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Abstrak 

Analisis log petrofisika untuk menentukan zona prospek hidrokarbon di lapangan 

Teapot Dome Wyoming Amerika Serikat bertujuan untuk menentukan nilai parameter fisis 

berupa Vshale, porositas dan saturasi air serta menentukan zona prospek berdasarkan nilai 

parameter fisis tersebut. Analisis petrofisika dilakukan dengan menggunakan indikator 

tunggal gamma ray log untuk menentukan nilai parameter fisis Vshale, penentuan parameter 

fisis porositas dilakukan dengan menggunakan permodelan neutron-densitas untuk 

mendapatkan nilai porositas efektif formasi, dan digunakan persamaan Simandoux untuk 

menentukan nilai saturasi air. Hasil analisis petrofisika diperoleh nilai parameter fisis berupa 

Vshale antara 0 % - 23% dengan persilangan batu pasir dan serpih yang cukup banyak pada 

setiap sumur, nilai rata-rata porositas efektif berkisar 10 % - 36 %, nilai porositas tersebut 

dipengaruhi oleh tingginya kandungan hidrogen dalam batuan yang mengindikasikan adanya 

kandungan hidrokarbon, dengan nilai rata-rata saturasi air berkisar 1-54% untuk setiap zona. 

Dari hasil net pay dan Cut-off  didapatkan nilai Net To Gross (N/G) berkisar 0 % - 34 %. 

Dapat disimpulkan bahwa lapangan Teapot dome memiliki susunan formasi dengan 

persilangan batu pasir dan serpih yang cukup banyak. Indikasi zona prospek hidrokarbon 

ditunjukkan dengan adanya separasi antara kurva NPHI dan DEN dengan nilai porositas yang 

tinggi dan saturasi air serta Vshale yang rendah. Sumur 25-1-X-14, 17-WX-21 dan 11-AX-11 

memiliki 4 zona prospek, sumur 48-X-28 memiliki 5 zona prospek, sedangkan sumur 67-1-

TpX-10, 41-2-X-3, dan 61-2-X-15 serta 28-LX-34 memiliki satu hingga dua zona prospek 

hidrokarbon. 

Kata Kunci:.  Analisis Petrofisika, Zona Prospek, Porositas efektif, Saturasi Air, Net Pay. 

 

ABSTRACT 

Analysis log Petrophysics  to determine the hydrocarbon prospects zone in the field Teapot 

Dome Wyoming United States aims to determine the physics parameters such as Vshale, porosity, and 

water saturation as well as to determine the prospects zone based on the value of the physics 

parameter. analysis Petrophysics was performed used by single gamma ray log indicator to determine 

the value of  Vshale parameters, the determine of physics parameters of the porosity used  of neutron-

density modeling to get the effective porosity value of rocks, while for knowing the value of 

physical parameters of water saturation equations are Simandoux. Analysis log Petrophysics obtained 

physical form of parameter values Vshale between 0-23% with a mixture of sandstone and shale that is 

pretty much on any well, average value of effective porosity range 10-36%, the porosity value 
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influenced by high content of hydrogen in the rock indicating the presence of hydrocarbon 

deposits. The average value of water saturation range 1-54% for each zone. From the results of the net 

pay and Cut-off obtained value Net To Gross (N/G) ranged from 0% to 34%. Analysis results of 

Petrophysics concluded that the field has order Teapot dome rock formation with a mixture of 

sandstone and shale.Indication of hydrocarbon prospecting zone is indicated by the existence of the 

separation between the curve of the NPHI and DEN with a high porosity value and saturation of the 

water as well as Vshale . The well 25-1-X-14, 17-21 and 11-WX-AX-11 has 4 prospect, zone-X-28 has 

5 zones of prospects, while the well 67-1-TpX-10, 41-2-X-3, and 61-2-X-15 and 28-LX-34 has one to 

two hydrocarbon prospecting zone. 

Keywords: Analysis Petrophysics, prospect zone, effctive porosity, water saturation, Net 

pay. 

 

1. PENDAHULUAN  

 Energi merupakan hal penting dalam 

berbagai kegiatan manusia dimana 

hampir semua aspek kehidupan manusia 

tidak lepas dari penggunaan energi. Salah 

satu sumber energy yang menjadi 

kebutuhan utama dalam kehidupan 

manusia adalah Hidrokarbon.  

