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ABSTRAK 

 

Lift adalah sebuah sistem moda transportasi vertikal yang mempermudah 

manusia untuk menuju ke sebuah tempat di suatu gedung. Lift merupakan salah 

satu penemuan besar yang diciptakan oleh manusia di zaman modernisasi ini. 

Kehadiran lift sangatlah berpengaruh pada kehidupan manusia yang menuntut 

fleksibelitas dan efisiensi. 

KONE sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri lift 

dan eskalator terus melakukan pengembangan dan modernisasi untuk 

meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya. Dalam proses 

pengerjaan instalasi Balancing pada lift, mulai dari pemasangan roping, Roller 

guide, pemasangan counterweight, pengecekan balancing, dan setting lift serta 

pengujian kelayakan sesuai hukum katrol yang ada pada lift KONE yaitu berat 

beban harus 125% dari berat maksimal lift, supaya sangkar atau kereta lift bisa 

seimbang dan keseimbangan lift tetap terjaga, dibutuhkan ketelitian dan 

kecermatan sehingga nantinya lift berjalan dengan baik.  

Penggunaan KONE MinispaceTM pada Apartemen Puncak Bukit Golf 

Surabaya merupakan suatu solusi yang diberikan KONE untuk bangunan yang 

tinggi. KONE MinispaceTM merupakan sebuah elevator traksi dengan sebuah 

pengimbang dan menggunakan mesin Eco Disc yang merupakan motor 

sinkronisasi tanpa persneling dan digerakkan oleh suatu penggerak frekwensi 

variabel. 

 

Kata Kunci : Ropping, Counterweight 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem balancing terletak pada counterweight sebagai pengimbang 

yang sesuai dengan hukum katrol, dirancang untuk menjaga agar kereta lift / 

sangkar tetap pada jalur yang telah di tentukan sehingga pergerakan lift akan 

teratur, dan dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan, sehingga 

menambah kenyamanan bagi penumpangnya. memelihara letak geometris 

antara kereta lift / sangkar dan rel. 

Dalam proses pengerjaan instalasi Balancing pada lift, mulai dari 

pemasangan roping, Roller guide, pemasangan counterweight, pengecekan 

balancing, dan setting lift serta pengujian kelayakan sesuai hukum katrol 

yang ada pada lift KONE yaitu berat beban harus 125% dari berat maksimal 

lift, supaya sangkar atau kereta lift bisa seimbang dan keseimbangan lift 

tetap terjaga. Hal inilah mengapa semua karyawan dan pekerja lapangan 

harus mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pihak KONE menyesuaikan 

dengan manual book yang telah disiapkan. 

Sedangkan Bahaya dan kecelakaan akibat putusnya tali baja / rope 

tidak mudah terjadi apabila tali baja tersebut cukup kuat, terpelihara baik 

dan pemeriksaan secra teratur. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, 

harus diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut, Tali penarik kereta, bobot 

imbang dan keperluan governon harus digunakan tali baja lemas (flexible) 

dan dengan kekuatan serta faktor keamanan yang sesuai, dan tidak boleh 



2 
 

 
 

terdapat sambungan.Rantai tidak boleh dipergunakan untuk penarik kereta 

dan bobot imbang (kecuali lift khusus untuk perumahan yang sifat 

penggunaannya pribadi).Lift tarikan langsung (drum drive lift) sekurang-

kurangnya harus menggunakan 2 (dua) lembar tali baja penarik kereta dan 

dua tali baja / rope penarik bobot imbang, sedangkan lift tarikan gesek 

(traction drive lift) harus mempergunakan minimal 3 (tiga) lembar tali baja / 

rope, (kecuali lift pelayan). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang, maka dapat dirinci perumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses pengerjaan instalasi Balancing dan roping pada lift 

dari awal hingga akhir dan bagaimana men-setting Balancing dan 

roping pada kereta lift hingga lift benar-benar berhenti tepat pada 

posisinya. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Mengingat begitu banyaknya proses instalasi lift mulai dari awal 

perakitan hingga siap dipergunakan, maka penulis membatasi pembahasan 

hanya proses instalasi balancing dan instalasi roping. 

 

1.4. Tujuan Kerja Praktek 

Dalam melaksanakan Kerja Praktek di suatu perusahaan maupun 

instansi, maka mahasiswa sebagai seorang yang menjalankan syarat 
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pendidikan tinggi tentunya memilki tujuan-tujuan yang hendak dicapai 

dalam melaksanakan kegiatan praktek ini. 

Beberapa tujuan Kerja Praktek yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a. Memperoleh pengetahuan mengenai manajemen instansi, 

struktur, organisasi, standar, dan etika kerja di PT. KONE Indo 

Elevator. 

b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan dan 

pelatihan kerja berkualitas. 

c. Mahasiswa dapat melihat dan merasakan secara langsung kondisi 

dan keadaan dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga 

memperoleh pengalaman yang lebih banyak lagi. 

d. Mendidik dan melatih mahasiswa untuk dapat menyelesaikan dan 

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di lapangan dalam 

melakukan Kerja Praktek. 

e. Dapat membantu memperluas wawasan dan pengetahuan bagi 

penulis sebagai mahasiswa terhadap disiplin ilmu yang telah 

diperoleh pada saat belajar di bangku perkuliahan. 

 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui proses 

instalasi balancing dan roping pada kereta lift mulai dari perakitan hingga 

akhir  pada kereta lift. 
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1.5. Waktu dan Lama Kerja Praktek 

Adapun waktu dan lama Kerja Praktek di PT. KONE Indo Elevator 

dilaksanakan mulai pada tanggal 09 Pebruari 2015 – 06 Maret 2015. 

 

1.6. Ruang Lingkup Kerja Praktek 

Sasaran Kerja Praktek adalah agar mahasiswa mendapatkan 

pengalaman belajar melalui pengamatan instalasi roping, counterweight, 

dan roller guide pada lift, maka dapat dijabarkan ruang lingkup Kerja 

Praktek adalah mengamati proses pengerjaan instalasi lift di Apartemen 

Puncak Bukit Golf Surabaya. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan hasil Kerja Praktek di 

PT. KONE Indo Elevator : 

  

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang Kerja Praktek, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan Kerja Praktek dan lain-lain. 

2. BAB II PROFIL PERUSAHAAN 

Pada BAB II berisi penjabaran tentang struktur organisasi, visi, misi, 

pengalaman kerja, serta makna logo perusahaan dan sejarah singkat 

perusahaan yaitu PT. KONE Indo Elevator. 
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3. BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas teori yang berhubungan dengan teori penunjang, 

dimana dalam teori penunjang ini meliputi tentang bagian-bagian mengenai 

pengerjaan proyek oleh PT. KONE Indo Elevator. 

 

4. BAB IV PEMBAHASAN 

Bagian ini memuat uraian tentang pembahasan laporan selama kerja 

praktek mengenai analisa sistem yang akan dibuat dan bagaimana 

merancangnya sehingga menjadi sebuah sistem. 

