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ABSTRAK 

 

 Di jaman yang serba modern seperti saat ini dibutuhkan teknologi yang 

terintegrasi dan dapat dikontrol dengan mudah dan cepat, sehingga dapat 

memudahkan seseorang untuk melakukan semua aktifitas sehari-hari. Lift adalah 

salah satu teknologi yang dapat berperan aktif dalam memudahkan seseorang 

untuk berpindah lantai dari satu lantai ke lantai yang lain dengan sangat mudah, 

lancar dan nyaman. 

 Perkembangan Indonesia yang semakin maju tidak lepas dari 

pembangunan gedung, seperti gedung perkantoran, hotel, apartemen, mall,  rumah 

sakit, dan sekarang bangunan khusus seperti kapal dan stadion. Untuk 

mempermudah seseorang menjelajahi setiap lantai diperlukan sebuah fasilitas 

pendukung yang sesuai dengan karakteristik bangunan dan mampu memberikan 

kemudahan, kelancaran dan kenyamanan. 

 Lift yang yang dimiliki oleh PT. KONE Indo Elevator sudah melalui 

sebuah uji coba sehingga setiap karakteristik bangunan memiliki sebuah tipe lift 

yang berbeda. Salah satu lift yang digunakan oleh Apartemen Puncak Bukit Golf 

Surabaya adalah tipe lift KONE Minispace 3000 yang memerlukan sebuah ruang 

kontrol. 

  

 

 

 

Kata Kunci : Lift, Teknologi, Kontrol. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

PT. KONE Indo elevator adalah salah satu cabang perusahaan KONE 

yang berpusat di Helsinki, Finlandia. KONE Indonesia merupakan bagian dari 

KONE Asia Tenggara. Di Indonesia KONE berpusat di Jakarta dengan cabang 

berada di Surabaya, Bandung dan Bali. PT. KONE Indo Elevator merupakan 

perusahaan yang bertugas untuk melakukan instalasi dan perawatan lift dan 

eskalator untuk instansi yang menggunakan produk dari KONE. Sedangkan untuk 

pabrik produksi barang berada di Finlandia dan Cina.  

KONE sangat memperhatikan keselamatan kerja dari para karyawan dan 

pekerja lapangannya, sehingga apabila ada pengarahan untuk safety training untuk 

karyawan dan pekerja lapangannya, maka semua cabang perusahaan KONE harus 

melakukan safety training untuk karyawan dan pekerja lapangannya. Hal ini 

sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja/buruh di tempat kerja 

merupakan hak yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan 

pekerja/buruh. Maka dari itu untuk setiap karyawan/pekerja lapangan yang baru 

masuk harus mengikuti safety training sebagai salah satu syarat wajib dari KONE 

dan juga mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah. 

Sebagai salah satu perusahaan yang berhubungan dengan ketinggian dan 

sangat memprioritaskan keselamatan kerja serta kualitas, KONE memiliki 3 syarat 

utama yang harus digunakan oleh pekerja lapangan yang berkaitan dengan 
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keselamatan kerja antara lain sepatu safety, sarung tangan dan helm. Ketiga hal 

tersebut adalah kewajiban dan keharusan bagi para pekerja lapangan yang sedang 

mengerjakan proyek instalasi lift maupun yang melakukan maintenance di 

proyek. 

 Dalam proses pengerjaan instalasi control panel lift , mulai dari instalasi 

kepoweran ruang mesin, instalasi kepoweran sangkar, dan pengkoneksian control 

panel sebelum komissioning untuk rated speed, semua pekerja lapangan harus 

mengutamakan keselamatan kerja dan ketelitian. Karena jika salah melakukan 

penyambungan kabel pada control panel maka harus mengganti komponen dan 

melakukan pemesanan di Finlandia atau Cina. Hal inilah mengapa semua 

karyawan dan pekerja lapangan harus mengikuti pelatihan yang diberikan oleh 

pihak KONE. 