 Kegiatan eksplorasi hidrokarbon 

menghasilkan data log yang memberikan 

informasi secara vertikal berdasarkan data 

rekaman sifat fisis batuan yang menjadi 

reservoar pada sumur. Dalam menentukan 

sifat fisis batuan tersebut perlu dilakukan 

studi mengenai sifat petrofisika suatu 

batuan. 

 Analisis petrofisika mampu 

memberikan menggambarkan 

karakteristik suatu batuan yang meliputi 

sifat fisis batuan antara lain porositas, 

permeabilitas dan tingkat saturasi air. 

Sehingga dapat mampu mengindikasikan 

dimana zona hidrokarbon berada. Untuk 

menentukan zona hidrokarbon juga 

diperlukan nilai cut off dari masing-

masing parameter sifat pertofisika. Dari 

nilai cut off  ini dapat ditentukan posisi 

dan kedalaman zona hidrokarbon (Pay 

zone) dan ketebalan zona hidrokarbon 

tersebut (Ulum,dkk. 2014). 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Analisis petrofisika pada dasarnya 

merupakan suatu metode analisis dengan 

menggunakan data sumur log dalam 

proses interpretasinya. Metode ini 

memanfaatkan besaran-besaran fisis hasil 

pengukuran logging untuk menghitung 

nilai property suatu batuan menggunakan 

persamaan-persamaan tertentu 

(Ramdhani, 2017). 

Zona interest memiliki nilai porositas 

yang tinggi dan batuanya bersifat 

permeable dengan kandungan serpih yang 

kecil (maulana, 2016). 

 Separasi antara kurva neutron, 

densitas, sonic dan potoelektrik dapat 

mengindikasikan adanya zona prospek 
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hidrokarbon (minyak, gas, air dan batu 

bara), dimana zona dengan prospek 

minyak memilik bentuk separasi kurva 

yang lebih besar dibandingkan dengan 

zona air dan lebih kecil dibandingkan 

dengan separasi zona prospek gas dan 

batu bara (Pratama, 2013). 

3. LANDASAN TEORI 

a. Geologi Lokal  

  Teapot Dome merupakan 

jenis asimetris mencuram ganda dengan 

garis gantung (hinge) lengkung axial yang 

memiliki tren Barat Laut Tenggara. 

Bagian Backlimb memiliki sudut dip 

setidaknya 14° ke arah Timur-Timur Laut 

sedangkan dip steeper mencapai 30° 

merupakan karakteristik dari forelimb 

arah Barat-Barat daya. Antiklin membuat 

beberapa rekahan dan patahan 

ekstensional dengan orientasi hampir 

tegak lurus dan paralel dengan strike dari 

uplift. Patahan dan rekahan ini terbentuk 

sebagai hasil dari ekstensi sepanjang 

lipatan (fold). Geometri 3D dari antiklin 

menunjukkan ekstensi paralel dan tegak 

lurus terhadap hinge, dimana patahan 

longitudinal terbentuk karena proses 

tension dari bagian luar busur lipatan, dan 

tegak lurus hinge terbentuk pada saat 

stretching busur longitudinal pada sudut 

antiklin. Patahan ini  merupakan jenis 

foldaccomodation. Beberapa patahan ini 

dapat dilihat pada permukaan melalui 

outcrop dari bagian batu pasir Parkman 

pada formasi upper cretaceous 

Mesaverde yang muncul ke permukaan 

sepanjang Timur, Barat, dan Selatan dari 

struktur Teapot. Teapot Dome tersusun 

atas lapisan Paleozoic yang menutupi 

basement Precambrian, selain itu Teapot 

Dome, terdiri atas lapisan batupasir tipis, 

limestone, shale dan sedimen laut yang 

terevaporasi, pada lingkungan 

pengendapan marine, dune dan interdune. 