 

5. BAB V PENUTUP 

Pada BAB Penutup membahas tentang kesimpulan dan saran dari 

seluruh isi laporan ini yang disesuaikan dengan hasil dan pembahasan pada 

bab-bab sebelumnya. 
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BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN 

2.1 KONE 

KONE adalah salah satu pemimpin global dalam industri lift dan 

eskalator. Perusahaan telah berkomitmen untuk memahami kebutuhan pelanggan 

sejak seabad yang lalu, mulai dari menyediakan industri-lift terkemuka, eskalator 

dan pintu otomatis serta solusi inovatif untuk modernisasi dan pemeliharaan. 

KONE memiliki saham kelas B dan terdaftar di NASDAQ OMX Helsinki Ltd di 

Finlandia. 

Produk KONE ini dirancang untuk melayani kebutuhan jenis bangunan 

yang berbeda. Sebagai contoh, kita memiliki solusi untuk perumahan dan gedung 

perkantoran, hotel, fasilitas ritel dan medis, infrastruktur, serta bangunan khusus 

seperti kapal dan stadion. 

 

 

Gambar 2.1. Peta KONE dan cabang perusahaan 
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2.1.1 Sejarah dan Perkembangan KONE 

KONE didirikan pada tahun 1910. Selama 100 tahun KONE berperan 

sebagai perusahaan teknik industri, KONE telah terlibat dalam bisnis yang 

berbeda seperti pembuatan tekstil, teknologi kedokteran dan desain sistem 

perpipaan hidrolik. Fokus utama dari perusahaan adalah menjadi perusahaan lift 

dan eskalator. 

Pada tahun 1908, (ketika itu Finlandia masih dibawah otonom dari 

Grandy Kadipaten, Kekaisaran Rusia) toko mesin yang bernama Tarmo 

("kekuatan") dibuka di Helsinki. Pemilik Tarmo, memperbaiki dan merekondisi 

peralatan yang digunakan, dan dimasukkan dalam bisnis mereka sebagai KONE 

("mesin") Ltd pada tanggal 27 Oktober 1910 dan kemudian menjual saham 

mereka ke Gottfrid Stromberg, produsen utama motor listrik dan peralatan 

Finlandia. Stromberg juga diimpor dan diinstal oleh Graham Brothers Elevator 

dari Swedia. 

KONE pindah ke bekas kandang di kawasan industri Stromberg dan 

mulai memperbaiki dan menjual motor Stromberg yang dimiliki sebelumnya 

dengan nama KONE. Pada tahun 1912, Lorenz Petrell, kepala departemen 

Stromberg Elevator, menjadi managing director KONE, posisi yang dipegang 

sampai 1932. Salah satu keputusan pertama adalah KONE pindah ke tempat yang 

lebih besar di Helsinki. 

Pada tahun 1916, Walter Jakobsson bergabung di KONE sebagai direktur 

teknis. Setahun kemudian, Finlandia mendeklarasikan kemerdekaannya dari 

Rusia, dan KONE mengakhiri perjanjian lisensi dengan Graham Brothers. Seluruh 
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departemen  Stromberg Elevator yang bergabung KONE, dan Lorenz Petrell, 

Walter Jakobsson, William Puomi, dan Gotthard Dahlberg berangkat untuk 

memenuhi mimpi, yakni untuk memproduksi dan menjual lift Finlandia di kelas 

Eropa. 

KONE menghasilkan lima lift pada tahun 1919, tetapi hanya ada satu 

mesin KONE yang mampu mengangkat. Banyak orang meragukan kemampuan 

KONE untuk menghasilkan lift berkualitas di Finlandia, tetapi pengiriman 

pertama meyakinkan industri konstruksi lokal dimana KONE lift setidaknya sama 

baiknya dengan kompetensi asing. 

Pada tahun 1927, KONE membutuhkan tempat untuk memperbesar 

fasilitas produksi dan akhirnya pindah ke pabrik bekas margarin di Jalan  

Haapaniemi. Hingga akhirnya KONE mampu memproduksi 200 lift dan 320 pada 

tahun 1928. KONE mendominasi pasar lift di Finlandia di awal 1930-an, tetapi 

dengan penjualan kecil, 110 unit pada tahun 1932, 91 tahun 1933 dan 116 pada 

tahun 1934. Heikki Herlin memutuskan untuk memproduksi crane industri. Dan 

produksi pertama terjual empat unit pada tahun 1933. Produksi motor listrik juga 

diperkenalkan pada tahun 1933. 

Bertekad untuk mendapatkan pengakuan untuk kualitas dan keandalan 

produk-produknya, KONE berinvestasi dalam peralatan produksi dan diproduksi 

semua komponen kunci untuk elevator dan crane. Pada 1939 KONE telah 

menghasilkan 3000 lift, dan pada tahun berikutnya diproduksi derek ke-200-nya. 

Kompleks perumahan, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan gedung 

perkantoran akhirnya mulai bermunculan pada 1950-an sebagai bentuk 
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kebangkitan pembangunan Finlandia dari depresi besar dan perang. Semakin 

tinggi dan semakin besar bangunan membuat KONE tertantang untuk 

mengembangkan kontrol canggih dan pintu otomatis untuk lift-nya. Penjualan 

ekspor menyumbang pemasukan yang semakin penting dari bisnis KONE saat itu. 

Pada tahun 1957 KONE mendirikan sebuah perusahaan penjualan di Konehissar, 

Swedia. 

Pada 1958, KONE membutuhkan kepemimpinan baru. Direktur Teknis 

Erik Ingvall telah meninggal, penjualan dan teknisi desain William Puomi hendak 

pensiun. Anggota baru termasuk Lars Eriksson, Matti Matinpalo, Vilkko Virkkala 

dan Eero Koskivaara. Anak Heikki Herlin, Pekka, juga telah bergabung dengan 

perusahaan pada tahun 1954, dan pada tahun 1958 reorganisasi luas menempatkan 

dia pada bagian administrasi. Sedangkan Eriksson bertanggung jawab atas 

pemasaran dan produksi dan Virkkala di kepala pengembangan produk. 

Pekka Herlin dan Eero Koskivaara mulai menempatkan modal aktif 

KONE untuk bekerja, Lars Eriksson dan Matti Matinpalo mulai 

mempertimbangkan bagaimana untuk memodernisasi proses produksi KONE saat 

itu, dan Vilkko Virkkala mulai mencari cara untuk tidak menyalin solusi pesaing 

tetapi untuk memperbaiki produksi mereka. 

Pekka Herlin menggantikan ayahnya sebagai presiden pada tahun 1964. 

Direktur keuangan KONE yang sekarang, Arvo Tuononen, segera merencanakan 

pembangunan pabrik lift modern di Hyvinkää untuk menggantikan pabrik di 

Haapaniemi Street yang sempit dan tidak efisien. Dibuka pada tahun 1967, 

dengan kapasitas 2.000 unit per tahun, dua kali lipat dari total pasar lift Finlandia 
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dan jauh lebih dari total output tahunan KONE, yang hanya sekitar 1.200 unit 

pada tahun 1967. 

Terobosan KONE yang terjadi pada tahun 1968 adalah dengan 

mengambilalih bisnis lift di ASEA. Dalam satu lompatan, KONE mencoba keluar 

dari perusahaan tunggal yang terancam punah dengan beberapa kegiatan ekspor 

ke pimpinan pasar Eropa Utara. 

