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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan penggunaan minyak bumi dan gas bumi sebagai salah satu sumber 

energi menuntut usaha pengembangan eksplorasi yang tidak hanya terbatas pada 

usaha pencarian sumber-sumber hidrokarbon baru. Upaya peningkatan produksi 

migas dari sumur-sumur yang telah ada merupakan salah satu alternatif untuk 

mengatasi masalah keterbatasan sumber daya migas akibat adanya penggunaan 

minyak bumi dan gas alam yang terus meningkat. 

Reservoar pada struktur DNF merupakan batuan karbonat yang ditemukan tahun 

1997,  melalui sumur ekplorasi SP-01 dengan laju awal 1085 BOPD, 0.63 MMScfd 

gas, dan kadar air yang sangat rendah. Reservoar yang terletak pada Formasi 

Baturaja (BRF) yang merupakan batuan karbonat berumur Meosen pada kedalaman 

puncak sekitar 2200 mbpl. Reservoar batuan karbonat dicirikan oleh kompleksitas 

dan bervariasinya pola pengendapan dan proses-proses perubahan setelah 

pengendapan (diagenesis). Proses diagenesis yang aktif pada reservoar karbonat 

menyebabkan perubahan secara radikal porositas dan permeabilitas atau sering 

dikenal sebagai reservoar mempunyai heterogenitas yang tinggi. 

Heterogenitas karakter reservoar pada Lapangan DNF dicirikan oleh jenis fasies 

yang beragam, karakter tekanan antar sumur yang berbeda, perbedaan type decline 

curve antar sumur dan perbedaan jenis mekanisme pendorong. Sehingga interior 

reservoar DNF terdiri dari beberapa kompartemen. Pembagian kompartemen ini 
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berakibat pada penyusutan harga OOIP (Original Oil In Place). Juga berakibat pada 

penyusutan volume kompartemen, sehingga seiring dengan pertambahan produksi 

fluida, maka tekanan reservoar menurun tajam. Perolehan produksi dari Lapangan 

DNF mengalami penurunan yang tajam setelah mencapai puncak produksi, yaitu 

saat sepuluh sumur di kluster A, D dan E mulai berproduksi. Penambahan jumlah 

sumur di tiap-tiap kluster di struktur DNF yang diharapkan menambah titik 

penyerapan baru dan memberikan kontribusi produksi ternyata tidak seperti yang 

diharapkan. Sumur-sumur yang berproduksi sembur alam, satu persatu mengalami 

penurunan tekanan lalu berproduksi intermittent dan kemudian mati. 

Kekhasan karakteristik batuan karbonat yang memberikan pelajaran yang tidak 

hentinya untuk selalu memperhatikan perilakunya dalam rangka menyusun rencana 

dan implementasi reservoar managemen yang baik. Tahap monitoring dan evaluasi 

menjadi sangat penting, setelah tahap perencanaan dan implementasi, mengingat 

sifat heterogenitas dari reservoar karbonat lebih kompleks dari batuan reservoar 

lainnya. Dari latar belakang ini menunjukkan pentingnya team work dari berbagai 

disipin ilmu dan teknologi dalam membuat perencanaan pengembangan suatu 

lapangan (POD) dengan harapan dapat memperkecil resiko kemungkinan lubang 

kering sekaligus menghitung besaran jumlah cadangan minyak ditempat / OOIP. 
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Gambar 1. Kontribusi berbagai cabang disiplin ilmu dalam kegiatan eksplorasi 

(Peadar Mc Kevitt, 2004) 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengaplikasikan keilmuan geofisika khususnya 

dalam bidang eksplorasi yang memenuhi standar proyek oil company. Tujuan 

penelitian yaitu: 

1. Mengetahui properti reservoar dari analisa petrofisika (porositas, 

permeabilitas, saturasi air, ketebalan reservoar dan net pay) di Formasi 

BRF dan memodelkannya menggunakan 3D petrophysical modeling. 

2. Mengetahui dan memperkirakan daerah reservoar yang terdapat potensi 

hidrokarbon menggunakan seismik atribut. 

3. Mendapatkan struktur geologi reservoar dan memperoleh model fasies 

lingkungan pengendapan karbonat Lapangan DNF. 
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4. Menentukan volume reservoar berupa original oil in place (OOIP) 

berdasarkan metode 3D reservoir modeling.  

5. Menentukan zona-zona prospek hidrokarbon dan pembuatan well design 

dalam penentuan sumur usulan. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini membahas studi reservoar ditinjau dari segi ilmu geofisika, geologi 

dengan batasan penentuan properti reservoar dari analisis petrofisika, penentuan 

geometri dan pola penyebaran reservoar, perhitungan volumetrik untuk 

menentukan cadangan hidrokarbon di tempat, sehingga didapatkan prospek 

pengembangan sumur selanjutnya. 

 


