
 

 

DAFTAR ISTILAH 

Alur Pelayaran : Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi 

kedalaman,  lebar,  dan  bebas  hambatan  pelayaran  

lainnya  dianggap aman dan selamat untuk dilayari. 

Analytical 

Hierarchy Process 

(AHP) 

: Analytical hierarchy process (AHP) adalah teori 

pengukuran melalui perbandingan berpasangan 

(pairwise comparisons) dan bergantung pada 

penilaian dan para ahli untuk menurunkan skala 

prioritas. 

Analytical Network 

Proces (ANP) 

: Analytical network proces (ANP) merupakan metode 

pengambilan keputusan yang mampu menangkap 

pengaruh (dependence) antar komponen secara 

timbal balik (feedback); (1) mengkombinasikan dan 

mengkomparasi nilai-nilai intangible dan judgement 

subyektif dengan data-data kuantitatif yang konsisten 

dalam skala rasio, (2) mampu menghasilkan 

indikator pengaruh positif dan negatif, (3) serta 

mampu mensintesis semua pengaruh antar komponen 

menjadi satu kesatuan yang utuh. 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Negara 

(APBN) 

: Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 

negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis 

dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan 

pengeluaran negara selama satu tahun anggaran                

(1 Januari - 31 Desember). 

Asas Cabotage : Asas cabotage adalah kegiatan angkutan dalam 

negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional 

dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia 

dan dioperasikan awak kapal yang 

berkewarganegaraan Indonesia. 

Aset Tak Berwujud 

(Intangible Asset) 

: Aset tak berwujud (Intangible Asset) adalah aset 

nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik, yaitu 

hak-hak istimewa, atau posisi yang menguntungkan 

guna menghasilkan pendapatan. 

Badan Usaha : Badan usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, 

Badan  Usaha Milik Daerah, atau badan hukum 

Indonesia yang  khusus didirikan untuk pelayaran. 

Badan   Usaha   

Pelabuhan disebut 

juga Operator 

Pelabuhan 

: Badan   usaha   pelabuhan disebut juga Operator 

Pelabuhan  adalah   badan   usaha   yang  kegiatan   

usahanya   khusus   di   bidang   pengusahaan terminal 

dan fasilitas pelabuhan lainnya. 

Balanced Scorecard 

(BSC) 

: Balanced scorecard (BSC) adalah sebuah 

perencanaan strategis dan sistem manajemen yang 

digunakan secara ekstensif dalam bisnis dan industri, 

pemerintah, dan organisasi nirlaba di seluruh dunia  
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  untuk kegiatan usaha untuk menyelaraskan visi dan 

strategi organisasi, meningkatkan komunikasi 

internal dan eksternal, dan memantau kinerja 

organisasi terhadap strategis tujuan. 

Barrier to Entry : Barrier to entry adalah berbagai hambatan yang 

diterapkan untuk mencegah masuknya pelaku baru 

dalam suatu jenis industri tertentu. Hambatan-

hambatan tersebut bisa berupa lisensi, penerapan hak 

paten, waralaba, argumen skala ekonomi, serta 

preferensi merek. 

Calon Pegawai 

Negeri Sipil CPNS) 

: Calon pegawai negeri sipil CPNS) adalah pegawai 

yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. Calon Pegawai 

Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk 

memenuhi syarat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) 

dengan gaji 100%. 

Consignee : Consignee adalah pihak penerima muatan di 

pelabuhan tujuan. 

Cost, Insurance and 

Freight (CIF) 

: Cost, insurance and freight (CIF) adalah bagian dari 

hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang 

berhubungan dengan pengiriman barang 

(international commercial terms/Incoterms). 

Penyerahan barang dengan cost, insurance and 

freight dilakukan di atas kapal, namun ongkos angkut 

dan premi asuransi sudah dibayar oleh penjual 

sampai ke pelabuhan tujuan, dengan begitu penjual 

wajib untuk mengurus formalitas ekspor. 

Custom Clearance : Custom clearance adalah penyelesaian dan 

pengurusan berbagai dokumen administrasi, biaya 

pajak dan hal terkait lainnya atas suatu barang 

eksport ataupun barang import sampai dengan tahap 

dikeluarkannya surat persetujuan untuk 

mengeluarkan barang tersebut. 