Pengembangan bisnis diikuti di Spanyol (Eguren, 1969), Austria 

(Sowitsch, 1970), Perancis (French anak Falconi itu, 1971), Jerman (Hävemeier & 

Sander, 1973) dan Inggris (Whitbread, 1974). Dalam waktu enam tahun, KONE 

telah mengubah dirinya dari sebuah perusahaan nasional yang memiliki produksi, 

penjualan dan operasi layanan di sembilan negara. Untuk mengelola informasi 

berlebihan, perusahaan membentuk tim teknologi informasi dan membeli 

komputer pertamanya. Program pengembangan manajemen yang dimulai dengan 

para ahli internasional terkemuka dibawa untuk mengajar disana. 

Pada tahun 1974, Pekka Herlin dan timnya mengambil lompatan besar 

dengan mengambilalih bisnis lift Eropa di Westinghouse. Westinghouse telah 

menjadi pemimpin pasar di Prancis dan Belgia dan menjadi bisnis lift yang lebih 

besar dari seluruh operasi lift internasional milik KONE dan termasuk keahlian 

tingkat tinggi, yang tidak dimiliki KONE. Dengan mengubah bisnis Westinghouse 

yang sangat menguntungkan dalam kurun waktu kurang dari empat tahun, KONE 

menempatkan dirinya sebagai perusahaan internasional dan pesaing layak untuk 

perusahaan seperti Otis, Schindler dan Thyssen. 
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Pada tahun 1975 KONE adalah sebuah perusahaan lift, crane dan 

konveyor. Bisnis derek membawa KONE melalui krisis minyak pada tahun 1973-

1974. Kedatangan Gerhard Wendt pada tahun 1970 dan pengangkatan berikutnya 

untuk general manager Materials Handling Engineering Group, didukung 

kepemimpinan yang diperlukan untuk menangani keragaman pengembangan 

perusahaan. Matti Matinpalo memimpin  Lift Group, dan Arvo Tuononen 

bertanggung jawab atas keuangan dan administrasi. 

Pada tahun 1980-an, KONE diversifikasi dan diperluas ke pasar 

geografis baru. Selain bisnis lift dan crane, sekarang ada teknologi medis 

elektronik (KONE Divisi Instrumen), penanganan kayu untuk industri pulp dan 

kertas (KONE Wood), sistem pipa hidrolik tekanan tinggi (GS-Hydro) dan solusi 

akses kargo kapal (MacGregor-Navire) serta beberapa usaha kecil. KONE juga 

memiliki Raahe Baja Foundry, akuisisi dilakukan pada 1950-an. 

Pada tahun 1989 Gerhard Wendt menjadi presiden KONE. KONE telah 

berinovasi pada tahun 1960 dan 1970-an, tetapi pada akhir tahun 1990-an, KONE 

tertinggal dari persaingan teknologi dan besarnya biaya produksi di banyak divisi 

produk. Pada November 1994 KONE dibeli oleh Montgomery Elevator Company, 

perusahaan lift terbesar keempat di Amerika Serikat. Hal ini kemudian berlanjut 

pada pembelian saham yang tersisa di mitra eskalator nya, O Jerman & K 

Rolltreppen. Selanjutnya direncanakan untuk mengembangkan perusahaan di Cina 

dan memperluas operasi di India. Hanya dalam beberapa tahun, KONE telah 

memperdagangkan keragaman produk untuk cakupan geografis yang lebih luas 

dalam bisnis yang mewakili produk utama, lift dan eskalator. Tahun 1996 adalah 
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tahun yang sangat penting untuk KONE. Perusahaan yang baru dalam hal 

kepemimpinan dan produk utama. Pada konferensi pers 14 Maret 1996 di 

Brussels, KONE mengumumkan terobosan teknologi yang akan merevolusi 

industri. Insinyur desain telah menemukan cara untuk menerapkan teknologi 

linear-motor pada lift yang akan menghilangkan ruang mesin di sebagian besar 

instalasi low-rise. Dubbing mesin pengangkat baru yang disebut EcoDisc® dan    

-kamar- mesin lift dikurangi dengan MonoSpace®. 

Antusiasme besar pasar Lift menyambut KONE MonoSpace® 

memungkinkan bagi perusahaan untuk merampingkan semua bagian utama dari 

bisnis, produksi untuk instalasi dan suku cadang. Biaya akan turun seiring dengan 

meningkat pesanan dan produktivitas. Pada musim gugur tahun yang sama 

ditunjuk wakil ketua dewan dan CEO, Antti Herlin. KONE membuka pabrik di 

Greenfield, Cina, pada tahun 1998, yang telah menjadikan China menjadi 

produsen lift dan eskalator no 1 di pasar dunia. 

KONE terus mengakuisisi perusahaan lama setelah diakuisisi besar-

besaran tahun 1970-an. Kemudian, pada tahun 2002, KONE melakukan serangan 

ringan tapi cepat yang mengakibatkan akuisisi Partek, konglomerat Finlandia. 

Seperti ASEA dan Westinghouse, akuisisi Partek terlibat dalam pengambilalihan 

perusahaan yang lebih besar daripada KONE. 

Selama tahun ini, KONE juga mengambil langkah-langkah penting untuk 

memperluas operasi di pasar berkembang seperti China, India, Rusia dan Timur 

Tengah. KONE juga memperpanjang aliansi strategis dengan Toshiba Elevator 

Jepang dan Sistem Building Corporation. Hubungan kerja sama ini diakhiri 



13 
 

 
 

dengan pemasangan mesin lift KONE EcoDisc® dalam semua proyek kecuali dua 

lift dari gedung tertinggi di dunia yaitu, Pusat Keuangan Taipei di Taiwan. 

Kedatangan Matti Alahuhta di kantor KONE sebagai Presiden 

diputuskan di era terbaru dari pembangunan KONE itu. Matti mulai untuk 

merampingkan organisasi KONE dan meningkatkan kinerja di seluruh bagian. Ia 

melibatkan manajemen tingkat utama dalam mendefinisikan visi dan nilai-nilai 

KONE itu. Dia meluncurkan KONE Way yang menjelaskan kunci KONE, yakni 

pelanggan, pengiriman, pemeliharaan, solusi penciptaan, dan manajemen dan 

support. Tim manajemen mulai mendefinisikan program pembangunan utama dan 

menerbitkan laporan berkala tentang kemajuan KONE dalam mencapai hasil yang 

diinginkan.  

Sejak tahun 2005 KONE telah mengungguli persaingan dalam hal 

peningkatan pertumbuhan dan keuntungan marjin. KONE telah menempatkan 

dirinya sebagai pemain utama di pasar pertumbuhan tercepat di dunia dan 

memperkuat posisinya di pasar tradisional. KONE telah menjadi pemimpin 

teknologi dan diakui sejak diperkenalkannya pada KONE EcoDisc®. 

KONE telah hadir sejak seabad yang lalu. Dari awal sebagai toko mesin 

kecil di Helsinki, telah menjadi sebuah perusahaan dengan pemasukan € 

6.000.000.000, lebih dari 43.000 karyawan dan operasional di seluruh dunia. 

KONE telah membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi dengan dunia yang 

terus berubah serta menciptakan peluang baru bagi perusahaan untuk tumbuh. 

Stabilitas kepemilikan oleh empat generasi dari keluarga yang sama telah 
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menciptakan lingkungan yang kuat dan mendukung bagi pembangunan 

berkelanjutan. 

