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DAFTAR ISTILAH 

Letter of Credit (LC) : janji membayar dari issuing bank kepada 

beneficiary/eksportir/penjual. Pembayaran hanya 

dapat dilakukan oleh issuing bank jika 

beneficiary menyerahkan kepada issuing bank 

dokumen-dokumen yang sesuai dengan 

persyaratan LC 

Revocable LC : LC yang dapat diubah atau dibatalkan setiap 

waktu oleh issuing bank tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu kepada beneficiary 

Irrevocable LC : L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan 

tanpa persetujuan beneficiary 

Applicant : pihak yang memohon untuk diterbitkan LC, 

dalam hal ini adalah pembeli atau importir 

Beneficiary : pihak kepada siapa LC diterbitkan dan 

diperuntukkan, dalam hal ini adalah penjual atau 

eksportir 

Issuing/Opening bank : bank yang atas permintaan applicant 

menerbitkan LC 

Advising bank : Bank yang melakukan otentikasi atas LC yang 

diterima dan menginformasikan beneficiary 

mengenai penerimaan LC tersebut 

Negotiating bank : Bank yang melakukan negosiasi/pengambil-

alihan atas dokumen ekspor dan karenanya 

membayar terlebih dahulu kepada beneficiary 

dan untuk selanjutnya menagih pembayaran 

kepada issuing bank 

Invoice : merupakan dokumen utama yang menerangkan 

uraian barang secara rinci 

Bill of lading : dokumen pengangkutan yang ditandatangani oleh 

pengangkut atau agennya yang menyatakan 

bahwa barang telah dikapalkan dengan kapal 

tertentu dengan suatu tujuan yang khusus serta 

mencantumkan syarat-syarat pengangkutan 

Value Stream Mapping 

(VSM) 

: teknik yang digunakan dalam lean manufaktur 

yang membantu menganalisa aliran material dan 

informasi yang diperlukan untuk membawa 

produk atau servis ke pelanggan 

Value added activity : proses kerja yang memiliki nilai tambah pada 

pelanggan 

Non value added activity : proses kerja yang tidak bernilai tambah bagi 

pelanggan 
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DAFTAR ISTILAH (lanjutan) 

Current state VSM / 

peta kondisi saat ini 

: aliran yang menampilkan langkah-langkah 

proses, penundaan, dan aliran informasi yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk 

atau servis 

Future state VSM / 

peta kondisi masa depan 

: aliran peta kondisi saat ini dengan 

menghilangkan langkah langkah yang terdapat 

pemborosan 

Lead time : waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

suatu proses 

Transportation time : waktu yang dibutuhkan untuk mengantarkan 

suatu produk dari satu stasiun kerja ke stasiun 

kerja lainnya 

Waste : segala sesuatu yang tidak bernilai tambah 

terhadap pelanggan, yaitu : produksi yang 

berlebihan, cacat, pengangkutan, gerakan, proses 

yang berlebihan, menunggu, inventori 

(inventarisasi) 

Analytic Network Process : pendekatan proses pengambilan keputusan yang 

memberikan kerangka kerja umum dalam 

memperlakukan keputusan-keputusan tanpa 

membuat asumsi-asumsi tentang independensi 

elemen-elemen pada level yang lebih tinggi dari 

elemenelemen pada level yang lebih rendah dan 

tentang independensi elemen-elemen dalam suatu 

level 

 

 

 

 




