur dengan data

seismik. Proses ini dilakukan untuk mencocokkan antara data sumur yang

berada dalam domain kedalaman dengan data seismik yang berada dalam

domain waktu, sehingga data marker dapat digabungkan dari sumur untuk

penentuan horison pada data seismik.. Tujuan akhir dari proses

pengikatan data sumur dengan seismik ini untuk mengetahui posisi atau

target horison.

Pada data seismik hal ini sangat penting untuk proses selanjutnya.

Karena yang dirubah adalah domain data sumur, maka perlu dilakukan

pembuatan seismogram sintetik untuk masing-masing sumur.

Seismogram sintetik merupakan hasil dari koefisien refleksi yang

dikonvolusikan dengan wavelet.

2. Picking Horizon

Picking horizon dilakukan dengan cara membuat garis horison pada

kemenerusan lapisan pada penampang seismik. Proses well-seismic tie

sangat berpengaruh pada hasil picking horizon, karena proses well-seismic

tie berguna untuk menyamakan posisi kedalaman sumur yang sebenarnya

pada seismik. Umumnya horison yang akan dipicking adalah batas atas

(top) atau (bottom) dari daerah reservoar yang merupakan target pada data

seismik atau batas marker geologi yang kita punya dari data log. Sebelum

melakukan picking horizon, sumur hasil well-seismic tie ditampilkan pada
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penampang seismik untuk mengetahui horison mana yang akan dipick.

Karena penelitian ini menggunakan wavelet zero phase, maka proses

picking horizon dilakukan pada peak dan trough dari amplitudo seismik,

tergantung di mana event horison terjadi pada proses well-seismic tie.

3. Analisis Feasibility

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam analisis data ini yaitu cross plot

antara porositas dan AI dari data sumur. Analisis ini bertujuan untuk

melihat apakah ada korelasi anatara porositas dengan AI yang dapat

memisahkan antara shale dengan sand. Jika pada analisis ini

menunjukkan bahwa ada korelasi maka, dapat dilanjutkan untuk proses

inversi.

4. Analisis Tuning Thickness

Analisis tuning bertujuan untuk mengetahui ketebalan minimal dari

reservoar yang masih dapat dibedakan oleh gelombang seismik. Jika

lapisan memiliki ketebalan di bawah ketebalan lapisan tuning maka akan

terjadi interferensi gelombang. Jika tidak dikenali dapat mengakibatkan

kesalahan interpretasi (pitfall).

Zona target dari penelitian ini adalah Formasi Menggala. Seismik yang

dipakai dalam penelitian pada zona target yang memiliki frekuensi

dominan sekitar 25 Hz. Jika kecepatan perambatan gelombang (V) dan

frekuensi (f) diketahui maka panjang gelombang adalah hasil bagi
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kecepatan rambat gelombang dengan frekuensi. Resolusi vertikal data

seismik umumnya seperempat dari panjang gelombang.

5. Initial Model

Initial model adalah proses modeling untuk memberikan batas yang

digunakan sebagai input untuk melakukan inversi dengan memasukkan

horison top dan bottom yang akan dijadikan guide dalam melakukan

proses inversi. Pada proses ini hanya menggunakan 5 sumur yaitu sumur

1, 2, 8, 13, dan 15. Model inisial dibuat dengan input semua sumur yang

telah mengalami well-seismic tie, horison target dan memasukkan high

cut frequency yang diinginkan, dalam projek ini dilakukkan cut

frequency 8/14 Hz.

6. Analisis Inversi Seismik

Inversi seismik adalah teknik pemodelan geologi bawah permukaan

menggunakan data seismik sebagai input dan data sumur sebagai

kontrolnya. Sebelum melakukan proses inversi kita harus melakukan

analisis inversi, hal ini ditujukan sebagai simulasi inversi, agar hasil

inversi yang kita lakukan memiliki hasil yang baik dengan memasukan

nilai parameter yang sesuai. Pada analisis inversi ini yang ingin dilihat

adalah nilai error dari P-Impedance log dan P-Impedance inversi serta

melihat korelasi antara syntethic trace dan seismic trace.

7. Inversi Seismik
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Setelah melakukan analisa inversi maka siap dilakukan proses inversi.

Dalam studi kali ini proses invesi hanya menggunakan metode Model

Based. Pada pemodelan ini, menggunakan 5 data sumur yaitu 1, 2, 8, 13

dan 15 dengan memasukkan wavelet yang telah dibuat pada saat

melakukan well-seismic tie dan horison sebagai zona target interpretasi.

Setelah melakukan inversi, kemudian nilai p-impedance hasil inversi

ditransformasikan ke volume porositas dengan persamaan:

Porositas: 0,571 – 0,00001437. (10)

Dimana persamaan tersebut merupakan hasil regresi linear yang didapat

dari plot silang antara impedansi akustik vs porositas.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil cross plot menunjukkan bahwa AI tidak dapat menjadi pembeda antara

shale dan sand karena ada porsi shale yang overlap terhadap sand. Akan

tetapi dari sumbu porositas dapat membedakan antara sand dengan tight sand.

Dalam hal ini maka dilakukan transformasi hasil inversi ke dalam volume

porositas.

2. Terdapat tiga zonasi distribusi persebaran AI dengan porositas, di mana pada

nilai AI yang rendah shale overlap dengan sand, pada nilai AI yang tinggi

menunjukkan tight sand, dan zona sand ditunjukkan dengan nilai AI yang

rendah dan nilai porositas yang tinggi.

3. Distribusi porositas yang tinggi pada Formasi Menggala tersebar pada bagian

utara, sedangkan porositas yang rendah berkembang pada top bagian selatan

dari Formasi Menggala.

4. Hasil dari transfomasi porositas memiliki kesesuaian dengan analisis

feasibility, dimana porositas dapat menjadi pembeda antara sand dengan

shale dengan nilai porositas pada Formasi Menggala sebesar 18% - 26%.
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Dari hasil  penelitian dan kesimpulan yang didapatkan saya menyarankan agar

dilakukan analisis multiatribut untuk mengeahui persebaran sand dengan nilai

porositas yang baik dan dapat direkomendasikan sebagai zona target produksi

dengan data-data pendukung pada Formasi Menggala.
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