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Abstrak 

 

 Berbagai macam tipe artificial lift system (ALS) yang digunakan dalam 

memproduksikan migas, diantaranya Electrical Submersible Pump (ESP), Progressive 

Capacity Pump (PCP), Hydraulic Pump Unit (HPU), Plunger Lift dan Sucker Rod 

Pump (SRP). Dari berbagai macam jenis pompa yang berfungsi untuk memompakan/ 

mentransfer fluida minyak dari dalam perut bumi ke permukaan yang paling dominan 

digunakan Sucker Rod Pump (SRP) yang merupakan populasi tersebsar di dunia atau 

sebanyak 80% dari total polulasi dengan alasan karena tipe pompa tersebut sistem lebih 

sederhana, ekonomis serta perawatan mudah. 

 Dengan re-design konfigurasi pompa bawah permukaan type sucker rod pump 

dengan menambahkan jumlah ball & seat menjadi double dapat meningkatkan runlife 

pomopa bawah permukaan dan performa pompa menjadi lebih stabil 

 

Kata kunci : Artificial lift system, sucker rod pump, re-desain. 

 

Latar belakang 

                            
Dalam dunia industri, pompa 

memegang peranan yang sangat penting, 

dimana pompa digunakan untuk 

memindahkan atau mentransfer fluida 

dari suatu titik ke titik lainnya. Begitu 

juga pada industri hulu minyak dan gas 

terdapat banyak sekali jenis pompa yang 

digunakan. Berbagai jenis pompa tersebut 

digunakan untuk berbagai macam 

kebutuhan sesuai dengan fungsinya 

masing-masing. Sebagai salah satu 

industri hulu minyak dan gas yang berada 

di Kota Subang, PT. Pertamina EP Asset 

3 Subang Field tentunya juga 

menggunakan bantuan pompa dalam 

banyak lini produksinya. 

PT. Pertamina EP Asset 3 Subang 

Field sendiri merupakan salah satu Unit 

Bisnis Direktorat Hulu Pertamina yang 

produksinya disalurkan ke kawasan 

industri di Pulau Jawa bagian Tengah dan 

Barat serta produk lainnya ke kilang PT. 

Pertamina Refinery Unit-VI Balongan 

maupun diekspor keluar negeri. Dengan 

rata-rata produksi harian sebesar 5500 
BOPD (minyak) dan 201 MMSCFD 
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(gas). Sejak pertama kali ditemukan, 

struktur-struktur migas di Subang Field 

secara periodik juga dilakukan pemboran 

sumur explorasi dan exploitasi maupun 

kegiatan lainnya seperti Workover (WO), 

Well Service (WS) dan Well Intervention 

(WI) pada sumur existing guna 

mempertahankan dan meningkatkan 

produksi migas dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan energi nasional. 

Pada Seiring berjalannya waktu 

dan masifnya kegiatan explorasi dan 

exploitasi migas tersebut, terdapat 

beberapa perubahan alur proses maupun 

peralatan serta kapasitas pada proses 

bisnis PT. Pertamina EP Asset 3 Subang 

Field dari desain awal atau biasa disebut 

Plan of Development (POD) suatu 

lapangan migas. Salah satunya adalah 

mengenai metoda memproduksikan 

migas dari subsurface ke surface yang 

mengalami perubahan dalam proses 

operasinya. Dimana desain awal suatu 

sumur migas akan diproduksikan secara 

Natural Flow (NF) atau sembur alam 

karena tekanan reservoir sumur migas 

yang masih tinggi dan sampai pada suatu 

titik dimana tekanan reservoir sumur  

migas sudah tidak mampu lagi mengalir 

dari dalam perut bumi ke permukaan, 

sehingga dibutuhkan suatu metode untuk 

memproduksikannya. Metode tersebut 

disebut dengan artificial lift system 

(ALS), dimana sumur migas sudah harus 

menggunakan pompa bawah permukaan 

untuk memproduksikannya.                                                 

Tinjauan Pustaka 

 

Pada awal setelah dilakukan 

pemboran dan well completion, setiap 

sumur produksi migas yang siap untuk 

diproduksikan, diharapkan fluida 

hidrokarbon dapat mengalir sendiri ke 

permukaan dengan tenaganya sendiri atau 

tekanan reservoir yang tersedia secara 

alami. Seiring berjalannya waktu, proses 

ini akan berlangsung sampai pada satu 

titik dimana tenaga yang tersedia akan 

cenderung berkurang, sehingga 

kemampuan untuk mengangkat fluida 

hidrokarbon kepermukaan akan berhenti 

sama sekali. Untuk itu, agar fluida 

hidrokarbon yang masih ada di dalam 

sumur dapat mengalir lagi kepermukaan, 

maka diperlukan tenaga pengganti yang 

lazim disebut artificial lift atau 

pengangkatan buatan. 