 

2.1.2 Visi KONE 

Visi KONE adalah untuk menciptakan pengalaman terbaik orang dalam 

suatu langkah. KONE memberikan pengalaman berbeda pengguna dan pelanggan 

dengan solusi-solusi People Flow®. 

 

2.1.3 Misi KONE 

Upaya KONE untuk memenuhi target strategisnya dicantumkan pada 

program-program pembangunan yang dirancang untuk membantu KONE 

mengubah strategi KONE menjadi kenyataan, yaitu : 

1. Loyalitas Pelanggan. 

2. Karyawan yang benar – benar profesional. 

3. Solusi kompetitif dalam hal People Flow®. 

4. Menjadi partner yang lebih disenangi dalam hal perawatan. 

5. Penyedia modernisasi yang teratas. 

 

2.1.4 Tujuan 

Tujuan KONE adalah untuk menawarkan orang-orang pengalaman 

terbaik dengan mengembangkan dan memberikan solusi yang memungkinkan 

orang untuk bergerak dengan lancar, aman, nyaman, dan tanpa menunggu di 

gedung-gedung pada lingkungan yang semakin urbanisasi ini. 
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2.1.5 Prinsip 

KONE memiliki 2 wilayah prioritas tinggi yang sangat penting dalam 

pekerjaan kita sehari-hari yaitu keselamatan dan kualitas. 

2.1.6 Nilai–nilai 

Nilai-nilai yang diutamakan oleh  KONE adalah: 

1. Memuaskan Nasabah. 

2. Energi untuk Renewal. 

3. Passion untuk Kinerja. 

4. Menang Bersama. 

 

2.1.7 Pedoman 

 KONE berpegang teguh pada pedoman, antara lain : 

1. Berjiwa pioner 

2. Bertradisi ilmiah 

3. Berorientasi ilmiah 

4. Mengutamakan keselamatan 

5. Komunikatif 
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2.1.8 Sistematika Organisasi KONE 

 Organisasi KONE dibagi menjadi dua garis besar bisnis, usaha jasa dan 

peralatan baru bisnis, serta lima wilayah geografis, Eropa Tengah dan Utara, 

Eropa Barat dan Eropa Selatan, Daratan Besar China, Asia-Pasifik dan Timur 

Tengah, dan Amerika. 

 

Gambar 2.2 Sistematika Organisasi KONE 
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Gambar 2.3. Struktur Organisasi KONE 

2.1.9 Lambang KONE dan Perkembangannya 

1. 1910 - Logo pertama melambangkan bisnis KONE dimulai dengan motor 

listrik. Kata OSAKEYHTIO dibawah kata KONE berarti Corporation di 

Finlandia. 

 

 

Gambar 2.4. Logo KONE tahun 1910. 

 

2. 1948 - Logo tersebut didesain ulang untuk mewakili perkembangan lift, 

crane industri dan mengangkat bisnis msin yang difokuskan pada saat itu. 



18 
 

 
 

 

 

Gambar 2.5. Logo KONE tahun 1948. 

 

3. 1967 - Sebuah pabrik lift baru dibangun di Hyvinkää, Finlandia selama 

tahun ini untuk meningkatkan produksi elevator berteknologi maju. 

Meskipun inspirasi untuk desain logo tidak diketahui tetapi kami percaya 

menyerupai mobil Lift dan shaft dan bahkan bangunan. Warna biru dan 

putih mencerminkan bendera Finlandia dan juga mempertahankan link ke 

warisan KONE itu. 

 

 

Gambar 2.6. Logo KONE tahun 1967. 

 

4. 1999 sampai sekarang – Huruf KONE  dalam blok biru yang 

diperbarui dengan gaya tipografi bersih modern agar lebih sesuai dengan 

bisnis terpadu global perusahaan. 
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Gambar 2.7. Logo KONE tahun 1999 sampai sekarang. 

 

2.2 PT. KONE Indo Elevator 

Bisnis KONE di Indonesia dimulai pada tahun 1994, ketika KONE 

mendirikan perusahaan patungan dengan perusahaan lift lokal. Setahun kemudian 

KONE mengakuisisi 100% dari perusahaan patungan dan saat ini merupakan 

salah satu perusahaan lift dan eskalator yang paling cepat berkembang di 

Indonesia. 

Beberapa referensi utama bangunan yang menggunakan produk dari PT. 

KONE di Indonesia antara lain 38 lantai 5-star Mulia Hotel dan 50 lantai Wisma 

Mulia gedung perkantoran di Jakarta. 

PT. KONE Indo Elevator, berbasis di Jakarta dengan kantor cabang juga 

di Surabaya, Bandung dan Bali. KONE Indonesia merupakan bagian dari kawasan 

Asia Tenggara KONE dimana KONE adalah salah satu perusahaan terkemuka di 

bidang lift dan eskalator. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 ROPE 

 Wire Rope Sling adalah wire rope yang salah satu atau kedua ujungnya 

diterminasi atau ditekuk untuk dibuat mata. Fungsi dari mata wire rope sling ini 

adalah agar nantinya dapat dipasang hook, link, masterlink pada matanya. Jenis 

Wire rope dengan sling ini banyak digunakan dilapangan untuk aplikasi lifting, 

towing, mooring, lashing dan masih banyak lagi 

Berikut adalah contoh gambar wire rope sling : 

 

Gambar 3.1 contoh gambar wire rope 

 

http://asmarines.com/pemesanan-wire-rope-sling
https://seoasmarines.files.wordpress.com/2014/06/jenis-wire-rope-dan-kegunaannya-wire-rope-sling.jpg
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3.1.1 JENIS WIRE ROPE DAN KEGUNAANNYA 

Wire Rope adalah tali baja yang terbuat dari beberapa wire yang dipilin 

membentuk strand, lalu beberapa strand tersebut dipilin mengelilingi core untuk 

membentuk wire rope. Perlu diketahui, bahwa wire rope dibedakan ke beberapa 

jenis sesuai dengan fungsi aplikasinya di lapangan, Jenis susunan wire dan arah 

putarannya.  

3.1.2 Jenis Wire rope berdasarkan Arah putarannya 

Yang akan saya bahas pertama adalah Jenis wire rope berdasarkan Arah 

putarannya. wire rope dapat dibedakan menjadi 2 

1. Putaran Kanan : 

– Right Hand Reguler Lay ( RHRL ) 

– Right Hand Lang Lay ( RHLL ) 

– Right Hand Alternate Lay ( RHAL ) 

Berdasarkan namanya, wire Rope putaran kanan adalah wire rope yang memiliki 

strand memutar kekanan membentuk huruf Z, Sering disebut dengan Z lay.  

2. Putaran Kiri 

– Left Hand Reguler Lay ( LHRL ) 

– Left Hand Lang Lay ( LHLL ) 

https://seoasmarines.wordpress.com/2014/04/01/jenis-wire-rope-dan-kegunaannya/
http://asmarines.com/pemesanan-wire-rope
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– Left Hand Alternate Lay ( RHAL ) 

Berdasarkan namanya, wire Rope putaran kiri adalah wire rope yang memiliki 

strand memutar kekiri membentuk huruf S, Sering disebut dengan S lay. 