Proses instalasi lift sangatlah rumit. Dengan proses pengerjaan mulai 

perakitan hingga pengujian lift dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. KONE 

selalu mengutamakan safety dan quality. Di proses instalasi kepoweran ruang 

mesin dilakukan instalasi control panel hingga mengkoneksikan control panel 

dengan lift sebelum comissioning awal. Pada instalasi kepoweran sangkar 

dilakukan pemasangan listrik di sangkar hingga penyambungan travelling cable. 

Dan pada pengkoneksian control panel sebelum rated speed dilakukan 

pengkoneksian circuit sefety wiring hingga pengkoneksian sangkar roof wiring. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang, maka dapat dirinci perumusan masalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana proses pengerjaan instalasi control panel pada lift dari awal 

hingga akhir. 

2. Bagaimana sistem kepoweran pada lift. 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Mengingat begitu banyaknya proses instalasi lift mulai dari awal 

perakitan hingga siap dipergunakan, maka penulis membatasi pembahasan hanya 

proses instalasi control panel hingga pengkoneksian control panel sebelum 

comissioning untuk rated speed. 

 

1.4. Tujuan Kerja Praktik 

Dalam melaksanakan Kerja Praktik di suatu perusahaan maupun instansi, 

maka mahasiswa sebagai seorang yang menjalankan syarat pendidikan tinggi 

tentunya memilki tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan 

kegiatan praktik ini. 

Beberapa tujuan Kerja Praktik 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. 
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d. Mendidik dan melatih mahasiswa untuk dapat menyelesaikan dan 

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di lapangan dalam 

melakukan Kerja Praktik. 

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 Praktik ini adalah untuk mengetahui proses 

instalasi control panel lift, instalasi kepoweran ruang mesin dan 

pengkoneksian control panel sebelum komissioning untuk rated speed. 

 

1.5. Manfaat Kerja Praktik 

 Dari Kerja Praktik ini diharapkan mahasiswa dapat memahami cara 

menginstalasi control panel lift dari instalasi kepoweran ruang mesin, instalasi 

kepoweran sangkar, dan pengkoneksian control panel dengan lift. Sehingga 

kedepannya mahasiswa memiliki tambahan pengetahuan tentang lift. 

 

1.6. Waktu dan Lama Kerja Praktik 

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

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

 

1.7. Ruang Lingkup Kerja Praktik 

 Sasaran Kerja Praktik adalah agar mahasiswa mendapatkan pengalaman 
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belajar melalui pengamatan instalasi control panel lift, kepoweran ruang mesin, 

kepoweran sangkar, dan pengkoneksian control panel dengan lift, maka dapat 

dijabarkan ruang lingkup Kerja Praktik adalah sebagai berikut: 

1. Mengamati proses pengerjaan instalasi control panel lift di 

Apartemen Puncak Bukit Golf Surabaya. 

2. Mempelajari sistematika instalasi baik perakitan control panel,  

sistem kerja kepoweran ruang mesin dan sangkar maupun 

pengkoneksian control panel dengan lift. 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

 Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan hasil Kerja Praktik di 

PT. KONE Indo Elevator :  

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang Kerja Praktik, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan Kerja Praktik 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. 

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 
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 Bagian ini memuat uraian tentang pembahasan laporan selama 

kerja praktik 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 

departemen  Stromberg Elevator yang bergabung KONE, dan Lorenz Petrell, 
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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 

kebangkitan pembangunan Finlandia dari depresi besar dan perang. Semakin 

tinggi dan semakin besar bangunan membuat KONE tertantang untuk 
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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 

dan jauh lebih dari total output tahunan KONE, yang hanya sekitar 1.200 unit 

pada tahun 1967. 
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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. 

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 
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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 eskalatornya, 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 

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 
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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 

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 
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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 

menciptakan lingkungan yang kuat dan mendukung bagi pembangunan 

berkelanjutan. 

