
 
 

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

 
 
I. TUJUAN 

Untuk mengetahui apa yang harus di
 

II.  RUANG LINGKUP 

Penyebab Umum Matinya Lift
1. Listrik pada gedung mati (PLN)
2. Listrik mati karena adanya bahaya kebakaran (Fire Alarm 
3. Gedung bergoyang karena gempa bumi

 
III.  ACUAN/REFERENSI 

Acuan/Referensi yang digunakan oleh standar operating prosedur dari aturan umum penggunaan 
lift 
 

IV.  DEFINISI-DEFINISI 
Beberapa Istilah yang digunakan dalam prosedur ini adalah:
1.  Lift  adalah  angkutan  transportasi  vertikal  yang  digunakan  untuk  mengangkut  orang  atau  

barang.  Lift umumnya  digunakan  di  gedung
tiga  atau  empat  lantai. Gedung
tangga atau eskalator.  

2.   Lift-lift  pada  zaman  modern  mempunyai  tombol
penumpangnya  sesuai  lantai tujuan mereka

3.   Graha Rektorat UM memiliki 4 unit lift untuk mengangkut orang dan 1 unit untuk 
barang. 

 
V. PROSEDUR 

Yang terjadi pada lift ket
1. Mesin Lift secara otomatis mengunci, tidak dapat berputar.
2. Lampu darurat pada sangkar Lift otomatis men

cadangan) 
3. Fan/kipas angin pada ceiling berfungsi. (bat
4. Semua tombol dalam Lift mati, kecuali tombol speaker untuk panggilan darurat.
5. Lift akan bergerak ke lantai terdekat (bat

tombol mati, lampu mati. 
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Judul SOP : TIPS TERJEBAK DI DALAM LIFT

Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan jika kita terjebak di dalam Lift

Penyebab Umum Matinya Lift: 
Listrik pada gedung mati (PLN) 
Listrik mati karena adanya bahaya kebakaran (Fire Alarm berbunyi) 
Gedung bergoyang karena gempa bumi 

Acuan/Referensi yang digunakan oleh standar operating prosedur dari aturan umum penggunaan 

Beberapa Istilah yang digunakan dalam prosedur ini adalah: 
ft  adalah  angkutan  transportasi  vertikal  yang  digunakan  untuk  mengangkut  orang  atau  

barang.  Lift umumnya  digunakan  di  gedung-gedung  bertingkat tinggi;  biasanya  lebih  dari  
tiga  atau  empat  lantai. Gedung-gedung yang lebih rendah biasanya hanya mempunyai 

lift  pada  zaman  modern  mempunyai  tombol-tombol  yang  dapat  dipilih  
penumpangnya  sesuai  lantai tujuan mereka 

3.   Graha Rektorat UM memiliki 4 unit lift untuk mengangkut orang dan 1 unit untuk 

Yang terjadi pada lift ketika lift mati akibat listrik PLN mati 
Mesin Lift secara otomatis mengunci, tidak dapat berputar. 
Lampu darurat pada sangkar Lift otomatis menyala. Letaknya di ceiling (batera

Fan/kipas angin pada ceiling berfungsi. (bateray cadangan) 
Semua tombol dalam Lift mati, kecuali tombol speaker untuk panggilan darurat.
Lift akan bergerak ke lantai terdekat (bateray cadangan), pintu terbuka otomatis, semua 
tombol mati, lampu mati. Penumpang harus segera keluar. 
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TERJEBAK DI DALAM LIFT 

lakukan jika kita terjebak di dalam Lift 

 

Acuan/Referensi yang digunakan oleh standar operating prosedur dari aturan umum penggunaan 

ft  adalah  angkutan  transportasi  vertikal  yang  digunakan  untuk  mengangkut  orang  atau  
gedung  bertingkat tinggi;  biasanya  lebih  dari  

ya hanya mempunyai 

tombol  yang  dapat  dipilih  

3.   Graha Rektorat UM memiliki 4 unit lift untuk mengangkut orang dan 1 unit untuk mengangkut 

yala. Letaknya di ceiling (bateray 

Semua tombol dalam Lift mati, kecuali tombol speaker untuk panggilan darurat. 
y cadangan), pintu terbuka otomatis, semua 



Yang terjadi pada lift ketika terjadi bahaya kebakaran dan gempa 
1. Semua Lift di posisi lantai berapapun akan secara otomatis berhenti. 
2. Semua Lift akan bergerak turun ke lantai dasar 
3. Setelah sampai lantai dasar, secara otomatis pintu Lift akan terbuka. Penumpang harus 

segera keluar 
4. Pintu Lift secara otomatis akan tertutup. Lift tidak dapat digunakan, stand by di lantai 

dasar. 
5. Lift Service /barang adalah satu-satunya Lift yang dapat beroperasi. 
6. Mau tidak mau evakuasi harus menggunakan tangga darurat.  

 