Untuk perbedaan Reguler, Lang dan Alternate adalah pada konstruksi 

penggulungan wire pada strandnya, jika wire lurus dan strand diputar kekanan 

atau kekiri dinamakan Reguler lay tetapi jika wire arahnya sesuai dengan arah 

putaran strand dinamakan Lang lay, dan jika susunan wirenya kekanan dan kekiri 

pada tiap strand dinamakan Alternate lay. Berikut akan dijelaskan pada Gambar 

dibawah ini : 

 

 

Gambar 3.2 Susunan wire rope menurut alur 

https://seoasmarines.files.wordpress.com/2014/04/jenis-wire-rope-dan-kegunaannya-31.jpg
https://seoasmarines.files.wordpress.com/2014/04/jenis-wire-rope-dan-kegunaannya-2.jpg
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3.1.3 Jenis Wire rope berdasarkan Jenis Susunan Wire Rope 

Pembahasan kedua adalah Jenis wire rope berdasarkan Jenis susunan wire. 

Wire rope Jenis susunan wirenya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : 

1. Cross Lay : Standard 

2. Parallel Lay : Kombinasi Besar dan Kecil 

• Filler Wire ( FI ) 

• Seale ( SL ) 

• Warrington Seale ( WS ) 

Berikut adalah perbedaan gambar Susunan wire Cross Lay dan parallel lay : 

 

Gambar 3.3 Gambar Susunan wire Cross Lay dan parallel lay 

 

  

https://seoasmarines.files.wordpress.com/2014/04/jenis-wire-rope-dan-kegunaannya-5.jpg
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3.1.4 Jenis Wire rope berdasarkan Aplikasinya 

Pembahasan ketiga adalah Jenis wire rope berdasarkan Aplikasinya. wire 

rope berdasarkan Aplikasinya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu : 

1. Wire Rope konstruksi Cross Lay yang cenderung kurang lentur 

Aplikasi wire rope ini digunakan pada saat Towing dan Mooring, dimana 

dibutuhkan kekuatan terhadap gentakan 

2. Wire Rope konstruksi Parallel Lay yang cenderung lebih lentur 

Aplikasi wire rope ini digunakan pada saat Logging, Lifting, Rigging dan 

Gondola, dimana dibutuhkan kelenturan wire rope agar dapat mengatasi 

seringnya penekukan terhadap wire rope pada saat penggunaan di aplikasi ini. 

3. Hyrope 

Aplikasi wire rope ini digunakan pada saat Lifting yang butuh grade tinggi 

dan untuk Mining, dimana dibutuhkan kekuatan dan kelenturan pada wire rope 

dan ketahanan terhadap korosi dan abrasi pada saat penggunan di aplikasi ini. 

3.1.5 Kegunaan Wire Rope 

Setelah kita tau apa itu wire rope dan apa saja jenis dari wire rope itu 

sendiri, maka sekarang kita juga perlu tau kegunaan dari wire rope. Wire rope 

mempunyai peranan penting dalam industri khususnya industri alat berat, 

contohnya : industri perkapalan, Perikanan, Oil and Gas, dll. 
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Saya akan membahas kegunaan wire rope pada masing-masing industri 

tersebut, yaitu dijelaskan dibawah ini : 

1. Industri Perkapalan 

– Wire rope digunakan sebagai komponen crane agar dapat beroprasi untuk 

mengangkat beban. 

– Wire rope digunakan untuk dibuat sling untuk mengangkat barang. 

– Wire rope digunakan untuk menambat atau mooring agar kapal dapat 

bersandar. 

– Wire rope digunakan untuk menarik atau towing ( menarik kapal tongkang 

atau kapal yang sedang rusak, dll ). 

– Wire rope digunakan untuk Dredging atau pengerukan. 

– Wire rope digunakan untuk mengikat barang atau lashing.  

2. Industri Perikanan 

– Menarik Trawl atau jala 

3. Industri Oil and Gas 

– Drilling Line ( Menarik dan mengulur Bor ) 

4. Industri Mining 

– Shovel 

– Clamshell atau Grab 
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5. Industri Konstruksi 

– Jembatan 

– Tower Crane 

– Elevator 

– Paku bumi 

6. Industri Telekomunikasi  

– Guy Wire ( Menstabilkan Tower atau Antena ) 

7. Industri Logging 

– Menarik dan mengikat kayu 

8. Industri Gondola 

– Gondola 

3.2 Counterweight 

 Counterweight merupakan pemberat pada lift agar sangkar tetap tejaga 

keseimbangannya sesuai pada hokum katrol yang ada pada lift yaitu berat 

counterweight harus 125% dari berat maksimal pada lift. Counterweight ini 

berfungsi untuk mengurangi beban yang ada pada mesin/motor. Isi dari 

counterweight adalah pillar weight, setiap 1 batang pillar weight +- 30 kg. 
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Pada dasarnya prinsip kerja lift menyerupai seperti konsep timbangan 

konvensional hanya saja dengan bentuk, ruang dan kondisi yang berbeda. Jika 

pada timbangan terdapat benda sebagai objek yang akan ditimbang dengan 

pemberat sebagai indikator keseimbangannya, maka pada lift kereta elevator 

berperan sebagai objek yang nanti berisi penumpang dan counterweight sebagai 

pemberatnya. Serta jika pada timbangan terdapat titik tengah antara objek 

timbangan dengan pemberat, maka pada lift terdapat pula titik tengah tetapi 

berupa mesin yang menggerakkan kereta dan counterweight. Bedanya antara 

prinsip lift dengan konsep timbangan adalah jika pada timbangan beban pemberat 

disesuaikan dengan objek timbang, maka untuk lift beban pemberatnya 

(counterweight) tetap sedangkan kereta elevator beratnya berubah-ubah. Oleh 

karena itu digunakan mesin sebagai pengatur agar lift dapat bergerak naik turun 

dengan kecepatan tetap dan dapat berhenti meskipun berat dari kereta dan 

counterweight berbeda. 

3.3  Roller guide 

 Pada Elevator, car akan berjalan sesuai dengan jalurnya didalam hoistway 

menggunakan rel. Agar minin gesekan, maka diperlukan guide shoe yang tepat 

untuk setiap kecepatan. Untuk kecepatan rendah, bisa menggunakan solid / swivel 

guide shoe. Sedangkan pada kecepatan tinggi biasa digunakan roller guide shoe. 

Pada lift kecepatan rendah digunakan fix guide shoe dengan menggunakan 

pelumas yang konstan di “oleskan” pada rel. Hal ini selain mengurangi keausan 

rel, juga mengurangi gesekan. Sedangkan untuk vibrasi dari car sangat 
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bergantung saat ajusting rel. Untuk mengamati guide shoe bisa kita lihat 

pada nude elevator / observation elevator dimana rel nya terlihat dengan jelas. 

Sedangkan untuk lift kecepatan tinggi (diatas 90) disarankan untuk menggunakan 

roller guide shoe. 

 

Gambar 3.4 Roller guide shoe 

Roller guide shoe menggunakan 3 roda yang flexibel dengan 3 suspensi. 

