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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Mouchet dan Mitchell (1989), menyatakan bahwa pada suatu 

formasi batuan di bawah permukaan terdapat berbagai jenis tekanan yang akan 

mempengaruhi operasi pengeboran sumur minyak dan gas. Tekanan-tekanan 

tersebut yaitu tekanan pori atau pore pressure, tekanan rekah atau fracture 

pressure, serta tekanan batuan penindih atau overburden.  

Daerah penelitian yang berada di Cekungan Jawa Timur dipilih karena 

cekungan ini merupakan salah satu cekungan migas yang produktif di 

Indonesia dan di cekungan ini terdapat bukti nyata adanya tekanan pori 

berjenis overpressure di bawah permukaan yang ditandai dengan munculnya 

semburan lumpur di Sidoarjo (Lusi), adanya fenomena semburan lumpur di 

Bledug Kuwu, Grobogan, serta berbagai semburan lumpur minor di berbagai 

daerah di Jawa Timur seperti yang baru-baru ini terjadi di daerah Bojonegoro 

pada April 2016. 

Fenomena-fenomena semburan lumpur tersebut mengindikasikan 

adanya overpressure pada lapisan batuan tertentu di bawah tanah Jawa Timur. 

Studi mengenai zona-zona yang memiliki tekanan pori yang tinggi akan 

membantu dalam perencanaan pengeboran sumur minyak sehingga dapat 

meminimalisasi masalah pengeboran yang mungkin timbul selama pengeboran 

suatu sumur minyak ataupun gas.  

Penelitian-penelitian mengenai overpressure di Cekungan Jawa Timur 

telah dilakukan dan salah satu peneliti mengungkapkan bahwa letak puncak 

overpressure pada Lumpur Sidoarjo berada pada kedalaman 3.600 kaki 

(Davies dkk., 2007), sedangkan peneliti lain mengungkapakan bahwa puncak 

overpressure berada di kedalaman 6.000 kaki pada suatu sumur di bagian darat 

(onshore) Cekungan Jawa Timur (Manik dan Soedaljo, 1984). Sementara itu, 

penelitian lain mengungkapkan bahwa mekanisme overpressure yang terjadi 
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di lapangan Wunut, Cekungan Jawa Timur adalah mekanisme rapid 

sedimentation (Kusumastuti dkk., 2000). 

Mengetahui profil tekanan pori, tekanan rekah, dan tekanan batuan 

penindih menjadi hal yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai 

dasar penentuan berat lumpur pengeboran yang akan digunakan untuk 

mengimbangi tekanan di dalam formasi agar terhindar dari berbagai masalah 

pengeboran seperti hilang lumpur, kick, semburan liar, dan sebagainya yang 

tentunya sangat berpengaruh dalam operasional serta biaya pengeboran. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan perhitungan prediksi profil tekanan bawah 

permukaan pada sumur JS-1 sehingga dapat diperoleh rekomendasi berat 

lumpur pengeboran yang optimal untuk sumur JS-1. Rekomendasi tersebut 

akan sangat berguna sebagai sumur acuan (offset well) dalam menentukan berat 

lumpur pengeboran pada sumur-sumur baru yang akan di bor di sekitar sumur 

JS-1. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

1.2.1. Maksud  

1. Mempelajari konsep-konsep tekanan bawah permukaan serta 

melaksanakan perhitungannya dari data well logs. 

2. Menghitung nilai tekanan bawah permukaan di dalam sumur JS-1 

yaitu tekanan pori, tekanan rekah dan tekanan batuan penindih. 

 

1.2.2. Tujuan 

1. Mengetahui profil litostratigrafi dan mengetahui profil tekanan 

batuan penindih, tekanan pori, tekanan rekah dari sumur JS-1. 

2. Mengetahui penyebab dari masalah pengeboran yang terjadi pada 

berbagai macam litologi dan mengetahui berat lumpur pengeboran 

yang direkomendasikan untuk pengeboran sumur-sumur selanjutnya 

di sekitar sumur JS-1. 

