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ABSTRAK 

Solusi pemecahan suatu masalah terkadang dapat 

didekati menggunakan infomasi yang diperoleh 

dari data sebelumnya yang terkait masalah 

tersebut. Data yang dikumpulkan pada masa lalu 

dan saat ini menjadi sangat berguna karena dapat 

digunakan untuk meramalkan kondisi atau 

memecahkan suatu masalah di masa yang akan 

datang. Di industri panas bumi, peramalan atau 

prediksi kinerja sumur atau reservoir di masa 

mendatang sangat umum dilakukan untuk 

menetapkan rencana pengembangan lapangan 

yang sesuai. Pendekatan Ensembel Filter Kalman 

digunakan pada studi ini untuk menaksir 

parameter model dalam persamaan laju penurunan 

massa alir fluida terproduksi sehingga laju 

penurunan produksi di masa yang akan datang 

dapat diprakirakan. 

PENDAHULUAN 

Sejarah kinerja produksi sumur panas bumi 

memberikan informasi penting dalam 

memprakirakan kinerja produksi sumur ke 

depannya. Analisa hasil prakiraan kinerja produksi 

sumur dapat dilakukan dengan baik selama data 

produksi sumur dipersiapkan dengan baik. Apabila 

terdapat kesalahan pada data produksi, analisa 

decline menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, 

sejak pertama kali sumur diproduksikan, 

perekaman data tentang kapasitas produksi (total 

massa per waktu) terhadap waktu harus dilakukan 

secara terus menerus. Dengan kata lain, semakin 

lengkap data yang tersedia, akan semakin baik 

tingkat keyakinan terhadap nilai parameter yang 

dihasilkan dari hasil analisa data penurunan 

kapasitas produksi sumur. Data penurunan 

produksi sumur kemudian dianalisa dengan 

metode kurva penurunan (decline curve analysis) 

untuk mengidentifikasi trend penurunan yang 

terjadi. Meningkatnya tingkat keyakinan terhadap 

nilai parameter dalam persamaan laju produksi 

berimplikasi kepada tingkat keyakinan terhadap 

hasil prediksi kinerja produksi sumur. Informasi 

mengenai kinerja sumur di masa yang akan datang 

berguna dalam menetapkan skenario rencana 

pengembangan lapangan panas bumi tersebut.  

Namun demikian, patut untuk diperhatikan bahwa 

analisa penurunan produksi dengan metode yang 

digunakan dalam metode ini hanya diperuntukan 

untuk prediksi kinerja sumur dalam waktu singkat 

(short term forecasting).  

MODEL KURVA PENURUNAN 

Kurva penurunan adalah kurva yang menunjukkan 

penurunan laju produksi suatu sumur sepanjang 

waktu sumur tersebut diproduksikan. Model kurva 

penurunan pada awalnya dikembangkan oleh Arps 

dalam dunia perminyakan berdasarkan pada 

persamaan empiris yang dinyatakan dalam bentuk 
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dimana t menyatakan waktu,    menyatakan laju 

produksi pada waktu t, b merupakan eksponen 

penurunan, D adalah konstanta laju penurunan 

atau penurunan eksponensial. Solusi umum untuk 

persamaan differensial ini yaitu: 

   
  

        
 
 

                                         

Dalam hal ini,    merupakan laju produksi sumur 

pada saat   . Persamaan ini menyatakan hubungan 

antara laju alir massa terhadap waktu pada kondisi 

pseudosteady. 

Eksponen penurunan b pada persamaan (2) 

menunjukkan trend dari model penurunan yang 

terjadi. Ketika       maka trend kurva 

penurunan mengikuti bentuk hiperbolik, jika b = 0 

maka trend kurva penurunan mengikuti bentuk 

eksponensial, dan jika b = 1 maka trend kurva 

penurunan mengikuti bentuk harmonik. 

METODOLOGI & ALGORITMA ENKF 

Ensemble Kalman Filter (EnKF) adalah sebuah 

filter rekursif yang dapat dianggap sebagai 

implementasi dari metode monte carlo. EnKF 

merupakan perluasan dari Filter Kalman yang 

dirancang untuk menangani model-model 

nonlinear yang sangat luas. EnKF adalah metode 

asimilasi data sekuensial yang cocok digunakan 

pada data deret waktu (time series) seperti pada 

data sejarah produksi sumur panas bumi. 