Pada roller guide shoe tidak menggunakan pelumas. Karena menggunakan 

suspensi maka getaran pada car lebih dapat teredam. 

https://elevatorescalator.wordpress.com/2010/03/26/nude-elevator/
https://elevatorescalator.files.wordpress.com/2010/04/roller-guideshoe.jpg
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Prinsip Kerja 

Pada dasarnya prinsip kerja lift menyerupai seperti konsep timbangan 

konvensional hanya saja dengan bentuk, ruang dan kondisi yang berbeda. Jika pada 

timbangan terdapat benda sebagai objek yang akan ditimbang dengan pemberat 

sebagai indikator keseimbangannya, maka pada lift kereta elevator berperan sebagai 

objek yang nanti berisi penumpang dan counterweight sebagai pemberatnya. Serta 

jika pada timbangan terdapat titik tengah antara objek timbangan dengan pemberat, 

maka pada lift terdapat pula titik tengah tetapi berupa mesin yang menggerakkan 

kereta dan counterweight. Bedanya antara prinsip lift dengan konsep timbangan 

adalah jika pada timbangan beban pemberat disesuaikan dengan objek timbang, maka 

untuk lift beban pemberatnya (counterweight) tetap sedangkan kereta elevator 

beratnya berubah-ubah. Oleh karena itu digunakan mesin sebagai pengatur agar lift 

dapat bergerak naik turun dengan kecepatan tetap dan dapat berhenti meskipun berat 

dari kereta dan counterweight berbeda. 

Kontruksinya berupa sangkar atau kereta yang dinaikturunkan oleh mesin 

traksi, dengan mengunakan tali baja tarik, melalui ruang luncur (hoistway) didalam 

bangunan yang dibuat khusus untuk lift. Agar kereta lift tidak bergoyang digunakan 

rel pemandu setinggi ruang luncur (hoistway) yang diikat dengan tembok ruang 

luncur lift. Untuk mengimbangi berat kereta dan bebannya digunakan bandul 

pengimabang (counterweight), beratnya sama dengan berat kereta ditambah dengan 
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setengah berat beban maksimum yang diizinkan. Hal ini untuk memperingan kerja 

mesin traksi, karena pada saat kereta dipenuhi dengan beban maksimum, mesin traksi 

hanya berupaya mengangkat atau menaikkan setengah dari beban maksimumnya. 

Sebaliknya pada saat kereta kosong, mesin traksi hanya perlu mengangkat atau 

menaikan setengah dari beban maksimum yang berlebih pada counterweight. 

Pada sistem geared atau gearless (yang masing-masing digunakan pada 

instalasi gedung dengan ketinggian menengah dan tinggi), kereta lift tergantung di 

ruang luncur oleh beberapa steel hoist ropes, biasanya dua puli katrol, dan sebuah 

bobot pengimbang (counterweight). Bobot kereta dan counterweight menghasilkan 

traksi yang memadai antara puli katrol dan hoist ropes sehingga puli katrol dapat 

menggegam hoist ropes dan bergerak serta menahan kereta tanpa selip berlebihan.  

Mesin untuk menggerakkan elevator terletak di ruang mesin yang biasanya 

tepat di atas ruang luncur kereta. Untuk memasok listrik ke kereta dan menerima 

sinyal listrik dari kereta ini, dipergunakan sebuah kabel listrik multiwire untuk 

menghubungkan ruang mesin dengan kereta. Ujung kabel yang terikat pada kereta 

turut bergerak dengan kereta sehingga disebut sebagai kabel bergerak (traveling 

cable), Jalur Lift (Hoistway) dan ruang mesin di atasnya 

Mesin geared memiliki motor dengan kecepatan lebih tinggi dan drive 

sheave dihubungkan dengan poros motor melalui gigi-gigi di kotak gigi, yang dapat 

mengurangi kecepatan rotasi poros motor menjadi kecepatan drive-sheave rendah. 

Mesin gearless memiliki motor kecepatan rendah dan puli katrol penggerak 

dihubungkan langsung ke poros motor. 
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Ketika kereta elevator bergerak naik, maka mesin berputar menarik kereta 

elevator dan menggunakan counterweight sebagai beban penariknya. Sedangkan 

ketika kereta elevator bergerak turun, maka mesin berputar menarik counterweight 

dan menyeimbangkan laju dari kereta elevator. 

 

Gambar 4.1 Prinsip Kerja Lift 

 

4.2 Instalasi roping 

Proses instalasi lift diawali dengan mempersiapkan kekuatan pencengkraman 

pada pemasangan yang digunakan, pastikan bahwa gigi rope grip half dipasang 

sesuai dengan arah tarikan. Angkat dan ikat rangka counterweight kosong ke atas 

permukaan buffer menggunakan hoist/tirak material dan parking chain.pasang dan 

luruskan counterweight gunakan dongkrak hydraulic bottle jack dan angkat 

compensation shave. Ikat compensation sahve ke posisi atas dengan menambahkan 

blok di bawah kayu kebawah support pengangkatan. Angkat rol rope kompesansating 
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ke  landing dasar kemudian angkat rol rope hoist/tirak ke tengah landing. Pasang 

pelat rope ke sisi landing dari kedua panggung kerja lalu pasang kedua pelat pengikat 

rope ke samping counterweight pasang klem rope pada bedplate mesin. Pelat 

pengikat rope hanya dapat digunakan sehubungan dengan pegangan baja(steel 

handrail). Jalankan panggung persis di tingkat landing level paling atas pastikan 

panggung terikat dengan aman ke hoist/tirak dan safety gear terpasang. Buat tanda 

pada rope overspeed governor sangkar pada ketinggian buffer counterweight  dan 

tandai sisi dari rope overspeed governor gunakan waterpas dan tape agar presisi dan 

pastikan tidak ada peralatan yang kendor atau perlengkapan yang bisa jatuh dari 

paanggung.  

                 

Gambar 4.2 Persiapan pemasangan rooping 
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Buat tanda kekedua ke rope overspeed di atas yang pertama ukur tinggi 

counterweight, jarak antara tanda tandanya adalah overspeed + panjang rope + 100 

mm. dari bagian awal elevator shaft, jalankan panggung ke atas hingga kedua tanda 

overspeed govenor muncul. Buat tanda ke tiga menandai di atas jarak kedua, jarak 

tanda ke tiga adalah posisi tertinggi dari counterweight. Posisikan panggung kerja 

pada posisi yang sesuai menrut tanda ketiga dan jalankan rangka counterweight 

keatas menggunakan hoist/tirak. Angkat badian atas counterweight ke level dari tanda 

ketiga pada sangkar overspeed governor rope ikat counterweight pada klem di guide 

rail dan parking chains. Posisikan counterweight kosong agar bisa mencapai puncak 

dari panggung kerja. Pasang rope  sisi landing dengan membiarkan sekitar 10 meter 

ujung rope bebas, atur ujung rope di gulungan pada panggung kerja lalu ikat 

gulungan rope dengan ikatan kabel. Arahkan ujung rope yang bebas melewati traksi 

katrol dan kembali menurun ke elevator shaft kemudian tarik rope secepat mungkin 

dan pasang ujung rope  ke pelat pemasangan rope samping counterweight dan 

lepaskan rope dari pelat pemasangan rope landing samping. Keluarkan rope dari 

roler ketika sling sangkar ke atas, jangan sampai lepaskan rope sampai selesai di 

ikatkan dengan aman pada counterweight dan rope harus seimbang.  

