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Outline Kursus 5 (Lima) Hari Dari LDI Training  
 

APPLIED RESERVOIR 
ENGINEERING  

 

oleh 

Dr.-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. 

----------------------------------------------------------- 
 

Deskripsi Kursus 
 

 

Kursus ini merupakan inti dari program Teknik Reservoir dan fondasi untuk semua studi 
masa depan dalam subjek ini. Kursus disajikan dalam konteks upaya tim multidisiplin 
modern menggunakan teknologi komputer sebagai pendukungnya. Manual yang detail 
dan berbagai referensi disertakan. Tersedia latihan menggunakan komputer.  
 
Kursus ini telah diajarkan selama bertahun-tahun dan terus diperbarui dan ditingkatkan. 
Setelah selesai, peserta akan mengetahui: 
 

• Bagaimana batuan reservoi, porositas, permeabilitas, dan sifat fluida ditentukan 
dan diukur di laboratorium, dan bagaimana sifat-sifat ini mempengaruhi aliran 
fluida reservoir dan distribusi fluida di dalam reservoir. 

• Bagaimana menghitung properti minyak dan gas pada kondisi reservoir. 

• Bagaimana melakukan dasar perhitungan "Material Balance" untuk penurunan 
tekanan alami, Water Drive Reservoir dan Gas Drive Reservoir dan bagaimana 
mekanisme daya dorong (drive mechanism) reservoir mempengaruhi kinerja 
reservoir keseluruhan. 

• Dikenalkan pada cara menghitung “Flow Effisiency” dan “Recovery Factor” 

• Dikenalkan analisis Build up Pressure Test” dan uji “Drawdown test”. 

• Mengenali teknologi EOR dengan segala Aspeknya. 
 
Pada setiap chapter, akan ada contoh-contoh perhitungan, software, dan beberapa 
Film untuk membantu lebih memahami setiap chapter yang sedang dibahas. 
 
Setiap peserta akan mendapatkan Softfile dari bahan yang telah selesai disampaikan. 
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Durasi Kursus 
 

Training ini dilakukan selama 5 (lima) hari, setiap hari terdiri dari 4 Sesi, kecuali hari 
jumat 2 sesi setiap sesi sekitar 90 menit. 
 
 

Isi Kursus  
 

1. Dasar Industri Minyak dan Gasbumi 

2. Komponen Fluida Hidrokarbon 

3. Karakteristik Hidrokarbon 

4. Interaksi Fluida dan Batuan 

5. System of Units 

6. Eksplorasi 

7. Cadangan Reservoir Hidrokarbon 

8. Peramalan Cadangan dan Decline Curve 

9. Oil Recovery Factor 

10. Dasar Penentuan Interval dan Posisi Perforasi 

11. Well Testing 

12. Pengelolaan Lapangan 

13. Konsep Dasar Produksi Horizontal 

14. Metoda-Metoda EOR 

15. Dasar-Dasar Displacement 

16. Disain Kondisi Injeksi Air 

 

Siapa Perlu Kursus Ini 
 

Insinyur perminyakan, ahli geologi, Insinyur Reservoir, Insinyur Produksi, Insinyur atau 
Geocientiests yang akan menempati posisi Resevoir Engineer, setiap individu yang 
terlatih secara teknis lainnya menginginkan fondasi yang lebih mendalam dalam 
Reservoir Engineering daripada sebelumnya termasuk yang telah mengikuti kursus 
Dasar Teknik Reservoir dan Teknik Reservoir untuk Non-Reservoir Engineer. 
 
 

Pemimpin Kursus Ini 

 

 
 
Dr. Rudi Rubiandini adalah seorang yang telah berpengalaman di industry migas 
selama 30 tahun. Dia telah memberikan training hampir di seluruh perusahaan migas di 
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Indonesia, mengelola Laboratorium Drilling, bahkan menciptakan peralatan 
laporatorium penelitian. 
  
Beliau pernah menjadi guru besar di Institut Teknologi Bandung dan menjadi pejabat 
tinggi pada institusi minyak dan Gas bumi (BPMIGAS dan SKK Migas), serta menjadi 
Wakil Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral. 
 
Rudi Rubiandini sering menjadi pembicara pada berbagai seminar dan diskusi ilmiah 
dalam bidang energi, teknik minyak dan gasbumi. 
 
Peserta kursus dapat belajar banyak dan berdiskusi dengan dari Pak Rudi yang 
pengalamannya sangat panjang dalam berbagai aspek perminyakan. 
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