3. Mengetahui letak dan penyebab dari overpressure pada formasi - 

formasi batuan di sumur JS-1. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

1. Bagi lingkungan akademis, penelitian ini menambah khasanah 

keilmuan geologi mengenai tekanan bawah permukaan. 

2. Bagi industri hulu migas, penelitian ini dapat menjadi tambahan 

referensi dalam melakukan perencanaan pengeboran sumur migas 

khususnya di Cekungan Jawa Timur. 

3. Menjadi referensi bagi penelitian lainnya yang berkaitan dengan 

tema ini. 

 

1.4. Rumusan dan Batasan Masalah 

1.4.1. Rumusan Masalah 

1. Seperti apa profil litostratigrafi dan profil tekanan bawah permukaan 

pada sumur yang diteliti? 

2. Apa penyebab dari masalah pengeboran sumur JS-1 dan berapa berat 

lumpur pengeboran yang direkomendasikan? 

3. Dimana letak zona overpressure dan apa penyebab dari overpressure 

pada sumur yang diteliti? 

 

1.4.2. Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dibuat suatu 

batasan masalah yaitu mencakup analisis tekanan batuan penindih, 

tekanan pori, dan tekanan rekah pada satu sumur saja yaitu sumur JS-1. 

Data utama yang digunakan untuk prediksi profil tekanan bawah 

permukaan adalah rekaman talikawat. 

 

1.5. Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan di PT. Geotama Energi yang 

berlokasi di Victoria Residence, Cluster Helena 7, Jl. Laksda Adisucipto KM 
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5, Sleman, Yogyakarta. Adapun penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan pada 

tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 2 Mei 2016 (Tabel 1.1). 

Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan Tugas Akhir 

Kegiatan Maret April Mei 

Minggu ke- II III IV I II III IV I 

Tahap persiapan 

(Studi pustaka) 
        

Tahap analisis  data  

(Di lokasi pelaksanaan 

tugas akhir) 

        

Tahap evaluasi dan 

penyusunan laporan 
        

 

1.6. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai tekanan bawah permukaan yang termasuk 

didalamnya berupa studi overpressure sebelumnya pernah beberapa kali 

dilakukan di Cekungan Jawa Timur, diantaranya:  

A. Manik dan Soedaljo (1984). Prediction of Abnormal Pressure Based on 

Seismic Data. A Case Study of Exploratory Well Drilling in Pertamina UEP 

I and UEP II Work Areas. 

Penelitian ini memperkirakan puncak overpressure dari data 

kecepatan seismik di satu sumur di bagian darat (onshore) Cekungan Jawa 

Timur berada di kedalaman 6.000 kaki. 

B. Kusumastuti A., Darmoyo A. B., Suwarlan W., Sosromihardjo S. P. C.   

(2000). The Wunut Field : Pleistocene Volcaniclastic Gas Sands in East 

Java. 

Penelitian ini menyatakan bahwa di lapangan Wunut di Cekungan 

Jawa Timur, puncak overpressure berada di atas dari Blue Clay Formation 

yang berumur Pliosen. Mereka menduga bahwa penyebab overpressure 

adalah proses sedimentasi yang cepat pada sikuen ini. 
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C. Davies R. J., Swarbrick R. E., Evans R. J., Huuse M. (2007). Birth of a mud 

volcano: East Java, 29 May 2006. 

Pada penelitian ini mereka telah memberikan informasi mengenai 

puncak overpressure di daerah Porong, Sidoarjo. Berdasarkan hasil diskusi 

di paper mereka, dinyatakan bahwa puncak overpressure berada pada 

kedalaman 3.600 kaki. 

D. Ramdhan A. M., Hakim F., Hutasoit L. M., Goulty N. R., Sadirsan W., 

Arifin M., Bahesti F., Endarmoyo K., Firmansyah R., Zainal R. M., Gulo 

M. Y., Sihman M., Suseno P. H., Purwanto A. H. (2013). Importance of 

Understanding Geology in Overpressure Prediction: The  Example of The 

East Java Basin. 