 

2.1.2 Visi KONE 

Visi KONE adalah untuk menciptakan pengalaman terbaik bagi 

masyarakat dalam suatu langkah. KONE memberikan pengalaman berbeda 

pengguna dan pelanggan dengan solusi-solusi People Flow®. 
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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. 

 

2.1.5 Prinsip 

Prinsip – prinsip yang dimiliki oleh KONE adalah : 

1. Pengenalan perusahaan. 

2. Lingkungan bisnis. 

3. Mencipatakan nilai bagi perusahaan. 

4. Solusi, operasi dan masyarakat. 

5. Pengelolaan dan laporan bagi kami. 
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2.1.6 Nilai–nilai 

Nilai-nilai yang diutamakan oleh  KONE adalah: 

1. Safety first. 

2. Mengutamakan pelanggan. 

3. Perhatian terhadap prosedur dan pedoman perusahaan . 

4. Quality focus. 

5. Integritas. 

6. Kemenangan dengan masyarakat. 

 

2.1.7 Pedoman 

 KONE berpegang teguh pada pedoman – pedoman berikut ini : 

1. Kesadaran lingkungan. 

2. Fokus terhadap pelanggan. 

3. Kesadaran lintas budaya. 

 

 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. 
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Gambar 2.2 Sistematika Organisasi KONE 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi KONE 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

TEORI PENUNJANG 

 

3.1. KONE MiniSpaceTM 

KONE MinispaceTM adalah elevator dengan pengimbang menggunakan 

EcoDisc
®
, motor sinkronisasi tanpa perseneling yang digerakkan oleh suatu 

penggerak frekuensi variable. KONE MinispaceTM membutuhkan ruangan untuk 

ruang mesin dan control panel yang ruangannya ditempatkan di ruangan tersendiri di 

atap gedung.                    

 

Gambar 3.1 Ruang mesin dan control panel KONE MinispaceTM 
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KONE MinispaceTM biasanya digunakan untuk bangunan tinggi menengah. 

Di dalam laporan ini akan dijelaskan beberapa komponen dari control panel KONE 

MinispaceTM beserta proses wiring. Ada beberapa komponen dan fungsinya tidak 

dapat dijelaskan dan disebarluaskan karena merupakan hak cipta milik perusahaan. 

Komponen yang dapat dijadikan teori pendukung yaitu beberapa modul yang berada 

dalam control panel yaitu panel brake resistor, interface control panel dan yang 

berada di luar control panel yaitu box mentenance. 

 

3.2. Control Panel 

Control Panel adalah tempat penyimpanan beberapa electric board 

(komponen) yang saling berinteraksi dan berfungsi mengontrol serta menjalankan 

beberapa sistem secara real time dan menunjukkan eror atau malfunction pada sistem 

yang di kontrol. Ada beberapa type control panel yang digunakan KONE 

MinispaceTM, semua control panel disesuaikan dengan permintaan pemilik gedung 

dan disesuaikan dengan karakter bangunan. Type control panel yang digunakan di 

Apartemen Bukit Golf Surabaya adalah type KDL 32 yang digunakan pada bangunan 

tinggi menengah. Posisi control panel harus tepat berada disamping mesin lift agar 

proses kerja motot dapat dikontrol. setiap board memiliki fungsi masing-masing 

dalam menjalankan proses lift dan saling berinteraksi untuk manjalankannya.  
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Gambar 3.2 Control panel KONE MinispaceTM type KDL 32 

 

Jenis – jenis komponen yang terdapat dalam control panel KDL 32 

1. Driver Module 

2. Filter Module 

3. Brake Resistor Unit 

4. Brake Control Unit 

5. Connection Module 
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6. Control Current Transformer 

7. Power Module 

8. LCEOPT Board 

9. LCEGTWO Board 

10. LCERAL Board 

11. LCEDOM Board 

12. LCEADO Board 

13. LCECPU Module 

14. LCECAN Board 

15. DIN 35 

16. Recall Drive Unit 

17. Shaft Light Module 

18. NTS Module 

19. ETS Module 

20. LCEGM Control Panel Assembly 

21. Stop Switch Assembly 

22. TSD Module 

23. Power Back Up 

24. LCEHKM Module 

25. ELC Module 

26. FRD EU Module 

27. DBR Module 

Terdapat beberapa modul yang dapat dijelaskan dari control panel, antara lain : 
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3.3 Panel Brake Resistor 