Dalam studi ini, peran dari metode EnKF adalah 

menentukan parameter b dan D yang tepat dari 

suatu data sejarah produksi sumur panas bumi 

dengan cara merekonstruksi ulang data sejarah 

produksi tersebut sedemikian hingga nilai b dan D 

yang dihasilkan dari proses rekonstruksi tersebut 

dapat digunakan untuk melakukan prakiraan 

terhadap penurunan kinerja produksi sumur di 

masa yang akan datang. 

Metodologi dari algoritma Ensemble Kalman 

Filter (EnKF) dalam menginversi parameter model 

dari model kurva penurunan dapat dinyatakan 

dalam tiga tahap, yaitu: initiation, forward, dan 

analysis. 

1. Initiation 

Tahap inisiasi ialah tahap awal ketika  belum satu 

pun data produksi diasimilasikan ke dalam model. 

Pada tahap ini, parameter model yaitu b dan D 

dibangkitkan secara acak dalam jumlah besar 

dengan mengikuti fungsi distribusi normal. Jumlah 

ini selanjutnya dikatakan sebagai ukuran dari 

ensembel yang menyatakan banyaknya model 

dalam ensembel tersebut. Dalam studi ini, ukuran 

ensembel yang digunakan yaitu 250 model. 

Sehingga pada tahap awal terdapat 250 b dan 250 

D yang terdistribusi secara acak dalam distribusi 

normal atau gaussian. Karena q adalah fungsi dari 

b dan D, yaitu         , maka pada tahap awal 

juga terdapat 250 nilai q. 

Vektor keadaan (state vector) pada tahap awal 

dapat dituliskan sebagai: 

  [    ]                                                                 

dimana m adalah vektor yang mengandung 

parameter model yaitu b dan D sedangkan d 

adalah vektor yang mengandung respon model 

atau data produksi yaitu   . 

2. Forward 

Pada tahap ini, ensembel berada dalam alur maju 

menurut deret waktu, yang dinyatakan sebagai: 

                                                                     

dimana   menyatakan gaussian white noise. 

Tahap ini dilakukan hingga mencapai suatu waktu 

observasi dimana data produksi tersedia. 
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3. Analysis 

Pada tahap ini dilakukan pembaharuan terhadap 

hasil yang diberikan oleh tahap forward dengan 

cara mengasimilasikan data hasil observasi yaitu 

data sejarah produksi sumur. Vektor keadaan    

diperbaharui dengan formulasi: 

         (      )
  

(     )            

dimana Q adalah matriks kovarians dari   , R 

adalah matriks kovarians dari data observasi atau 

dalam hal ini adalah data sejarah produksi sumur, 

Z adalah vektor pertubed observation, dan H 

adalah konstanta vektor output yang merupakan 

sebuah matriks berbentuk [   ] dan digunakan 

untuk mengekstrak vektor d dari vektor X. Dalam 

studi ini, dimana terdapat dua parameter model 

yang tidak diketahui dan satu data observasi yang 

diasimilasikan maka bentuk matriks H adalah: 

  [     ]  

Setelah tahap analysis selesai, maka algoritma 

kembali ke tahap forward, dan berhenti setelah 

mencapai waktu observasi yang terakhir dimana 

data produksi masih tersedia. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam studi ini, metode EnKF diaplikasikan pada 

data sejarah produksi yang berasal dari 3 sumur 

produksi panas bumi. Data ini merupakan data riil 

dari salah satu lapangan panas bumi di Indonesia. 

Data sejarah produksi  berupa laju alir massa 

terhadap waktu dari ketiga sumur tersebut telah 

dinormalisasi ke tekanan kepala sumur 15 bar. 

Data dari ketiga sumur produksi yang digunakan 

dalam studi ini merupakan data produksi selama 

23-24 tahun. Akan tetapi, tidak semua rentang 

data sejarah produksi ini dipakai dalam pemodelan 

kurva penurunan. Hanya data 19-20 tahun pertama 

saja yang digunakan dalam pemodelan kurva 

penurunan dengan menggunakan metode EnKF 

dan model penurunan Arps. Berdasarkan pada 

hasil dari pemodelan ini, dilakukan perkiraan 

terhadap penurunan produksi sumur untuk rentang 

waktu 4 tahun tahun berikutnya. Di sinilah data 

produksi yang tersisa tersebut digunakan untuk 

melakukan verifikasi terhadap hasil model. Ketika 

model telah terverifikasi, selanjutnya dilakukan 

prakiraan terhadap penurunan produksi sumur 

untuk 5 tahun ke depan. 