Daerah Lingkungan 

Kerja (DLKr) 

: Daerah lingkungan kerja (DLKr) adalah wilayah 

perairan  dan daratan pada pelabuhan atau terminal 

khusus yang  digunakan secara langsung untuk 

kegiatan pelabuhan. 

Daerah Lingkungan 

Kepentingan 

(DLKp) 

: Daerah lingkungan kepentingan (DLKp) adalah 

perairan  di sekeliling daerah lingkungan kerja 

perairan pelabuhan  yang dipergunakan    untuk    

menjamin    keselamatan  pelayaran. 

Daftar Isian 

Pelaksana Anggaran 

(DIPA) 

: Daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) adalah 

dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh 

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan 

di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan  

https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
https://id.wikipedia.org/wiki/Incoterms
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal
https://id.wikipedia.org/wiki/Premi
https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekspor
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  atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku 

Bendaharawan Umum Negara (BUN). 

Demurrage : Demurrage adalah sejumlah uang yang dibayarkan 

oleh pemilik kapal atas penggunaan ruangan di 

Pelabuhan atau gudang pada batas waktu tertentu, 

biasanya selama menunggu klarifikasi dari Bea 

Cukai. Biaya ini juga diterapkan bila terjadi 

kelambatan bongkar/muat barang dari dan ke kapal, 

petikemas, truk atau trailer bila melebihi batas waktu 

yang telah disepakati destination port Pelabuhan 

tertentu sebagai tujuan suatu kapal atau barang 

kiriman. 

Delivery : Delivery adalah aktifitas pergerakan container dari 

lapangan penumpukan (container yard/CY) melalui 

out gate menuju hinterland. 

Direktur Jenderal : Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut (DJPL). 

Dry Cargo : Dry cargo adalah Jenis barang yang tidak 

memerlukan perlindungan terhadap temperature 

tertentu dan yang tidak mengandung unsur air. 

Dwelling Time : Dwelling time adalah lamanya waktu seluruh proses 

mulai dari bongkar muat barang hingga barang keluar 

dari pelabuhan. Waktu berapa lama peti kemas 

(barang impor) ditimbun di Tempat Penimbunan 

Sementara (TPS) di pelabuhan sejak dibongkar dari 

kapal sampai dengan barang impor keluar dari TPS. 

ELECTRE : Electre merupakan salah satu metode dari sistem 

pendukung keputusan yang berbasis multi kriteria 

yang berasal dari EROPA sekitar tahun 1960-an. 

ELECTRE berasal dari kata ELimination Et Choix 

Traduisant la RealitÃ© (ELimination and Choice 

Expressing Reality).Metode Elektre dapat digunakan 

dalam melakukan penilaian dan perankingan 

berdasarkan kelebihan dan kekurangan melalui 

perbandingan berpasangan pada kriteria yang sama. 

Focus Group 

Discussion (FGD) 

: Focus group discussion (FGD) merupakan sebuah 

bentuk penelitian kualitatif yang didalam 

kelompoknya peserta dapat bertanya tentang sikap 

mereka terhadap masalah dalam topik yang dibahas. 

Freight Forwarder : Freight forwarder adalah Perusahaan yang 

menyediakan jasa pengurusan barangbarang di Bea 

Cukai, pelayaran dan angkutannya. 

Free On Board 

(FOB) 

: Free on board (FOB) adalah bagian dari hak dan 

kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan  
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  dengan pengiriman barang (international 

commercial terms/Incoterms). Penyerahan barang 

dengan free on board dilakukan di atas kapal yang 

akan melakukan pengangkutan barang. Selain itu 

yang memiliki kewajiban untuk mengurus formalitas 

ekspor adalah pihak penjual. Persyaratan dengan 

menggunakan FOB hanya dapat dilakukan untuk 

pengangkutan laut dan antara pulau semata. 

General Cargo : General cargo adalah barang-barang kiriman biasa 

sehingga tidak perlu memerlukan penanganan secara 

khusus, namun tetap harus memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan dan aspek keamaanan (safety). 

Contoh barang yang dikategorikan general cargo 

antara lain: barang-barang keperluan rumah tangga, 

peralatan kantor, peralatan olahraga, pakaian 

(garmen, tekstil) dan lain-lain. 