  Panel brake resistor berada disamping control panel dan mesin. Panel 

brake resistor digunakan untuk melakukan pengerem motor secara cepat, dan 

seketika itu motor akan berubah menjadi generator. Saat putaran motor yang 

bebas akibat pengereman tersebut, motor akan mengeluarkan tegangan balik. 

Kejadian ini akan mengakibatkan lonjakan tegangan (over voltage) jika tidak 

dibuang ke suatu alat. Sekitar 15% sampai 20% mampu diserap, dan sisanya 

harus disalurkan ke suatu perangkat. Dari sistem pengereman ini lah yang 

menghasilkan pemberhentian lift  dengan nyaman dan tidak terjadi lonjakan 

tegangan. 

 

Gambar 3.3 Brake Resistor Panel 
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Komponen yang terdapat dalam panel brake resistor : 

Tabel 3.1 Komponen panel brake resistor 

Kode Keterangan 

-U1 Brake resistor 

-R1 Brake resistor 

-Y1 Fan 

-S3 Thermal Switch 

-K1 Kontaktor 

-E1 Heater Unit 

 

3.4 LCECPU (LCE User Interface) 

LCECPU (LCE User Interface) adalah board user interface yang 

mengontrol serta menjalankan beberapa sistem secara real time dan 

menunjukkan eror atau malfunction pada sistem yang di kontrol. Board user 

interface ini terdapat dalam control panel dan terdapat beberapa tombol. 

 

Gambar 3.4 LCE User Interface (LCECPU 40) 
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1. Menu 

Pilihan menu untuk memilih daftar parameter 

Tabel 3.2 Menu User Interface (LCECPU 40) 

Menu Mode 

Led mati User Interface tidak aktif 

E Fault log 

D Drivers Fault 

1 Parameter lift 

2 Parameter drive 

3 Penandaan lantai 

4 Display and test 

5 Permulaan 

6 Parameter drive 

7 Parameter lift 

  

2. Select / Accept 

Untuk memilih sub menu. 

3. Tombol panah dan sangkar call 

Tombol ini digunakan untuk memilih nomer lantai ketika tombol 

menu mati. 

4. Up call dan  Down call 

Untuk melakukan panggilan landing. 

 

3.5 Box Maintenance 

Box maintenance adalah kotak box yang berada di atap luar dari kereta 

elevator. Box maintenance berfungsi sebagai kontrol dari kereta elevator 
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ketika proses selama instalasi maupun ketika dilakukan maintenance. Di 

dalam box maintenance terdapat modul elektronika yang merupakan kontrol 

dari kereta elevator tersebut. Dari box maintenance bisa dilakukan kontrol 

untuk menggerakkan kereta naik dan turun, membuka dan menutup pintu 

kereta elevator. Box maintenance sangat berguna ketika proses instalasi, 

karena ketika proses instalasi kereta elevator harus bisa bergerak naik turun 

sehingga proses pemasangan rel utama, rel counterweight, sensor level, dan 

pengecakan pintu-pintu lantai akan lebih mudah. 

Di dalam box maintenance terdapat socket-socket yang terhubung 

dengan kelistrikan dari sangkar, contohnya fan (kipas), lampu sangkar dan 

tentunya sensor limit dan pintu. Box maintenance terhubung ke panel kontrol 

di ruang mesin dengan menggunakan travelling kabel. Bisa dikatakan bahwa 

box maintenance juga disebut sebagai kontrol manual untuk menggerakkan 

kereta elevator. 

 

Gambar 3.5 Box maintenance 
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Gambar 3.6 Modul Elektronika Box maintenance 
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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. 