Jalankan panggung kembali ke counterweight lalu pasang ujung rope ke 

pengikat rope counterweight dan lepaskan mereka dari pelat pengikat rope kemudian 

ikat ujung rope samping sangkar kembali ke guide rail bracket dan jangan kacaukan 

urutan dari rope. Jalankan panggung kebawah elevator shaft dan ikatkan rope 

compensating ke sangkar sling, keluarkan rope compensating dari rol ketika sangkar 

di jalankan ke atas. Jalankan panggung kembali ke counterweight agar penandaan ke 
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tiga ada pada level dengan counterweight di atas setelah itu pasang rope pengankat ke 

sangkar sling rope pengikat. Turunkan panggung ke counterweight yang didukung 

oleh rope lift, pindahkan chains dan klem guide rail dan counterweight lalu jalankan 

panggung ke atas elevator shaft kemudian parkir sangkar pada safety gear dan 

parking chains. Sebelum terhubung ke compensating rope untuk counterweight 

periksa kecepatan overtravel. Pada dasar dari elevator shaft, ikat compensating untuk 

counterweight muatan counterweight maksimum 20% dari berat pengisisan dan 

pasang pengaman counterweight clipses seketika dan pastikan bahwa panggung kerja 

tetap lebih berat dari pada counterweight pada tahap ini. Gunakan dongkrak hydraulic 

bootle jack untuk angkat katrol compensating setelah itu potong ikatan dan buang 

semua support di bawah  katrol compensating.  

 

Gambar 4.3 Proses pemasangan rooping 
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Turunkan katrol compensating pada rope  lalu periksa overtravel dan atur 

ulang ketegangan pada rope. Posisikan counterweight kosong pada posisi 

pertengahan angkat bagian atas counterweight ke level dari tanda ke tiga pada 

sangkar rope overspeed governor, ikatkan counterweight pada klem guide rail dan 

parking chains. Ikatkan rope pada pelat pengikat rope pada panggung, sisakan kira – 

kira 20 meter rope cadangan lalu jalankan panggung ke atas elevator shaft dan 

tempatkan pencekram rope mengarahkan ke rangka pada panggung kerja. Arahkan 

ujuung sisa rope melebihi katrol dan kembali kedalam elevator shaft lalu pasang rope 

pada peralatan pengunci di ruang mesin. Pasang rope anchorages di ujung rope dan 

pasang pasak rope anchorages pada kerangka, rakit kerangka keatas pemandu 

counterweight kemudian lepaskan ropedari pelat pengikat rope pada panggung kerja. 

Arahkan satu rope pada waktu yang tepat dan jangan lepaskan rope dari rope 

pengikat pelat hingga mereka ditetapkan aman. Gerakkan panggung kebawah kira – 

kira 5 hingga 10 meter dan posisikan rope untuk rope pengikat pelat di panggung 

kerja kemudian lepaskan peralatan pengunci, lepaskan manual brake MX dan 

peralatan pengunci setelah itu jalankan panggung ke atas shaft lift bolehkan rope 

rangka kayu untuk turun kea rah counterweight lalu tutup brake dan lengkapi 

peralatan pengunci pada bed pelat mesin kemudian lepaskan rope dari pelat pengikat 

rope lalu turunkan panggung kerja ke level bawah dari pasak rope kerangka kayu. 

klem kembali rope ke pelat pengikat rope lepaskan peralatan pengunci dari 

rope  da buka brake MX dan jalankan naik hinga level yang paling atas kemudia klem 

kembali peralatan pengunci untuk rope ulangi hingga rangka pasak rope di panggung 
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dan jalankan kembali turunke rangka pasak rope setelah itu jalankan panggung ke 

bawah level counterweight tentukan compensating rope untuk sangkar sling dan 

jalankan kembali ke counterweight ketika di atas luruskan counterweight ke tanda 

yang ketiga pada overspeed governor rope, sangkar pada ketinggian yang tepat untuk 

mengikat rope tentu menaikkan rope unrtuk mengikat sangkar rope dan jangan 

campurkan urutan rope dan buat tegangan rope rata. Jalankan panggung sedikit 

kebawah untuk mengangkat counterweight klem guide rail lalu lepaskan 

counterweight. Angkat rol rope kompensating ke pintu landing bawah kemudian 

angkat rol rope ke landing yang di tempatkan pada dua atau tiga lantai dari lantai 

paling atas pada shaft lift, angkat counterweight kosong ke atas shaft lift 

menggunakan hoist/tirak item ikat counterweight dengan klem guide rail dan parking 

chains. Pasang alat roping ke panggung kerja dan pasang peralatan pengunci bedplate 

mesin. Jalankan sangkar ke landing dua per tiga dari jalan kebawah dari atas shaft, 

ikatkan rope hoist/tirak ke alat roping panggung kerja dan biarkan bebas ujung  rope 

kira – kira 20 meter. Menyusun ujung rope di gulungan pada lantai panggung kerja 

dan amankan gulungan rope  dengan kabel tie. Jalankan sangkar ke atas shaft lift 

arahkan ujung rope melalui peralatan pengunci, traction sheave dan kattrol pengalih 

counterweight. Pasang rope ke pengait rope counterweight samping rope. Kunci rope 

menggunakan peralaan pengunci dalam ruangan mesin, pastikan peralatan pengunci 

menahan rope dari perlengkapan rope dipanggung kerja.  

Angkat counterweight pelan – pelan menggunakan hoist/tirak item untuk 

mengurangi beban klem guide rail, lepaskan counterweight dari klem guide rail dan 

parking chains. Jalankan panggung ke bawah kira – kira 50 meter lalu pasang rope 
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hoist/tirak ke peralatan roping pada panggung kerja. Lepaskan peralatan pengunci 

dalam ruang mesin dan buka brake secara manual kemudian jalankan panggung 

keatas dan rendahkan counterweight menggunakan hoist/tirak item secara bersamaan, 

ketika panggung mencapai atas dari shaft lift klem kembali dengan peralatan 

pengunci, lepaskan peralatan rope dari panggung kerja.ulangi hingga counterweight 

berada pada level yang sama dengan rol gulungan rope. Klem kembali peralatan 

pengunci dari rope dan lepaskan peralatan ropeing untuk panggung kerja, jalankan 

sangkar ke bagian dasar dari shaft lift, centelkan rope compensating ke sangkar sling. 

Jalankan ke landing dimana rol rope hoist/tirak terletak, centelkan rope hoist/tirak ke 

perlengkapan roping pada tangga panggung. Ambil ujung rope dari rol gulungan dan 

simpan pada lantai panggung. Lepaskan peralatn pengunci rope dalam ruangan mesin 

dan buka brake secara manual, jalankan ke atas shaft lift secara bersamaan dan 

r=turunkan counterweight dengan hoist/tirak item dan klem kembali rope diruang 

mesin. Arahkan rope hoist/tirak melalui sangkar pulley dan pasang untuk memasang 

rope samping sangkar.  

Lepaskan peralatan pengunci di ruangan mesin. Pendekkan rope hoist/tirak 

di lantai atas hingga sangkar berada pada posisi yang benar, lewatkan ujung rope 

compensating melalui katrol compensating dan centelkan rope compensating ke 

counterweight. Isikan counterweight dengan maksimum 20% dari pengisian beban. 