Good Governance : Good governance adalah suatu peyelegaraan 

manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip 

demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran 

salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi 

baik secara politik maupun secara administratif 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal 

dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas 

usaha. 

Grand Design 

Reformasi Birokrasi 

: Grand design reformasi birokrasi adalah Rancangan 

induk untuk kurun waktu 2010-2025 berisi langkah-

langkah umum penataan organisasi, penataan 

tatalaksana,  penataan manajemen sumber daya 

manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan 

intern, penguatan akuntabilitas,  peningkatan kualitas 

pelayanan publik dan  pemberantasan praktek KKN. 

International Hub 

Port 

 International hub port atau pelabuhan internasional 

yang berfungsi sebagai pengumpul, artinya adalah 

barang atau muatan yang akan diangkut dengan 

kapal-kapal jalur pelayaran luar negeri dikumpulkan 

di satu pelabuhan Indonesia hal ini dilakukan untuk 

efisiensi biaya operasional dan memberikan 

pelayanan yang lebih baik bagi pengguna jasanya 

yakni aman, cepat, dan murah. 

Inaportnet : Inaportnet adalah portal elektronis yang terbuka dan 

netral guna memfasilitasi pertukaran data dan 

informasi layanan kepelabuhanan  secara 

cepat,  aman, netral dan mudah yang terintegrasi 

dengan  instansi pemerintah terkait, badan usaha  

https://id.wikipedia.org/wiki/Incoterms
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekspor
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
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  pelabuhan dan pelaku industri logistik untuk 

meningkatkan daya saing komunitas logistik 

Indonesia. 

Indikator Kinerja 

Kunci (Key 

Performance 

Indicators/KPI) 

: Indikator kinerja kunci (key performance 

indicators/KPI) merupakan matrik baik finansial 

maupun non finansial yang digunakan oleh 

perusahaan atau organisasi untuk mengukur 

performa kinerjanya. Key performance indicator 

biasanya digunakan untuk menilai kondisi suatu 

bisnis serta tindakan apa yang diperlukan untuk 

menyikapi kondisi tersebut. 

Indikator Kinerja 

Pelayanan 

Operasional 

: Indikator kinerja pelayanan operasional adalah 

variabel-variabel pelayanan, penggunaan fasilitas 

dan peralatan pelabuhan. 

International 

Maritime 

Organization (IMO) 

: International maritime organization (IMO) 

adalah organisasi kemaritiman internasional. 

Kapal : Kapal  adalah  kendaraan  air  dengan  bentuk  dan  

jenis  tertentu,  yang  digerakkan  dengan  tenaga  

angin,   tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau 

ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung 

dinamis, kendaraan di  bawah permukaan  air,  serta  

alat  apung  dan  bangunan  terapung yang tidak 

berpindah-pindah. 

Kepelabuhanan : Kepelabuhanan  adalah  segala  sesuatu  yang  

berkaitan  dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan 

untuk menunjang kelancaran,  keamanan,  dan  

ketertiban  arus  lalu  lintas  kapal, penumpang  

dan/atau  barang,  keselamatan  dan  keamanan 

berlayar,  tempat  perpindahan  intra-dan/atau  

antarmoda serta mendorong perekonomian nasional 

dan  daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang 

wilayah. 

Keselamatan  dan  

Keamanan  

Pelayaran 

: Keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  adalah  

suatu  keadaan   terpenuhinya   persyaratan   

keselamatan   dan keamanan   yang   menyangkut   

angkutan   di   perairan, kepelabuhanan, dan 

lingkungan maritim. 

Kinerja Pelayanan 

Operasional 

: Kinerja pelayanan operasional adalah hasil terukur 

yang dicapai Pelabuhan dalam melaksanakan 

Pelayanan Kapal, barang dan utilitas fasilitas dan alat 

dalam periode waktu dan satuan tertentu. 