Pengangkatan buatan adalah 

merupakan suatu usaha untuk membantu 

mengangkat fluida hidrokarbon produksi 

migas dari dalam sumur ke permukaan 

dengan jalan memberikan energi mekanis 

dari luar. Pemilihan metode artificial lift 

terutama dengan menggunakan sistem 

pemompaan yang sesuai dapat 

memberikan hasil optimum merupakan 

suatu hal yang sangat penting untuk 

dilakukan, karena menyangkut 

keekonomian dari sumur produksi suatu 

lapangan migas. Selain itu juga, 

diperlukan evaluasi dan perencanaan 

ulang karena perubahan kondisi reservoir 

selama masa produksi.     

Jenis-jenis artificial lift yang 

digunakan dalam industri hulu migas 

adalah, sebagai berikut: 

1. Gas Lift  

2. Sucker Rod Pump (SRP)  

3. Electric Submersible Pump (ESP)  

4. Progresive Capacity Pump (PCP) 

5. Hydraulic Pump Unit (HPU) 

6. Plunger Lift. 

Dalam proses bisnis 

memproduksikan migas, PT. Pertamina 

EP Asset 3 Subang Field juga sudah 

menggunakan sistem pengangkatan 

buatan, yakni Sucker Rod Pump (SRP), 

Electric Submersible Pump (ESP), 

Hydraulic Pump Unit (HPU) dan Plunger 

Lift. Dari total 68 sumur produksi aktif, 

sebanyak 14 sumur (21%) menggunakan 

sistem pengkatan buatan dan sisanya 

sebanyak 54 sumur (79%) masih 

berproduksi secara alami atau Natural 

Flow (NF). 

Dari 14 sumur (21%) yang 

menggunakan pengangkatan buatan di 

PT. Pertamina EP Asset 3 Subang Field 

dapat dibagi lagi Electric Submersible 
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Pump (ESP) sebanyak 6 sumur, 

Hydraulic Pump Unit (HPU) sebanyak 1 

sumur, Plunger Lift sebanyak 3 sumur 

dan Sucker Rod Pump (SRP) sebanyak 4 

sumur. 

 
Gambar 1. Jenis-Jenis Artificial 

Lift System 

 

Sucker rod pump merupakan jenis 

pengangkatan buatan untuk 

memproduksikan minyak yang paling 

banyak digunakan di dunia dengan 

populasi sekitar 80-90%. Selain itu, 

pompa jenis ini juga merupakan 

"identitas" atau suatu ke-khas-an yang 

dimiliki oleh industri perminyakan. 

Karena pergerakannya naik turun seperti 

mengangguk, pompa ini juga dikenal 

dengan julukan pompa angguk. 

Walaupun pengangkatan buatan 

tipe sucker rod pump secara mekanis 

terlihat sangat sederhana dan telah 

terbukti memiliki runlife yang panjang 

(awet) serta ekonomis untuk biaya 

operasinya, tapi ada banyak faktor yang 

harus dipertimbangkan dalam 

perencanaan sistemnya. Design engineer 

harus mengetahui sepenuhnya fungsi dan 

segi rumit tiap bagian dari sistem secara 

keseluruhan agar kinerja optimum dapat 

tercapai. Karakteristik pengangkatan 

buatan tipe sucker rod pump sebenarnya 

sangat kompleks sekali didalam praktek 

lapangan. 

Untuk dapat menunjang fungsinya 

sebagai pengangkatan buatan tipe sucker 

rod pump tersebut ditunjang oleh dua 

bagian utama, yakni surface equipment 

atau peralatan atas permukaan dan 

subsurface equipment atau peralatan 

bawah permukaan. 

 

Metodelogi 

 

    Data yang diperlukan dalam 

menganalisa performansi pompa Antara 

sebelum dengan setelah dilakukan 

perubahan/ re-design konfigurasi 

standing valve menjadi double ball & 

seat. Oleh karena itu, dibutuhkan data 

produksi harian hasil well test secara 

periodik saat pompa tersebut beroperasi. 