Seperti pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1 Kolom geologi Teapot 

Dome 

 

 

4. Petrofisika 

Analisis petrofisika merupakan 

salah satu proses yang sangat penting 

dalam usaha untuk mengetahui 

karakteristik suatu reservoir seperti 

nilai porositas, kejenuhan air,dan 

permeabilitas. Parameter lain yang 

penting dalam melakukan analisa 

petrofisika adalah rasio volume 
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serpih. Dengan mengetahui rasio 

volume serpih dan porositas, estimasi 

potensi reservoar dapat 

diketahui.Dengan tambahan 

parameter kejenuhan air, sehingga 

mampu menetukan potensi 

hidrokarbon pada reservoir. 

a. Penentuan Volume Serpih 

(Vshale) 

  Vshale merupakan rasio kandungan 

shale di dalam formasi, biasanya 

dinyatakan dalam persen namun 

dalam log di beri skala 0 – 1. Ketika 

shale terdapat dalam suatu formasi, 

maka peralatan log porositas seperti 

sonic log, density log, dan neutron log 

akan menyebabkan nilai porositas 

yang terlalu besar ketika pengukuran. 

Nilai kandungan shale dapat diperoleh 

dari 2 jenis indikator, indikator kurva 

tunggal dan indikator kurva ganda 

(crossplot). Indikator kurva tunggal 

adalah log gamma ray, SP, Neutron, 

dan resistivitas, sedangkan indikator 

kurva ganda adalah densitas – neutron 

dan densitas – sonik. Yang paling 

populer digunakan yaitu indikator dari 

gamma ray karena mampu 

memberikan resolusi yang lebih baik 

dibandingkan dengan indikator 

lainnya. Kandungan lempung dari log 

gamma ray dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan sebagi 

berikut: 

𝑉𝑠ℎ =
𝐺𝑅 − 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛
 

(3.1) 

b. Porositas 

  Merupakan perbandingan volume 

pori-pori yang saling berhubungan 

dengan volume total batuan. 

Penentuan harga porositas pada 

lapisan reservoar menggunakan 

gabungan harga porositas dari dua 

kurva yang berbeda, yaitu porositas 

densitas (Φƿ) yang merupakan hasil 

perhitungan dari kurva DEN dan 

porositas neutron (ΦN) yang dibaca 

dari kurva NPHI. 

1. Koreksi porositas densitas  

∅𝜌 =
𝜌𝑓 − 𝜌 𝑚𝑎 

𝜌 − 𝜌 𝑚𝑎 
 

 

                   

(3.2) 

Porositas efektif  

 

∅𝑠ℎ =
𝜌𝑠ℎ − 𝜌 𝑚𝑎 

𝜌 𝑓 −  𝜌𝑚𝑎
 

∅𝑒𝜌 = ∅𝜌 − 𝑉𝑠ℎ × ∅𝑠ℎ 

 

 

 

(3.3) 

 

2. Koreksi Porositas Dari 

Neutron 

∅𝑁 =
𝑁𝑓 − 𝑁 𝑚𝑎 

𝑁 − 𝑁 𝑚𝑎
 

(3.4)                         

Porositas efektif   

 

∅𝑠ℎ =
𝑁𝑠ℎ − 𝑁 𝑚𝑎 

𝑁 𝑓 −  𝑁𝑚𝑎
 

∅𝑒𝑁 = ∅𝑁 − 𝑉𝑠ℎ × ∅𝑠ℎ 

 

 

 

(3.5) 
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3. Porositas efektif dari densitas dan 

neutron log  

Jika tidak ada gas: 

∅𝑒𝜌𝑁  =
∅𝑒𝜌 + ∅𝑒𝑁

2
 

    (3.6) 

 

Jika ada gas: 

 

∅𝑒𝜌𝑁  = √
∅𝑒𝜌

2 + ∅𝑒𝑁
2

2
 

 

     (3.7) 

 

C. Penentuan Saturasi Air (Sw) 

 Saturas air (Sw) merupakan fraksi 

dari pori batuan yang terisi air (Sheriff, 

2002). Sw dapat digunakan dan 

menghitung saturasi hidrokarbon dalam 

reservoar. Ada berbagai metode yang 

sering digunakan dalam menentukan 

saturasi air yaitu persamaan Archie, 

Simandoux, Dual water dan Indonesian. 

Persamaan ini digunakan sesuai dengan 

lingkungan pengendapan, 𝑉𝑠ℎ𝑎𝑙𝑒, dan 

faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi nilai saturasi air.  Pada 

penelitian ini Pada Shaly formation 

Persamaan Simandoux lebih sering 

digunakan pada formasi yang 

mengandung saline water atau pengotor 

lain seperti shale pada suatu formasi. 