Kolam Pelabuhan : Kolam pelabuhan adalah perairan di depan dermaga 

yang digunakan  untuk  kepentingan  operasional  

sandar  dan  olah gerak kapal. 
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Landlord Port : Landlord port adalah pengelola pelabuhan yang 

mana Otoritas Pelabuhan bertindak sebagai badan 

pengawas dan pemilik pelabuhan, sedangkan operasi 

pelabuhan, khususnya penanganan kargo dilakukan 

oleh perusahaan swasta. Infrastruktur pelabuhan 

disewakan kepada swasta atau industri terkait, seperti 

kilang, terminal tangki, dan pabrik kimia. Operator 

Pelabuhan swasta menyediakan dan memelihara 

bangunan sendiri, termasuk bangunan (kantor, 

gudang maupun stasiun angkutan kontainer). 

Laporan 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

(LAKIP) 

: Laporan akuntabilitas kinerja instansi (LAKIP) 

sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan 

kinerja dari suatu instansi pemerintah. 

 

Malcolm 

Baldrige National 

Quality 

Award (MBNQA) 

: Malcolm baldrige national quality award (MBNQA) 

merupakan salah satu metode untuk meningkatkan 

kinerja organisasi secara keseluruhan dan terus 

menerus (continuously improvement) dengan 

menggunakan pengukuran dan memberikan 

feedback mengenai kinerja organisasi secara 

keseluruhan dalam penyediaan produk dan jasa yang 

berkualitas. MBNQA digunakan sebagai suatu 

kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi 

kinerja manajemen. 

Media Relations : Media relations adalah hubungan dengan media 

komunikasi untuk melakukan publisitas atau 

merespon kepentingan media terhadap kepentingan 

organisasi. 

Muatan Campuran 

(Unitized) 

: Muatan campuran (Unitized) adalah muatan dalam 

unit-unit dan terdiri dari beberapa jenis muatan dan 

digabung dengan menggunakan pallet, bag, karton, 

karung atau pembungkus lainnya sehingga dapat 

disusun dengan menggunakan pengikat. 

Muatan Curah (Bag 

Cargo) 

: Muatan curah (Bag Cargo) adalah muatan yang 

terdiri dari suatu muatan yang tidak dikemas yang 

dikapalkan sekaligus dalam jumlah besar”. 

Muatan Curah 

Kering 

: Muatan curah kering adalah muatan curah padat 

dalam bentuk biji-bijian, serbuk, bubuk, butiran dan 

sebagainya yang dalam pembuatan/pembongkaran 

dilakukan dengan mencurahkan muatan ke dalam 

palka dengan menggunakan alat-alat khusus. 

Muatan Curah : Muatan curah cair adalah  muatan curah yang 

berbentuk cairan yang diangkut dengan 

menggunakan kapal-kapal khusus yang disebut kapal 

tanker. 
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Objective Matrix 

(OMAX) 

: Objective matrix (OMAX) merupakan metode 

penilaian terhadap kinerja perusahaan yang 

menggabungkan beberapa kriteria kinerja kelompok 

kerja ke dalam sebuah matriks. Setiap kriteria kinerja 

memiliki sasaran berupa jalur khusus untuk 

perbaikan serta memiliki bobot sesuai dengan tingkat 

kepentingannya terhadap tujuan organisasi. 

Otoritas Pelabuhan 

(Port Authority) 

: Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga 

pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang 

melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang 

diusahakan secara komersial. 

Owners : Owners adalah pemilik barang muatan. 

Pandu : Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di 

bidang  nautika   yang   telah   memenuhi   persyaratan   

untuk  melaksanakan pemanduan kapal. 

Pegawai Negeri 

Sipil  (PNS) 

: Pegawai negeri sipil  (PNS) adalah mereka atau 

seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang 

dan diserahi tugas dalam jabatannegeri atau disertahi 

tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan 

berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan 

serta digaji menurut peraturan yang berlaku. 

Pelabuhan : Pelabuhan    adalah    tempat  yang  terdiri  atas  

daratan  dan/atau   perairan dengan batas-batas 

tertentu sebagai  tempat kegiatan pemerintahan dan 

kegiatan pengusahaan  yang dipergunakan sebagai 

tempat kapal bersandar, naik  turun   penumpang,  

dan/atau   bongkar   muat   barang,  berupa   terminal   

dan   tempat   berlabuh   kapal   yang  dilengkapi 

dengan  fasilitas  keselamatan  dan  keamanan  

pelayaran   dan  kegiatan   penunjang   pelabuhan   

serta  sebagai    tempat perpindahan    intra-dan    

antarmoda  transportasi. 