Psang klip pengaman counterweight secara seketika dan pastikan bahwa panggung 

kerja lebih berat daripada counterweight pada tahap ini. Gunakan dongkrak hydraulic 

bottle untuk mengangkat katrol compensating. Potong ikatan dan buang seua support 

di bawah katrol compensating. 
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4.3 Instalasi Counterweight 

Sebelum pemasangan counterweight maka pemasangan rel utama yang 

pertama harus terpasang, diteruskan memasang rel untuk counterweight. Proses 

pemasangan rel counterweight sama halnya dengan memasang rel utama, baik urutan 

dan langkah-langkahnya. Setelah rel utama dan rel counterweight yang pertama 

terpasang, lalu dilanjutkan dengan memasang dudukan untuk buffer counterweight 

pada pit. Fungsi buffer counterweight nantinya sebagai pengaman agar counterweight 

tidak terpental hingga menghantam pit ketika terjadi over speed yang menyebabkan 

counterweight melaju menabrak pit. 

Selanjutnya adalah pemasangan rel utama dan rel counterweight kedua dan 

seterusnya. Yang pertama dilakukan adalah memeriksa dan membersihkan ujung dari 

kedua rel dan fishplates dari debu metal atau kotoran lainnya. Kemudian menaikkan 

rel utama terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan membersihkan ujung bawah dari rel 

utama yang baru dinaikkan kemudian menempatkan rel utama tepat di atas rel utama 

yang sebelumnya dengan menyambungkan tonjolan yang ada pada rel utama bawah 

dengan lubang yang ada pada rel utama atas dengan fishplates. Setelah fishplates 

terpasang maka dilakukan pengukuran secara vertikal terhadap rel utama yang baru 

disambung menggunakan waterpass. Jika waterpass vertikal telah berada di titik 

tengah, maka baut fishplates dikencangkan sekuat mungkin. Hal yang sama dilakukan 

terhadap rel counterweight. 

Setelah rel utama pertama dan kedua telah terpasang, maka diteruskan 

dengan memasang bracket. Untuk jarak antar bracket rel utama mengikuti dari buku 

panduan pemasangan. Pemasangan bracket haruslah sejajar dan lurus. Setiap 
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pemasangan bracket haruslah mengukur jarak antara dinding dengan rel utama dan 

jarak antar rel utama. Untuk mengukur jarak antar rel utama tetap menggunakan 

aligner. Ketika memasang bracket harus diukur kesejajaran dan kelurusan bracket 

menggunakan waterpass, begitu juga dengan aligner harus diukur horisontalnya 

dengan waterpass. Hal yang sama dilakukan ketika memasang rel counterweight 

kedua dan seterusnya. Apabila rel counterweight kedua telah terpasang, maka tahap 

selanjutnya adalah pemasangan counterweight yang dilanjutkan dengan pemasangan 

rel counterweight ketiga dan seterusnya. 

Proses instalasi counterweight dimulai dari memeriksa bahwa slot adapter 

diposisikan lebih dari batang pisau roller guide rail, kemudian pasang safety gear 

diantara guide rails counterweight lalu turunkan safety gear ke dudukan buffer 

kemudian pasang roller guide shoes dan pastikan center safety gear diantara guide 

rails. Kencangkan baut guide roller bawah dan periksa kesejajarannya. Angkat frame 

counterweight menggunakan trolly atau alat pengangkat lain setelah itu pasang 

hoist/tirak pada rangka counterweight dan kaitkan hoist pada rantai. Angkat rangka 

counterweight dengan hati – hati diantara guide rail ccounterweight pada elevator 

shaft. Counterweight dengan safety gear lalu turunkan rangka counterweight ke 

bagian atas safety gear dan pasang ke safety gear. Pasang roller guide shoes pada 

bagian atas ke rangka frame counterweight lalu angkat rangka counterweight dan 

sejajarkan rangka kemudian kencangkan ikatan roller guide shoe serta periksa 

kesejajaran setelah terpasang turunkan frame counterweight ke dudukan buffer.    
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4.4 Instalasi roller guide shoe 

Pertama bersihkan guide rail kemudian hilangkan setiap objek yang tidak 

penting dari puing atap sangkar. Guide rail harus bersih tidak berminyak, pastikan 

area berventilasi. Setelah itu jalankan sangkar ke buffer pasang bagian bawah roller 

dari sangkar, jalankan atap sangkar ke tingkat level landing, install roller guide shoe. 

Langkah pertama Dorong rumah roller guide shoe sampai salah satu rahang roller 

guide shoe menempel terhadap rel panduan. Pengesetan baut roller guide shoe  tidak 

harus menyentuh rumah safety gear pada tahap ini. Hitung putaran dari ketika saat set 

baut menyentuh rumah sampai rahang kedua menempel terhadap rel panduan. 

Lepaskan baut pengeset dengan memutar setengah (= n/2). Baut di set dengan 

berlawanan dan kencangkan dengan mur pengunci. Lalu mengatur keparalelan dari 

safety gear housing, kemudian memasang badan roller guide shoe dengan 

memasukkan nilon dan juga memasang sleeding guide shoes setelah itu melakukan 

pemasangan pembersih pada guide shoes dengan sliding insert. Sebelum 

menyejajarkan, maka rollers dari roller guide shoes harus dilepas terlebih dahulu. 

Selanjutnya memposisikan lekukan “V” di bagian atas uprights ke tengah rel utama. 

Selanjutnya mengencangkan baut pada uprights dan meletakkan badan roller guide 

shoes pada bagian atas kereta elevator sling beam atas. Selanjutnya men-set encoder 

samping agar celah dalam uprights berada pada bagian tengah rel utama. Terakhir 

mengencangkan pengikat pelat protection dan melepaskan mata baut dari dasar beam 

dan sling kereta elevator beam atas 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Dari hasil Kerja Praktik dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1. Proses instalasi lift sangatlah rumit dan memerlukan ketelitian yang 

sangat tinggi agar nantinya kinerja dari lift tersebut maksimal dan memenuhi 

standart. 

2. proses pengerjaan instalasi Balancing pada lift, mulai dari pemasangan 

roping, Roller guide, pemasangan counterweight, pengecekan balancing, dan 

setting lift serta pengujian kelayakan sesuai hukum katrol yang ada pada lift 

KONE yaitu berat beban harus 125% dari berat maksimal lift, supaya sangkar atau 

kereta lift bisa seimbang dan keseimbangan lift tetap terjaga. 

3. Masih banyak yang perlu dipelajari oleh penulis dari sebuah sistem. Dari 

Kerja Praktik ini penulis mendapat pengetahuan yang lebih banyak mengenai 

sebuah sistem yang lebih kompleks dari sebuah lift. 

5.2  Saran  

 Mengingat jangka waktu untuk Kerja Praktik yang terbatas maka laporan 

ini masih sebatas analisa dan dokumentasi. Dikarenakan proyek yang dikerjakan 

adalah instalasi instalasi Balancing pada lift, mulai dari pemasangan roping, 

Roller guide, pemasangan counterweight yang membutuhkan waktu berbulan-

bulan untuk mengerjakan sehingga penulis hanya mampu menjangkau pada tahap 

insatalasi. Untuk selanjutnya diharapkan mampu menjangkau sistematika kinerja 

dan programming yang lebih kompleks dari sistem ini. 
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