Persamaan Simandoux ditunjukkan oleh 

persamaan (3.10) (Pete, 2010). 

𝑆𝑤 =
0.4 𝑅𝑤

∅𝑒2
 [√

5. ∅𝑒2 

𝑅𝑤𝑅𝑡
+ (

𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
)

2

−  
𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
] 

(3.8) 

 

4. METODOLOGI PENELITIAN 

Secara garis besar pada penelitian 

ini menggunakan data 8 sumur log 

dengan melakukan analisis petrofisika 

sehingga dapat diketahui parameter 

fisis batuan yang ada pada sumur log. 

Berikut adalah diagram alir penelitian 

: 

 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil analisis petrofisika dengan 

menggunakan indikator tunggal gamma 

ray log (GR) menunjukkan adanya 

keberadaan Vshale pada lapangan Teapot 

Dome. Keberadaan Vshale menunjukan nilai 

respon GR yang tinggi dengan bentuk 

defleksi kurva yang mengarah  ke kanan 

sedangkan respon GR yang rendah 

ditunjukkan dengan bentuk defleksi kurva 

yang mengarah kekiri, dan mampu 
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mempengaruhi pembacaan log porositas. 

Hal ini disebabkan oleh ukuran butir pada 

Shale yang rapat dan kecil yang terdiri 

dari mineral tipis lempengan alumunium-

silikat yang terhidrasi yang membuat  

Vshale memiliki sifat yang nonpermeabel. 

Nilai Vshale yang rendah diasumsikan 

sebagai formasi lapisan batu pasir (sand) 

atau lapisan permeable sedangkan nilai 

Vshale yang tinggi menunjukkan adanya 

indikasi serpih yang cukup banyak atau 

lapisan nonpermeable. Seperti yang 

disajikan pada Gambar 5.1.  

Gamba 5.1 menunjukkan adanya 

beberapa formasi lapisan batu pasir 

(permeable) dengan respon GR yang 

rendah, dan memiliki nilai rata-rata Vshale 

yang rendah dibandingkan dengan 

formasi lapisan nonpermeabel. Seperti 

yang disajikan pada Tabel 5.1. Nilai rata-

rata  parameter Vshale pada formasi lapisan 

batu pasir sumur 25-1-X-14. 

Tabel 5.1. Nilai rata-rata parameter Vshale 

pada formasi lapisan batu 

pasir sumur 25-1-X-14. 

Sumur  Top (ft) Bottom  

(ft) 

Lapisan  

batu pasir 

Vshale 

Rata-

rata (Av 

Vcl) 

25-1-X-14 559,50 727,00 SHNN 0,11 

25-1-X-14 2790,00 2945,00 F1WC 0,24 

25-1-X-14 3207,50 3271,50 F2WC 0,10 

 25-1-X-14 4259,50 4328,00 LKOT 0,15 

25-1-X-14 4724,50 4818,00 CRMT 0,15 

25-1-X-14 5802,00 5900,50 B Sand 0,05 

Formasi batu pasir dengan nilai Vshale 

rendah di interpretasikan sebagai lapisan 

pembentuk atau penyimpan hidrokarbon 

(reservoar). Besar kecilnya nilai Vshale ini 

dipengaruhi oleh kepadatan mineral 

formasi batuan. Energi yang yang 

dipancarkan oleh GR akan secara 

progresif diserap oleh material batuan 

(Compton scattering), dimana semakin 

padat material yang dilewati maka 

semakin cepat peluruhan energi yang 

menyebabkan nilai GR semakin besar. 

Berdasarkan hasil analisis log petrofisika 

lapangan Teapot Dome memiliki nilai 

parameter Vshale yang cukup tinggi dengan 

persilangan batu pasir dan serpih yang 

cukup banyak untuk setiap zona pada 

sumur bor. Seperti pada Tabel 5.2. Hasil 

parameter Vshale untuk semua sumur dapat 

dilihat pada hasil Cut Off dan Net-Pay 

yang terlampir dalam skripsi ini. 