Pelabuhan 

Pengumpul (Hub 

Port) 

: Pelabuhan pengumpul (hub port) adalah pelabuhan 

yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan 

laut dalam negeri, alih muat angkutan dalam negeri 

dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal 

tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan 

penyeberangan dengan jangkauan pelayanan 

antarprovinsi. 

Pelabuhan Utama : Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi 

pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam 

negeri dan internasional, alih muat angkutan laut  
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  dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, 

dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau 

barang, serta angkutan penyeberangan dengan 

jangkauan pelayanan antarprovinsi. 

Pemanduan : Pemanduan  adalah  kegiatan  pandu  dalam  

membantu, memberikan   saran,   dan   informasi   

kepada   Nakhoda tentang  keadaan  perairan  

setempat  yang  penting  agar navigasi-pelayaran  

dapat  dilaksanakan  dengan  selamat, tertib,    dan    

lancar    demi    keselamatan    kapal    dan  lingkungan. 

Penerimaan Negara 

Bukan Pajak 

(PNBP) 

: Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah 

seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak 

berasal dari penerimaan perpajakan. Meliputi; (1) 

penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana 

Pemerintah, (2) penerimaan dari pemanfaatan 

sumber daya alam, (3) penerimaan dari hasil-hasil 

pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, (4) 

penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan 

Pemerintah, (5) penerimaan berdasarkan putusan 

pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda 

administrasi, (6) penerimaan berupa hibah yang 

merupakan hak Pemerintah, (7) penerimaan lainnya 

yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. 

Penahan Gelombang 

(Breakwater) 

: Penahan gelombang (Breakwater) adalah fasilitas 

yang digunakan untuk melindungi daerah pedalaman 

pelabuhan dari gelombang, dengan memecah 

gelombang laut dan dibangun menggunakan batu kali 

dengan berat tertentu atau pun dengan batu buatan. 

Pengerukan : Pengerukan  adalah  pekerjaan  mengubah  bentuk  

dasar perairan  untuk  mencapai  kedalaman  dan  

lebar  yang dikehendaki   atau   untuk   mengambil   

material   dasar perairan yang dipergunakan untuk 

keperluan tertentu. 

Perlindungan  

Lingkungan  

Maritim 

: Perlindungan  lingkungan  maritim  adalah  setiap  

upaya  untuk    mencegah    dan    menanggulangi    

pencemaran lingkungan perairan yang bersumber 

dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran. 

Peta Strategy 

(Strategy Map) 

: Peta strategy (Strategy Map) adalah sebuah diagram 

yang menunjukan visi, misi, strategi organisasi 

diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari pada 

setiap unit bisnis dengan menggunakan indikator 

kinerja kunci. 

Petunjuk 

Operasional 

Kegiatan (POK) 

: Petunjuk operasional kegiatan (POK) adalah 

dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan 

biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan,  
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  disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

sebagai penjabaran lebih lanjut dari Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

Purposive Sampling : Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu atau pengambilan 

sampel yang disesuaikam untuk menjawab tujuan 

dan maksud penelitian dengan mempertimbangkan 

kriteria tertentu, dengan kata lain penarikan contoh 

dilakukan berdasarkan kepakaran subjek yang 

diteliti. 

Rantai Pasokan 

(Supplay Chain) 

: Rantai pasokan (supplay chain) adalah serangkaian 

kegiatan yang meliputi Koordinasi, penjadwalan dan 

pengendalian terhadap pengadaan, produksi, 

persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan 

jasa kepada pelanggan yang mencakup administasi 

harian, operasi, logistik dan pengolahan informasi 

mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. 

Reception Facilities : Reception facilities adalah sarana penampungan 

sampah yang disediakan oleh Otoritas Pelabuhan. 

Receiving : Receiving adalah aktivitas pergerakan container dari 

luar (hinterland) melalui in gate menuju container 

yard (CY)/lapangan penumpukan untuk di ditumpuk 

(stack). 

Receiving/Delivery : Receiving/Delivery Petikemas adalah kecepatan 

pelayanan penyerahan/ penerimaan di terminal 

petikemas yang dihitung sejak alat angkut masuk 

hingga keluar yang dicatat di pintu masuk/keluar. 