Penelitian ini memberikan gambaran betapa pentingnya untuk 

mengerti kondisi geologi dari suatu cekungan agar dapat memprediksi 

tekanan pori secara akurat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di 

Cekungan Jawa Timur ini yang menjadi kontrol besarnya tekanan pori 

adalah kedalaman batuan dasar serta ketebalan carbonate buildup. Daerah 

dengan basement yang dangkal serta carbonate buildup yang tebal 

cenderung memiliki nilai tekanan pori normal. Sementara itu, daerah yang 

batuan dasarnya jauh dari permukaan cenderung memiliki tekanan pori 

sedang hingga tinggi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis ingin memaparkan mengenai 

profil tekanan bawah permukaan di salah satu sumur eksplorasi di Cekungan 

Jawa Timur, dan ingin meneliti letak zona overpressure serta juga memberikan 

rekomendasi berat lumpur pengeboran yang seharusnya dipakai untuk 

mengebor sumur-sumur baru di sekitar sumur yang diteliti ini. 

 

1.6.1. Diagram Fish 

Pada diagram fish (Gambar 1.1) di bawah ini dijelaskan 

mengenai penelitian sejarah penelitian mengenai tekanan bawah 

permukaan yang telah dilakukan di Cekungan Jawa Timur. 

Penelitian-penelitan terdahulu di Cekungan Jawa Timur yang 
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berkaitan dengan tekanan bawah permukaan  telah dilakukan sejak 

tahun 1984 melalui penelitian Manik dan Soedaljo tentang tekanan 

abnormal, kemudian oleh Kusumastuti (1999) yang meneliti kondisi 

geologi di sebuah lapangan gas, kemudian Davies (2007) yang 

meneliti aspek geologi dari fenomena lumpur Sidoarjo, dan juga 

Ramdhan dkk. (2013) yang meneliti overpressure di Cekungan Jawa 

Timur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Diagram Fish hasil penelitian terdahulu. 

 

1.7. Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini  penulis menyusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat penelitian, rumusan 

dan batasan masalah, waktu dan lokasi tugas akhir, dan sistematika 

penulisan. 

 

 

 

 Prediction of 

Abnormal 

Pressure 

Based on 

Seismic Data. 

A Case Study 

of Exploratory 

Well Drilling 

in Pertamina 

UEP I and 

UEP II Work 

Areas. (Manik 

dan Soedaljo, 

1984). 

 The Wunut 

Field : 

Pleistocene 

Volcaniclastic 

Gas Sands in 

East Java. 

(Kusumastuti 

dkk., 1999). 

 Birth of a mud 

volcano: East 

Java, 29 May 

2006. (Davies 

dkk., 2007). 

 Importance of 

Understanding 

Geology in 

Overpressure 

Prediction: 

The  Example 

of The East 

Java Basin. 

(Ramdhan 

dkk., 2013). 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi penjelasan mengenai  geologi regional, konsep dan perhitungan 

tekanan bawah permukaan menggunakan data log talikawat dan 

tinjauan sumur JS-1. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi cara atau metode yang digunakan untuk  melakukan analisis di 

daerah penelitian meliputi sistematika dalam pengambilan data-data 

yang dipergunakan serta alat-alat yang dibutuhkan dalam penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi langkah-langkah kerja serta analisis dalam melakukan prediksi 

profil tekanan bawah permukaan. Pada bab ini juga berisi tentang zona 

overpressure serta penyebabnya dan juga rekomendasi berat lumpur 

pengeboran.  

BAB V  KESIMPULAN  

Berisi tentang rangkuman, kesimpulan dan saran mengenai 

pembahasan prediksi profil tekanan bawah permukaan menggunakan 

data well logs pada sumur JS-1, Cekungan Jawa Timur. 
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