Tabel 5.2. Nilai rata-rata parameter Vshale 

semua zona sumur 25-1-X-14. 
Sumur  Zona  Top (ft) Bottom 

(ft) 

Vshale 

Rata-

rata (Av 

Vcl) 

25-1-X-14 1 44,00 5962,00 0,36 

25-1-X-14 2 559.50 1848,50 0,46 

25-1-X-14 3 1848.50 3486,50 0,18 

25-1-X-14 4 3486.50 3949,50 0,46 

25-1-X-14 5 3949.50 4327,00 0,02 

25-1-X-14 6 4327,00 4724,00 0,26 

25-1-X-14 7 4724,00 5437,50 0,12 

25-1-X-14 8 5437.50 5962,00 0,16 

Identifikasi hidrokarbon secara 

kualitatif memperlihatkan adanya cross 

over (butterfly effect) antara kurva 

neutron dan densitas. pada lapisan yang 

memiliki nilai porositas yang tinggi serta 
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saturasi air yang rendah. Sumur 25-1-X-

14 menunjukkan adanya beberapa lapisan 

prospek dengan adanya cross over antara 

kurva neutron dan densitas yaitu lapisan 

Frontier 1st Wall Creek (F1WC) , F2WC, 

Lakota (LKOT), dan Crow montain 

(CMRT). seperti pada Gambar 5.1. 

Adanya cross over kurva neutron dan 

densitas diakibatkan dengan rendahnya 

nilai log neutron dan tingginya nilai log 

densitas. seperti pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3. Nilai rata-rata log neutron 

(NPHI), densitas (Den), pada 

lapisan prospek pada setiap 

zona sumur 25-1-X-14. 
Zona Formasi Nilai 

NPHI DEN (gr/cc) 

 

3 

F1WC 0,24 2,41 

F2WC 0,24 2,36 

5 LKOT 0,15 2,46 

7 CMRT 0,21 2,32 

 

Besar kecilnya nilai neutron dipengaruhi 

oleh tingginya kandungan hidrogen pada 

formasi lapisan batuan, sehingga 

menyebabkan neutron keehilangan energi 

saat bertumbukan dengan atom yang 

memiliki massa yang sama. Sedangkan 

nilai densitas dipengaruhi oleh jumlah 

partikel electron yang berada pada lapisan 

batuan. Berdasarkan hasil analisis 

petrofisika dan klasifikasi yang dilakukan 

oleh Koesumadinata (1978). Sumur 25-1-

X-14 memiliki nilai rata-rata porositas 

efektif yang tinggi untuk setiap lapisan 

batu pasir dengan tingkat saturasi air yang 

rendah. Seperti pada Tabel 5.4.  

Tabel 5.4. Klasifikasi nilai rata-rata 

porositas dan saturasi air 

lapisan prospek sumur 25-1-

X-14 
Sumur Lapisan  Top 

(ft) 

Botto

m (ft) 

Av 

porosi

tas 

Av 

Sw 

Klasifi

kasi 

porosi

tas 

25-1-X-
14 

F1WC 2790,0 2945,0 0,13 0,02 cukup 

25-1-X-

14 

F2WC 3207,5 3271,5 0,19 0,09 Baik 

25-1-X-
14 

LKOT 4259,5 4328,0 0,14 0,17 Cukup 

25-1-X-

14 

CRMT 4724,5 4818,0 0,19 0,07 Baik 

 Hasil analisis petrofisika 

menghasilkan nilai Cut-off dan Net pay. 

Untuk zona reservoar digunakan nilai cut-

off  volume serpih 57% dan nilai cut-off 

porositas 10%, sedangkan untuk zona net 

pay digunakan cut-off kandungan serpih 

57%, nilai cut-off porositas 10% dan niliai 

cut-off saturasi air 52%, untuk 8 sumur. 

Seperti pada Tabel 5.5 hasil Cut-off dan 

Net pay. 