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. 
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Gambar 4.1 Prinsip Kerja Lift 

 

4.2 Instalasi Control Panel 

Proses instalasi control panel diawali dengan memeriksa lokasi panel pada 

layout drawing ruang mesin. Dngan melakukan pengukuran untuk menentukan posisi 

control panel agar sesuai dengan standar instalasi yang mengharuskan ada ruang 

bebas dan penempatan kabel juga sesuai dengan standar instalasi yang harus berjarak 

100mm untuk menghindari induksi antar kabel. Kemudian menghubungkan kabel 

power utama yang berfungsi untuk menyuplai daya control panel, power sangkar dan 

shaft lighting. 

Selanjutnya memasang brake resistor, pemasangan kabel-kabel power dan 

menyambungkan control panel dengan mesin, pemasangan traveling cable dan 

instalasi box maintenance. Untuk proses instalasinya akan dijelaskan sebagai berikut : 
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4.2.1. Pemasangan Panel dan Komponen Utama 

Pemasangan panel harus sesuai dengan layout drawing ruang mesin. 

Sehingga pengecekan dan pengukuran harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan 

layout drawing ruang mesin. Dibelakan panel harus terdapat rung bebas dan posisi 

lubang baut / kunci harus sesuai. Ketika semua sudah sesuai, panel siap untuk di baut. 

Kemudian melepaskan pelindung dan membuka lubang kabel yang berada di sebelah 

kanan bawah dan kiri bawah sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu membuka ventilasi 

yang berada di atas panel dan mengunci dengan skrup dan membaut contol panel 

pada lantai. 

 

4.2.2. Kabel Utama dan Trunking 

Setelah control panel terpasang dengan baik, selanjutnya kabel utama 

dipasang dengan menghubungkan kabel power utama antara switch utama dan driver 

cabinet. Kemudian menghubungkan kabel power dari switch utama ke LCE control 

panel dan menghubungkan kabel power sangkar dan shaft lighting dari switch utama 

ke LCE control panel. Selanjutnya memasang dua trunking diantara mesin dan 

control panel, penempatan trunk harus berada di atas sesuai dengan layout drawing. 

Trunk satu digunakan untuk kabel encoder dan kabel resolver, trunk kedua digunakan 

untuk kabel mesin dan kedua trunk harus berjarak 100 mm agar terhindar dari 

gangguan induksi antar kabel. 
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4.2.3. Pemasangan Kabel Ruang Mesin 

 Kebel yang digunakan untuk pada ruang mesin adalah kabel fiber optic, 

banyak yang harus diperhatikan ketika melakukan instalasi kabel ruang mesin. 

1. Ketika Menangani Fiber Optic : 

 Tangani kabel fiber optic dengan hati-hati. 

 Jaga agar berada pada tempat aman dan terlindung dalam kemasannya. 

 Serat optic mempunyai radius batas tekuk sekitar 35 mm dan dilarang 

menekuk melebihi 35 mm. 

 Suhu minimum 0
o
C dan tidak boleh melebihi. 

2. Ketika Menghubungkan dan Melepaskan Fiber Optic : 

 Jangan pernah memegang serat, selalu pegang konektornya. 

 Lepaskan karet pelindung dari socket sebelum memasang serat. 

 Tekan konektor dengan hati-hati kedalam socket pada printed circuit 

board. 

 Jangan pernah memasang atau melepaskan ketika listrik menyala. 

Ketika melakukan pemasangan, kabel harus benar-benar sampai ke titik 

sambungan. Urutan pemasangan fiber optic : 

1. Power mesin 

2. Kabel mesin 

3. Kabel antara panel LCE dan KDH 

4. Kabel antara KDH dan break resistor 

5. Serat optic antara panel 
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4.3 Penyambungan Sebelum Initial Commisioning 

4.3.1. Menghindari Gangguan pada Encoder dan Resolver 

Ketika kabel dipasang sejajar, jarak minimum diantara kabel encoder / 

resolver (3,4) dan kabel mesin lainnya (1,2,5) harus 100 mm. Kabel tersebut dapat 

melintang pada sudut 90 derajat. 