    Adapun beberapa metode yang 

digunakan penulis dalam menyusun 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a.  Metode komparatif, penulis 

mengumpulkan seluruh data-data 

utama dan pendukung secara 

langsung yang didapat di lokasi 

penelitian, kemudian membandingkan 

data-data tersebut saat kondisi 

sebelum dan setelah dilakukan re-

design konfigurasi tersebut. 

b. Metode rekayasa keteknikan dan 

metode evaluasi, dengan tujuan 

penulis adalah untuk dapat 

mendiagnosa secara spesifik dan 

mendetail sekaligus dapat 

menguraikan fakta-fakta dari hasil 

troubleshooting yang ditemukan di 

lapangan dan segera ditindaklajuti 

dengan melakukan improvement. 

 

Pembahasan 

 

Dalam proses penelitian akan 

membahas mengenai evaluasi pompa 

angguk/ sucker rod pump pada sumur 

kajian, yang bertujuan untuk 

meningkatkan performa laju produksi 

sumur dan runlife peralatan di sumur 

menjadi lebih lama. 

Re-design konfigurasi peralatan 

pompa bawah permukaan (standing 

valve) yang dilakukan adalah dengan 

menambahkan ball & seat pada bagian 

standing valve dari desain awal secara 

single menjadi double. Hal ini bertujuan 

untuk meminimalisir potensi kegagalan 

pada sistem kerja ball & seat yang 

berfungsi menahan fluida sumur di dalam 

ruang working barrel, sehingga 
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mendapatkan laju produksi optimum 

yang sesuai dengan kapasitas. Pompa 

dikatakan bekerja efisien secara teoritis 

apabila efisiensi volumetris pompa 

besarnya sama dengan atau lebih besar 

dari 70%.  

 

Single Standing Valve 

 

Double Standing Valve 

 

Gambar 2. Re-design Konfigurasi 

Standing Valve 

Sumur TMG-02 setelah 

diproduksikan selama 24 hari (tgl. 4 s/d 

28 Maret 2020) mengalami penurunan 

performa secara signifikan dari eff. 

volumetric pompa 80% menjadi 40%. 

Kemudian dilakukan re-design 

konfigurasi dengan menambahkan ball & 

seat pada bagian standing valve dari 

desain awal secara single menjadi double 

– ball & seat. Dari observasi laju 

produksi dan hasil well test selama 52 

hari (tgl. 30 Maret s/d 22 Mei 2020) 

didapatkan perubahan hasil re-design 

konfigurasi yang ditunjukkan oleh 

penurunan laju produksi dan eff. 

volumetric pompa yang relatif lebih 

stabil.  

 

Tabel 1. Hasil Well Test Sebelum Re-design 

Konfigurasi

 

Pada hari pertama (tgl. 30 Maret 

2020) setelah dilakukan re-design 

konfigurasi, laju produksi mencapai 975 

BFPD dengan eff. volumetric pompa 

sebesar 82%. Serta pada hari terakhir 

observasi, laju produksi masih stabil 

sebesar 823 BFPD dengan eff. volumetric 

pompa sebesar 69%. 

 
Tabel 2. Hasil Well Test Sebelum Re-design 

Konfigurasi 
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Tabel 3. Performa Laju Produksi 

Sebelum Dan Sesudah Re-design 

Konfigurasi Standing Valve 

 
 

Kesimpulan 

 

Dari penulisan di atas dapat di 

simpulkan sebagai berikut : 

 

1. Evaluasi performa laju produksi pada 

sumur TMG-02 sebelum dilakukan re-

design konfigurasi standing valve 

mengalami penurunan dari 948 BFPD 

menjadi 474 BFPD dan penurunan eff. 

volumetric pompa 80% ke 40% selama 

kurun waktu 24 hari.  

2. Evaluasi performa laju produksi pada 

sumur TMG-02 setelah dilakukan re-

design konfigurasi standing valve 

mengalami penurunan dari 975 BFPD 

menjadi 823 BFPD dan penurunan eff. 

volumetric pompa 82% ke 69% selama 

kurun waktu 52 hari. Namun jika 

dibandingkan dengan penurunan 

performa sebelum dilakukan re-design 

konfigurasi, penurunan setelah re-

design konfigurasi relatif lebih stabil 

dalam periode yang lebih lama. 

3. Re-design konfigurasi pompa bawah 

permukaan tipe sucker rod pump 

dengan menambahkan jumlah ball & 

seat menjadi double dapat 

meningkatkan runlife pomopa bawah 

permukaan dan performa pompa 

menjadi lebih stabil. 
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