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Pengertian DCS

 DCS (Distributed Control System) 
merupakan suatu system pengontrolan 
terdistribusi, pada proses produksi terbagi 
menjadi beberapa sub proses produksi 
yang masing - masing di kontrol sebuah 
process controller. Semua sub proses di 
kontrol&di monitor oleh operator produksi 
di ruangan control room/Ruang DCS



Fungsi Utama DCS

 Mengumpulkan dan memproses data 

pengukuran dari proses produksi.

 Memonitor dan mengontrol proses.

 Mengontrol motor, on off motor&valve.

 Mengumpulkan history dari proses produksi dan 

menampilkan ke tampilan trend.

 Menampilkan kondisi proses yang sedang 

berlangsung di lapangan secara real time.



Konstruksi DCS



Hardware DCS

I/O hardware :

 AIU 8 adalah Analog Input Unit dengan 8 channel Input yang menerima arus analog 
atau data berupa tegangan.  Sebagai contoh digunakan untuk membaca data 
konsistensi bubur pada konsistensi transmitter:

 AOU 4 adalah Analog Output Unit dengan 4 channel output yang mengirimkan arus 
analog atau signal tegangan ke sebuah final element controller. Sebagai contoh 
digunakan untuk melakukan pengontrolan pada positioned valve:

 BIU 8 adalah Binary Input Unit dengan 8 channel Input digunakan untuk 
mengumpulkan data ( menerima signal Binary/digital ), sebagai contoh untuk 
mendapatkan status pada suatu motor apakan on/off atau fault.

 BOU 8 adalah Binary Output Unit dengan 8 channel Input digunakan untuk menontrol 
relay,on off valve, lampu, motor contactor melalui intermediate relay yang ada di card 
tersebut. Digunakan untuk pengontrolan on/off valve, solenoid maupun motor.

Interface I/O :
 PIC (Process Interface Controller) adalah suatu penghubung antara I/O Unit dengan Prosess 

Control station ( PCS ). PIC dapat mengontrol sampai 16 I/O unit.



Hardware DCS (Lanjutan)

 Power Supply
 FPU ( Field Power Unit ) Memberikan Power Supply untul I/O cabinet. Memberikan power 

Supply ke IPU. Input FPU adalah 380 VAC 3 phase, Outputnya 28V DC.

 SPU ( Standby Power Unit ) berisikan batu battery yang berguna untuk membuck up apabila 
Power Input FPU down.

 FPUS ( Field Power Unit Single Phase ) Memberikan Power Supply untul field I/O sub 
cabinet. Dapat Memberikan tegangan catu sampai dengan 2 IPU. FPUS juga di back up 
dengan battery apabila Power Input FPU down.

 IPU ( I/O Power Unit ) Memberikan power supply untuk i/o sub rack. Input IPU adalah 
tegangan DC dari FPU atau FPUS. Output IPU ada 4 output yaitu 24 V, 12V, -12V, 5V, -5V.

 Process Hardware
 CPU ( Central Processing Unit )

 FBC ( Field Bus Controller )

 DMU ( Dinamyc Memory Unit )

 GDU ( Graphic Display Unit )

 GDC ( Graphic Display Controller )

 NCU ( Network Connection Unit ) 



Sistem kerja DCS

 Pertama kali data masuk ke dalam I/O unit yang 
kemudian dikonversi sehingga menampilkan data yang 
sebenarnya, baik berupa data logic “0” atau “1” ataupun 
data yang berupa arus listrik.

 Kemudian data dikirim ke Process Interface 
Controller(PIC). Saat ada permintaan data dari control 
station, data dari PIC dikirim melalui Field Bus 
Controller(FBC) yang kemudian data dikirim ke CPU.

 CPU akan menggunakan data untuk berkomunikasi 
dengan process station lainnya bila diperlukan 
mengggunakan Network Connection station(NCU).



Aplikasi Penggunaan DCS
PT. Indah Kiat Pulp & Paper – Serang

 Mengamati Proses produksi dan melakukan perubahan set point 
pada motor dan parameter lainnya.

 Mengukur Level campuran air dan kertas pada pulper

 Alarm High current pada Compax Machine (alat pembuang air pada 
waste sisa cleaning)

 Mengatur On/Off valve dan mengatur persentase pembukaan 
valve(pada positioned valve) sesuai dengan laju aliran yang 
diharapkan

 Mengukur level bubur kertas pada dump tower

 Mengukur konsistensi (tingkat kekentalan campuran) bubur kertas

 Mengatur kecepatan motor

 Melakukan On/Off mesin sesuai dengan kebutuhan produksi 



Keuntungan Penggunaan DCS

 Perawatan lebih mudah, karena sistem ini terpusat pada suatu Process 
station pada tiap sub sistemnya

 Tingkat pengawasan dan pengontrolan pada proses produksi lebih mudah, 
karena bisa dilakukan dengan melihat tampilan pada monitor pada control 
room sudah dapat mengetahui keseluruhan proses produksi dan 
mengetahui mesin atau peralatan yang bekerja dengan baik atau terdapat 
suatu permasalahan.

 Apabila dikemudian hari akan dilakukan update software atau ditemukan 
bug akan lebih mudah penanganannya, Karena sistem ini terkoneksi 
jaringan, sehingga dapat dilakukan analisa maupun update software secara 
online.

 Jarak tempuh dari sistem DCS cukup jauh, hingga 2,6 Km (aplikasi di PT. 
Indah Kiat Pulp & Paper – Serang PM#A sekitar 300 m) sehingga dapat 
menjangkau seluruh bagian yang ada di suatu perusahaan hanya dengan 
satu sistem kontrol.



Keuntungan Penggunaan DCS

(Lanjutan)
 Penambahan suatu peralatan baru lebih mudah, tidak perlu dengan 

menghentikan ataupun mengganggu proses produksi. Apabila ada 
peralatan baru yang akan ditambahkan, cukup dengan menganalisa 
channel dari station yang kosong dan menambahkan software(melakukan 
editing software yang ada) secara real time kemudian alat yang baru dapat 
langsung dipasangkan. Sebagai contoh dalam penambahan sistem alarm 
pada suatu mesin yang mengalami high current dapat dilakukan dengan 
menganalisa channel dari station yang belum terpakai, kemudian 
menambahkan program baru pada station tersebut dan alarm(misal berupa 
sirine) dapat langsung dipasangkan pada channel tersebut dan berfungsi 
tanpa harus menghentikan mesin ataupun proses produksi lainnya.

 Kecepatan akses data dari sistem DCS dari Damatic XDi adalah 2Mbps 
sehingga cukup cepat dalam menyampaikan informasi. Dengan kecepatan 
informasi yang tinggi ini, apabila ditengah-tengah proses produksi terdapat 
suatu permasalahan, dapat segera ditangani dan kualitas dari produk yang 
dihasilkan akan tetap terjaga 



Breaking time

Kritik

Saran/masukan



TERIMA KASIH

Atas Kerjasama Yang Baik