 

Gambar 4.2 Posisi kabel dan sambungan kabel 

1. Kabel power utama 

2. Kabel power mesin 

3. Kabel resolver 

4. Kabel encoder 

5. Thermistor dan kabel break 
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4.3.2. Wiring Power 

 

Gambar 4.3 Sambungan kabel dari control panel ke switch utama 

Tabel 4.1 Sambungan kabel dari control panel ke switch utama 

Kabel No. Dari Untuk 

Kabel power lampu sangkar 1 Unit switch utama 

ke lift  

Control panel / 

power module 10, 11, 

PE 

Kabel power lampu shaft 2 Unit switch utama 

ke lift 

Control panel / 

power module 14, 

N/14, PE 

Kabel power untuk jaringan 

optoisolated RS485 (untuk 

3 Unit switch utama 

ke segmented 

Control panel / 

power module 13, 
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segmented shaft atau 

komunikasi kelompok) 

shaft network N/13, PE 

Kabel power utama 4 Unit switch utama 

ke lift 

Drive panel / RF I 

Filter (-Z1) L1, L2, 

L3, Ground rail : PE 

 

 

Gambar 4.4 Sambungan kabel dari switch utama ke control panel  

1. Kabel power dari gedung (disediakan oleh pemilik gedung). 

2. Unit switch utama (disediakan oleh pemilik gedung). 

3. Unit switch jaringan shaft. 

4. Kabel power untuk segmented shaft network. 

5. Kabel power untuk jaringan shaft dari gedung (disediakan oleh pemilik 

gedung). 



37 
 

6. Kabel power penerangan sangkar. 

7. Kabel power utama lift (disediakan oleh pemilik gedung).  

 

4.3.3. Penyambungan Power Mesin 

 

Gambar 4.5 Sambungan dari control panel ke mesin 

Tabel 4.2 Sambungan dari control panel ke mesin 

Kabel No. Dari Untuk 

Kabel power mesin 1 MX (prewired) U, V, W, 

PE 

dU / dt – filter (-Z2) / U, 

V, W, PE 
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4.3.4. Penyambungan Dari Mesin MX Pada Control Panel dan Driver Panel 

Grounding shield mesin 

 

Gambar 4.6 Sambungan dari Mesin ke Control Panel 

A. Encoder 

B. Decoder 

Tabel 4.3 Sambungan dari Mesin ke Control Panel 

Kabel No. 
Dari Untuk 

MX machine Control panel 

Hand wheel contact 1 MX (prewired) Module switch P28 

  MX machine Drive panel 

Kabel resolver 2 MX (prewired) XR 1 

Kabel encoder 3 MX (prewired) XTACO 

Kabel brake 4 MX (prewired), 1, 3 Module kendali brake 

388: 1 / J4 

MX (prewired), 2, 4 Module kendali brake 
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388: 2 / J4 

Thermisior, kipas dan 

kabel kotak brake 

5 MX (prewired), 5, 6 XT1 

MX (prewired), 8, 10 XMF 

MX (prewired) ,11, 13 Module kendali brake 

388: 1 / XST 

MX (prewired), 14, 16  

 

 

Gambar 4.7 Sambungan Control Panel dan Driver Panel ke Mesin 
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4.3.5. Penyambungan Control Panel dan Driver Panel 

Grounding pada DCBH-module 

 

Gambar 4.8 Sambungan dari Control Panel ke Driver Panel 

Tabel 4.4 Sambungan dari Control Panel ke Driver Panel 

Kabel 
No

. 

Dari Untuk 

Control panel Driver panel 

kabel inter face XD1 1 LCEADO 379 / XD1 XD1 

PE wire 2 Power modul 300/PE PE 

Kabel power untuk 

control panel 

3 Control transformer 

239/ A, B 

1L1, 1L2 

 

Tabel 4.5 Sambungan dari Driver Panel ke Control Panel 

Kabel 
No

. 