Pemodelan Kurva Penurunan Sumur A 

Data sejarah produksi Sumur A dalam rentang 

waktu sekitar 23 tahun ditunjukkan oleh Gambar 

1. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tidak 

semua rentang data sejarah produksi ini digunakan 

dalam pemodelan kurva penurunan. Data sekitar 4 

tahun terakhir disisakan untuk proses verifikasi 

kemudian. 

Pada tahap inisiasi model, sebelum satu pun data 

sejarah produksi diasimilasikan ke dalam model, 

maka 250 parameter model (m) dibangkitkan 

secara acak dengan mengikuti distribusi normal. 

Oleh karena respon model (d) sesungguhnya 

merupakan fungsi dari m, dimana       , 

maka pada tahap inisial juga akan terbangkitkan 

250 respon model. Dalam kasus ini, respon model 

adalah laju alir massa. Distribusi laju alir massa 

pada tahap inisiasi tersebut diperlihatkan oleh 

Gambar 2. 

Model inisial yang telah dibangkitkan pada tahap 

inisiasi selanjutnya di-forward ke depan menurut 

deret waktu sesuai dengan persamaan (2) dan 

persamaan (4). Pada setiap titik waktu dimana data 

sejarah produksi tersedia, data produksi tersebut 

akan diasimilasikan ke dalam model sesuai dengan 

formulasi pada persamaan (5). Distribusi model 

yang telah mengalami proses asimilasi dengan 

data sejarah produksi ditunjukkan oleh Gambar 

(3). Terlihat pada gambar tersebut semua model 

dalam ensembel (biru)  konvergen ke data sejarah 

produksi (merah). Hal ini dapat dipahami karena 

semua model tersebut telah diperbaharui oleh data 

produksi yang diasimilasikan ke dalam model. 
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Hasil dari metode EnKF adalah nilai rata-rata dari 

ensembel atau nilai rata-rata dari semua model. 

Dalam kasus ini terdapat 250 model pada setiap 

titik waktu sehingga hasil yang diambil adalah 

nilai rata-rata dari 250 model tersebut. Nilai rata-

rata dari ensembel untuk Sumur A diperlihatkan 

pada Gambar 4. Terlihat pada gambar tersebut 

metode EnKF dapat merekonstruksi data sejarah 

produksi secara sempurna. 

Gambar 5 memperlihatkan hasil inversi metode 

EnKF terhadap parameter model dari persamaan 

Arps sebagaimana ditulis pada persamaan (2). 

Dalam studi kasus ini, parameter model dalam 

persamaan Arps yang diinversi adalah eksponen 

penurunan (b) dan konstanta laju penurunan 

eksponensial (D). Terlihat pada Gambar 5 bahwa 

b dan D konvergen ke satu nilai. Pada akhir waktu 

asimilasi, didapatkan eksponen b konvergen ke 

angka 0.0081 dan konstanta D konvergen ke nilai 

0.001665% per hari. Nilai b yang menuju 0 

mengisyaratkan kecenderungan kurva penurunan 

berbentuk eksponensial. Hasil pemodelan juga 

menunjukkan bahwa selama sekitar 18 tahun 

tersebut telah terjadi penurunan produksi sumur 

sebesar 4.03% per tahun. 

Gambar 6 merupakan hasil pemodelan kurva 

penurunan untuk seluruh rentang waktu. Garis 

biru adalah hasil dari model dan titik-titik merah 

adalah data produksi. Waktu dari 476-7300 hari 

(18.69 tahun) merupakan waktu asimilasi data, 

waktu dari 7301-8916 hari (4.42 tahun) 

merupakan tahap verifikasi, dan waktu setelah 

8916 hari hingga 5 tahun ke depannya merupakan 

prakiraan produksi sumur di masa mendatang. 

Gambar 6 menunjukkkan bahwa baik pada tahap 

inversi 18.69 tahun ke belakang maupun pada 

tahap verifikasi 4.42 tahun ke depan, hasil dari 

model mampu mendekati dan mengikuti trend dari 

data sejarah produksi. Oleh karena itu, prakiraan 

penurunan produksi Sumur A untuk 5 tahun ke 

depan dapat dilakukan. 