 Sumur 25-1-X-14 pada zona prospek 

memiliki ketebalan reservoar paling 

tinggi terdapat pada zona 3 (ditandai 

dengan reservoir flag berwarna hijau) dan 

ketebalan lapisan yang mengandung 

hidrokarbon (ditandai dengan pay flag 

berwarna merah). Sepeti yang di tunjukan 

pada Gambar 5.3 dengan susunan formasi 

lapisan batu pasir F1WC, F2WC. Zona 

ini memiliki Vshale rendah, dengan tingkat 

porositas rata-rata tinggi dan nilai saturasi 

air rata-rata rendah. Selain zona 3, sumur 

25-X-1-14 juga memiliki zona lain 
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dengan tingkat kebelan reservoar dan 

lapisan yang mengandung hidrokarbon 

pada zona 5, dan 6. Seperti pada Tabel 

5.5 hasil Cut-off dan Net pay dan  Gambar 

5.2. 

Tabel 5.5 Hasil Cut-off dan Net pay 

sumur 25-1-X-14 
Pay/Reservoir  SUMMARY 

pay cutoff : Vsh = 57 %, Phi = 10%, Sw = 52% 

Well                            Zone            Top        Bottom     Gross    Net        N/G      

25-1-
X-14                       

1 44,0 559,5 515,5 67,5 0,131 

25-1-
X-14                       

2 559,5 1848,5 1289,0 7,5 0,006 

25-1-
X-14                       

3 1848,5 3486,5 1638,0 213,0 0,13 

25-1-
X-14                       

4 3486,5 3949,5 463,0 21,0 0,045 

25-1-
X-14                       

5 3949,5 4327,0 377,5 43,0 0,114 

25-1-
X-14                       

6 4327,0 4724,0 397,0 32,75 0,082 

25-1-
X-14                       

7 4724,0 5437,5 713,5 91,75 0,129 

25-1-
X-14                       

8 5437,5 5962,0 524,5 $$22,50    0,043 

Pada Gambar 5.2 dan Tabel 5.5 

menujukkan bahwa sumur 25-1-X-14 

memiliki representasi ketebalan reservoar 

dan hidrokarbon pada beberapa formasi 

batuan disetiap zona interest. Hal ini di 

sebabkan penerapan nilai cut-off  yang 

tidak berlaku pada ketebalan formasi 

reservoar karbonat. Begitu pula dengan 

pay flag yang hanya terdapat pada 

kedalaman tertentu. sehingga mengahasil 

nilai Net To Gross (N/G) 0% hingga 35 % 

pada semua zona reservoar yang 

potensial, nilai N/G yang besar 

menunjukan representasi rasio reservoar 

yang dapat menampung hidokarbon. 

 

 

 
Gambar 5.1 Template hasil analisis log 

sumur 25-X-1-14 (skala 

1:5000). 
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Legend : 

 reservoar 

drokarbon 

Legend : 

 Indikasi reservoar 

    Indikasi hidrokarbon 

 

Gambar 5.3 Hasil Cut-Off pada sumur 25-1-X-14 (skala 

1:5000). 

 

6. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan data log dari 

kedelapan sumur dan hasil analisis 

petrofisika batuan pada lapangan Teapot 

Dome dapat disimpulkan bahwa: 

1. Lapangan Teapot Dome terdiri 

dari formasi dengan persilangan 

antara batu pasir dan serpih yang 

cukup banyak. 

2. Separasi kurva NPHI dan DEN 

mengindikasikan adanya zona 

hidrokarbon dengan nilai porositas 

yang tinggi serta kualifikasi 

kualitas porositas yang cukup 

baik, selain nilai porositas yang 

tinggi zona prospek juga memiliki 

nilai saturasi air yang rendah serta 

Vshale yang rendah dan memeiliki 

nilai ketebalan net to gros yang 

tinggi.  

3. Sumur 25-1-X-14, 17-WX-21 dan 

11-AX-11 memiliki 4 zona 

prospek, sumur 48-X-28 memiliki 

5 zona prospek, sedangkan sumur 

67-1-TpX-10, 41-2-X-3, dan 61-2-

X-15 serta 28-LX-34 memiliki 

satu hingga dua zona prospek 

hidrokarbon. 

2. Saran 

 Adapun saran dari penulis untuk 

peneliti potensi hidrokarbon selanjutnya: 

1. Pengolahan data sebaiknya lebih 

kompleks dengan perencanaan 

posisi sumur dan target reservoar 

yang diduga sebagai daerah 

potensial. 

2. Data log sumur sebaiknya 

didukung oleh data core dan data 



10 
 

seismic agar hasil penelitian lebih 

terperinci dan kompleks. 
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