Dari Untuk 

Driver panel Control panel 

kabel motor encoder 4 XTACO KDNTS 387:A7/XME1 

NTS kabel 5 = 11-A1 RMIO untuk 

–U2 

KDNTS 387:A7/XNTS7 

Kabel power untuk 

modul DCBH 

6 = 01-A1 RMIO untuk 

–U1 

DCBH PWR 
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385:A8/XPI8 

kabel brake contror 7 Modul brake control 

388:1/XB2 

DCBH CPU 

385:A1/XB1 

kabel thermistor 8 XT1 DCBH CPU 385:A1/XT1 

kabel thermistor (jika 

contact sensor suhu 

ruang mesin tersedia) 

9 XT1 XT1 

Link komunikasi 

(serat optic) 

10 =01-A2/AC ;RDCO 

for –U2 

DCBH CPU 385:A1/TxD 

=01-A2/AD ;RDCO 

for –U2 

DCBH CPU 

385:A1/RxD 

 

    Gambar 4.9 Sambungan dari Driver Panel ke Control Panel 
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4.3.6. Koneksi Antara Driver Panel dan Brake Resistor Panel 

Tabel 4.6 Koneksi Antara Driver Panel dan Brake Resistor Panel 

Kabel Dari Untuk 

DC-link =02-F1:2, =02-F1:4 UDC+,UDC- 

Kabel kendali -X26:2, -X26:3 -X2 

Kabel fault supervision -X22:8, -X22:11 -X3 

Kabel power supply 230 -X1:223, -X1:202 -X4 

Kabel grounding PE PE 

 

 

Gambar 4.10 Sambungan Driver Panel dan Brake Resistor Panel 
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4.3.7. Koneksi Kabel Optional Ruang Mesin 

 

Gambar 4.11 Sambungan Optional, Ruang Mesin 

Tabel 4.7 Sambungan Optional Ruang Mesin 

Kabel No. Dari Untuk 

Pilihan box kabel 1 1 Option box 1 Control panel / LCECPU 

/ LCEOPT / LCEETSL / 

XM13B 

Pilihan box kabel 1 2 Option box 1 / LCEOPT Option box 2 / LCEOPT / 

XM13A 

Kabel switch stop 3 Switch module / P14 Control panel / Switch 

module 372 / P14 
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Kabel slack rope 

switch 

4 Slack rope switch 13 Control panel / Switch 

module 372 / P13 

Kabel peralatan 

seismic 

5 Peralatan seismic 190 Control panel / LCEEAQ 

373 / XH2 or LCEOPT 

722:n / X5 

Kabel sequencer 

listrik darurat 

6 Sequencer listrik darurat 

(EPS) 

Control panel / LCEOPT 

722:n / X5  

 

4.3.8. Box Maintenance Atas Sangkar 

 Bagian-bagian dari box maintenance yang terpasang di atap sangkar, antara 

lain : 

 

1. Box maintenance 5. Papan LCEOPT 

2. Papan LCECCBN2 6. Papan KNXRIF atau papan KNX99 

3. Batang arde 7. Terminal GSM 

4. Papan LCEAMAX 
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Gambar 4.12 Box Maintenance 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Dari hasil Kerja Praktik dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1. Proses instalasi control panel lift sangatlah rumit dan memerlukan 

ketelitian yang sangat tinggi agar nantinya kinerja dari lift tersebut maksimal dan 

memenuhi standart. 

2. Masih banyak yang perlu dipelajari oleh penulis dari sebuah system 

control panel. Dari Kerja Praktik ini penulis mendapat pengetahuan yang lebih 

banyak mengenai sebuah sistem control panel 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 lift dan control panel yang membutuhkan waktu berbulan-bulan 

untuk mengerjakan sehingga penulis hanya mampu menjangkau pada tahap 

analisa. Untuk selanjutnya diharapkan mampu menjangkau sistematika kinerja 

dan programming yang lebih kompleks dari sistem ini. 
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