 

Pemodelan Kurva Penurunan Sumur B 

Proses pemodelan kurva penurunan produksi 

Sumur B pada dasarnya sama dengan proses 

pemodelan kurva penurunan produksi Sumur A. 

Perbedaan hanya terdapat pada data sejarah 

produksi yang digunakan. 

Data sejarah produksi Sumur B untuk rentang 

waktu sekitar 24 tahun ditunjukkan oleh Gambar 

7. Seperti sebelumnya, tidak semua rentang data 

sejarah produksi ini digunakan dalam pemodelan 

kurva penurunan. Pada pemodelan Sumur B, data 

yang digunakan untuk asimilasi sejarah produksi 

pada proses pemodelan kurva penurunan adalah 

data 20 tahun pertama. Sedangkan data 4.42 tahun 

sisanya sengaja ditinggalkan untuk digunakan 

dalam proses verifikasi model kemudian. 

Distribusi model awal, konvergensi ensembel ke 

data produksi setelah proses asimilasi data sejarah 

produksi, dan nilai rata-rata dari semua model di 

dalam ensembel, ditunjukkan secara berurut-turut 

oleh Gambar 8, Gambar 9, dan Gambar 10. Hasil 

ini memperlihatkan bahwa metode EnKF mampu 

merekonstruksi ulang data sejarah produksi pada 

Sumur B secara sempurna. 

Gambar 11 memperlihatkan hasil inversi terhadap 

parameter model b dan D dari persamaan Arps. 

Terlihat pada Gambar 11 bahwa parameter model 

b dan D konvergen ke satu nilai. Pada akhir waktu 

asimilasi, didapatkan eksponen b konvergen ke 

angka 0.0026 dan konstanta D konvergen ke nilai 

0.000483% per hari. Nilai b yang menuju 0 

mengisyaratkan kecenderungan kurva penurunan 

berbentuk eksponensial. Hasil pemodelan juga 

menunjukkan bahwa selama 20 tahun tersebut 

telah terjadi penurunan produksi sumur sebesar 

2.55% per tahun. 

Gambar 12 merupakan hasil pemodelan kurva 

penurunan produksi Sumur B untuk seluruh 

rentang waktu. Garis biru adalah hasil dari model 

dan titik-titik merah adalah data produksi. Waktu 
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dari 0-7300 hari (20 tahun) merupakan waktu 

asimilasi data, waktu dari 7301-8916 hari (4.42 

tahun) merupakan tahap verifikasi, dan waktu 

setelah 8916 hari hingga 5 tahun ke depannya 

merupakan prakiraan produksi sumur di masa 

mendatang. Dari Gambar 12 dapat dilihat bahwa 

baik pada tahap inversi 20 tahun ke belakang 

maupun pada tahap verifikasi 4.42 tahun ke depan, 

hasil dari model mampu mendekati dan mengikuti 

trend dari data sejarah produksi Sumur B. Oleh 

karena itu, prakiraan penurunan produksi Sumur B 

untuk 5 tahun ke depan dapat dilakukan. 

Pemodelan Kurva Penurunan Sumur C 

Proses pemodelan kurva penurunan produksi 

Sumur C pada dasarnya sama dengan proses 

pemodelan kurva penurunan produksi sumur-

sumur sebelumnya. Perbedaan hanya terletak pada 

data sejarah produksi yang digunakan. 

Data sejarah produksi Sumur C untuk rentang 

waktu sekitar 24 tahun ditunjukkan oleh Gambar 

13. Namun, tidak semua rentang data sejarah 

produksi ini digunakan dalam pemodelan kurva 

penurunan. Pada pemodelan Sumur C, data yang 

digunakan untuk asimilasi sejarah produksi pada 

proses pemodelan kurva penurunan adalah data 20 

tahun pertama. Sedangkan data 4.42 tahun sisanya 

sengaja ditinggalkan untuk digunakan dalam 

proses verifikasi model kemudian. 

