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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. Petrokimia Gresik adalah salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang penghasil pupuk terbesar di Indonesia. Di tempat ini semua proses 

produksi pupuk dilakukan, mulai pencarian bahan baku yang berkualitas sampai 

menghasilkan berbagai jenis pupuk. Dalam kesehariannya PT. Petrokimia Gresik 

tersebut banyak mengalami masalah-masalah kecil tetapi berakibat fatal. 

PT. Petrokimia Gresik, khususnya pada Unit Utilitas Batu Bara (UUBB) 

mempunyai beberapa peralatan yang perlu dipantau pada sistem kontrol DCS 

yang merupakan sistem kontrol yang digunakan untuk mengontrol dan memonitor 

jalannya proses pada plant dari jarak yang jauh. Seperti halnya pada pembakaran 

batubara yang terletak jauh dari operator dan memerlukan titik panas tertentu agar 

dapat menghasilkan pembakaran yang sempurna, oleh karena itu diperlukannya 

komunikasi antara Process Manager I/O (PMI/O) dengan C200 yang berupa 

control processor module pada DCS keluaran Honeywell. Dimana PMI/O 

melakukan scanning Input dari sensor dan mengeluarkan Output untuk 

mengontrol plant. Yang mana nantinya Input tersebut akan dikirimkan ke C200 

sebagai kontroler dari DCS tersebut. Begitu pula dengan peralatan lainnya yang 

memerlukan pengawasan dalam pengoperasiannya. 

Dengan adanya komunikasi ini diharapkan memudahkan pengawasan 

dalam pengoperasian peralatan industri sehingga operator dapat mengawasi 
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melalui control room dan tidak perlu berpindah-pindah untuk mengawasi satu-

satu peralatan yang ada dilapangan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana konfigurasi PMI/O dengan C200 pada sistem kontrol DCS 

agar dapat saling berkomunikasi? 

2. Bagaimana cara komunikasi PMI/O dengan C200? 

  

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam komunikasi PMI/O dengan C200 ini terdapat beberapa batasan 

masalah yaitu: 

1. Jenis input dan output yang diolah adalah input analog, input digital, 

output analog dan output digital. 

2. Pembahasan lebih mengenai perangkat keras dari DCS keluaran 

Honeywell. 

 

1.4  Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka didapatkan tujuan dari kerja 

praktek ini adalah :  

1. PMI/O dengan C200  dapat terkonfigurasi sehingga dapat saling 

berkomunikasi. 

2. Memahami cara komunikasi PMI/O dengan C200. 
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1.5 Kontribusi 

Dengan adanya permasalahan tersebut diharapkan dapat memberikan timbal 

balik yang positif antara lain: 

1.  Unit Utilitas Batubara dalam menjalankan tugas kesehariannya dapat 

memudahkan dalam pengontrolan proses yang dijalankan tanpa harus 

mengontrolnya ke lapangan. 

2. Unit Utilitas Batubara diharapkan bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang 

bisa berakibat fatal. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan di dalam memahami persoalan dan pembahasannya, 

maka penulisan Laporan Kerja Praktek ini dibuat dengan sistematika sebagai 

berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dikemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai, 

kontribusi serta sistematika penulisan laporan kerja praktek ini. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini membahas mengenai tentang sejarah dan perkembangan 

perusahaan, visi, misi, struktur organisasi di PT. Petrokimia Gresik. 
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BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas teori tentang pemahaman dasar dan sejarah 

perkembangan DCS, Fungsi dan cara kerja DCS, Komponen dasar 

DCS, maintenance untuk DCS, DCS Honeywell, Process controler 

dan Process Manager I/O. 

BAB IV DESKRIPSI KERJA PRAKTEK 

Pada bab ini membahas mengenai bagaimana cara komunikasi antara 

PMI/O dengan C200 dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar 

dapat saling berkomunikasi satu sama lain. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari pembahasan 

mengenai komunikasi PMI/O dengan C200 serta berisi saran untuk 

pengembangan dimasa mendatang. 
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