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RINGKASAN 

 

 

Pemboran sumur “X” lapangan “Y” Pertamina EP merupakan sumur 

pengembangan yang bertujuan untuk menambah titik serap pada formasi Baturaja 

dan formasi Talangakar. Problem yang terjadi pada operasi pemboran Sumur “X” 

lapangan “Y” Pertamina EP adalah problem hilang lumpur yang terjadi pada 

kedalaman 3103 ft, 3225 ft, 3556 ft, 3927 ft, 4152 ft saat menembus formasi 

Parigi, sehingga perlu dilakukan evaluasi problem hilang lumpur untuk 

mengetahui penyebab hilang lumpur dan cara penanggulangan yang tepat. 

Metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi problem hilang lumpur 

yaitu : Pengumpulan data yang berhubungan dengan problem hilang lumpur (data 

lumpur, data pemboran, data pompa), formasi hilang lumpur (litologi). Analisa 

dan perhitungan problem hilang lumpur pada pemboran Sumur “X” Lapangan 

“Y” Pertamina EP yang mengalami problem hilang lumpur, meliputi : 

Perhitungan tekanan rekah formasi, perhitungan tekanan formasi, perhitungan 

tekanan hidrostatik lumpur saat loss dan densitas lumpur analisa, perhitungan 

equivalen circulation density (ECD) dan bottom hole circulation pressure 

(BHCP). Mengetahui penyebab terjadinya problem hilang lumpur pada pemboran 

Sumur “X” Lapangan “Y” Pertamina EP serta penanggulangannya. 

 Penanggulangan problem hilang lumpur pada pemboran sumur “X” 

lapangan “Y” Pertamina EP menggunakan LCM dan semen plug tidak efektif 

karena hilang lumpur yang terjadi pada sumur tersebut tidak dapat teratasi dengan 

baik. Pada kedalaman 4216 ft MD dilakukan pemasangan casing 9 5/8 dan 

penyemenan casing yang semula direncanakan pada kedalaman 6125 ft MD.  

Problem hilang lumpur pada sumur “X” lapangan “Y” Pertamina EP telah dapat 

ditanggulangi dengan baik, hal ini terbukti dengan normalnya kembali sirkulasi 

lumpur pemboran setelah pemasangan casing 9 5/8 dan penyemenan casing pada 

sumur tersebut. 