Distribusi model awal, konvergensi ensembel ke 

data produksi setelah proses asimilasi data sejarah 

produksi, dan nilai rata-rata dari semua model di 

dalam ensembel untuk Sumur C, ditunjukkan 

secara berurut-turut oleh Gambar 14, Gambar 15, 

dan Gambar 16. Hasil ini memperlihatkan bahwa 

metode EnKF mampu merekonstruksi ulang data 

sejarah produksi pada Sumur C secara sempurna. 

Gambar 17 memperlihatkan hasil inversi terhadap 

parameter model b dan D dari persamaan Arps 

untuk Sumur C. Terlihat pada Gambar 17 bahwa 

parameter model b dan D konvergen ke satu nilai. 

Pada akhir waktu asimilasi, didapatkan eksponen 

b konvergen ke angka 0.0129 dan konstanta D 

konvergen ke nilai 0.000278% per hari. Nilai b 

yang menuju 0 mengisyaratkan kecenderungan 

kurva penurunan berbentuk eksponensial. Hasil 

pemodelan juga menunjukkan bahwa selama 20 

tahun tersebut telah terjadi penurunan produksi 

Sumur C sebesar 1.9% per tahun. 

Gambar 18 merupakan hasil pemodelan kurva 

penurunan produksi Sumur C untuk seluruh 

rentang waktu. Garis biru adalah hasil dari model 

dan titik-titik merah adalah data produksi. Waktu 

dari 0-7300 hari (20 tahun) merupakan waktu 

asimilasi data, waktu dari 7301-8916 hari (4.42 

tahun) merupakan tahap verifikasi, dan waktu 

setelah 8916 hari hingga 5 tahun ke depannya 

merupakan prakiraan produksi sumur di masa 

mendatang. Dari Gambar 18 dapat dilihat bahwa 

baik pada tahap inversi 20 tahun ke belakang 

maupun pada tahap verifikasi 4.42 tahun ke depan, 

hasil dari model mampu mendekati dan mengikuti 

trend dari data sejarah produksi Sumur C. Oleh 

karena itu, prakiraan penurunan produksi Sumur C 

untuk 5 tahun ke depan dapat dilakukan. 

KESIMPULAN 

Rekonstruksi data sejarah produksi  dari sumur 

dapat diasimilasi dengan baik oleh metode 

Ensemble Kalman Filter. Konvergensi yang 

dihasilkan untuk nilai parameter b dan D pada 

akhir waktu asimilasi dapat digunakan untuk 

menentukan prakiraan laju penurunan produksi 

untuk sekitar 3-5 tahun kemudian dalam short 

term forecasting.   
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LAMPIRAN 

Sumur A 

 

Gambar 1. Sejarah Produksi Sumur A 

 

Gambar 2. Distribusi Ensembel Inisial Pada Sumur A 
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Gambar 3. Konvergensi Ensembel Setelah Asimilasi Data Produksi Sumur A 

 

Gambar 4. Konvergensi Rerata Ensembel Terhadap Data Produksi Sumur A 
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Gambar 5. Hasil Inversi Konstanta Eksponensia (b) 

dan Konstanta Penurunan Eksponensial (D) Sumur A 

 

 

Gambar 6. Hasil Simulasi dan Prakiraan Produksi Sumur A 
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Gambar 7. Sejarah Produksi Sumur B 

 

Gambar 8. Distribusi Ensembel Inisial Pada Sumur B 
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Gambar 9. Konvergensi Ensembel Setelah Asimilasi Data Produksi Sumur B 

 

Gambar 10. Konvergensi Rerata Ensembel Terhadap Data Produksi Sumur B 
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Gambar 11. Hasil Inversi Konstanta Eksponensia (b) 

dan Konstanta Penurunan Eksponensial (D) Sumur B 

 

Gambar 12. Hasil Simulasi dan Prakiraan Produksi Sumur B 
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Gambar 13. Sejarah Produksi Sumur C 

 

Gambar 14. Distribusi Ensembel Inisial Pada Sumur C 
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Gambar 15. Konvergensi Ensembel Setelah Asimilasi Data Produksi Sumur C 

 

 

Gambar 16. Konvergensi Rerata Ensembel Terhadap Data Produksi Sumur C 
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Gambar 17. Hasil Inversi Konstanta Eksponensia (b) 

dan Konstanta Penurunan Eksponensial (D) Sumur C 

 

Gambar 18. Hasil Simulasi dan Prakiraan Produksi Sumur C 