Reinventing 

Government 

: Reinventing government adalah transformasi 

menyeluruh terhadap sistem dan organisasi publik 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas 

dan kemampuan untuk melakukan inovasi melalui 

perubahan tujuan, akuntabilitas dan budaya dalam 

organisasi publik. Dalam reinventing government, 

peranan pemerintah akan dikurangi sehingga 

pemerintah tidak dapat memiliki dominasi penuh atas 

kehidupan masyarakat. Selain itu, reinventing 

government menuntut penerapan prinsip 

kewirausahaan dalam menjalankan pemerintahan. 

Remunerasi : Remunerasi adalah total kompensasi yang diterima 

oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang telah 

dikerjakannya. Biasanya bentuk remunerasi 

diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk 

uang (monetary rewards), atau dapat diartikan juga 

sebagai upah atau gaji. 
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Rencana Kerja dan 

Anggaran  (RKA) 

: Rencana kerja dan anggaran  (RKA) adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi program 

dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

serta anggaran yang diperlukan untuk 

melaksanakannya. 

Rencana Strategis 

(RENSTRA) 

: Rencana strategis (RENSTRA) Adalah suatu 

dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapi dalam kurun waktu 1-5 tahun 

sehubungan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) serta disuaikan dengan 

memperhitungkan perkembangan lingkungan 

strategis. 

Rencana   Induk   

Pelabuhan 

: Rencana   induk   pelabuhan   adalah   pengaturan   

ruang  pelabuhan berupa peruntukan rencana tata 

guna tanah  dan perairan  di  Daerah  Lingkungan  

Kerja  dan  Daerah Lingkungan Kepentingan 

pelabuhan. 

Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) 

: Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan 

dokuman  yang berisi informasi tentang tingkat atau 

target kinerja berupa output dan atau outcome yang 

ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu 

tahun tertentu. 

Sarana Bantu 

Navigasi Pelayaran 

(SBNP) 

: Sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) adalah 

peralatan atau  sistem  yang  berada  di  luar  kapal  

yang  didesain  dan  dioperasikan  untuk   

meningkatkan   keselamatan   dan  efisiensi 

bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal. 

Sevice Port : Sevice port adalah pengelolaan pelabuhan yang mana 

Otoritas Pelabuhan menyediakan seluruh layanan 

yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sistem 

manajemen pelabuhan. Pelabuhan layanan memiliki, 

memelihara, dan mengoperasikan seluruh aset yang 

tersedia, baik asset tetap maupun bergerak, serta 

kegiatan penanganan kargo dilaksanakan oleh tenaga 

kerja yang dipekerjakan langsung oleh Otoritas 

Pelabuhan. 

Shipper : Shipper adalah pihak yang mengapalkan muatan di 

pelabuhan muat. 

Simple Additive 

Weighting (SAW) 

 Simple Additive Weighting (SAW) merupakan 

metode yang banyak digunakan dalam pengambilan 

keputusan yang memiliki banyak atribut. Metode 

SAW membutuhkan proses normalisasi matriks 

keputusan (X) ke suatu skala yang dapat 

diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang 

ada. 
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Six Sigma : Six sigma merupakan pendekatan menyeluruh untuk 

menyelesaikan masalah dan peningkatan proses 

melalui fase define, measure, analyze, improve, 

control (DMAIC). DMAIC merupakan jantung 

analisis six sigma yang menjamin voice of costumer 

berjalan dalam keseluruhan proses sehingga produk 

yang dihasilkan memuaskan pelanggan. 

Sistem Akuntansi 

Instansi (SAI) 

: Sistem akuntansi instansi (SAI) adalah serangkaian 

prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari 

pengumpulan data, pencatatan,pengikhtisaran 

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan 

operasi keuangan pada Kementerian 

Negara/Lembaga. 

Sistem 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (Sistem 

AKIP) 

: Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

(Sistem AKIP) adalah merupakan integrasi dari 

sistem perencanaan, sistem pengganggaran dan 

sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan 

pelaksanaan sistem akuntablitas keuangan. 

Sistem 

Transportasai 

Nasional 

(SISTRANAS) 

: Sistem transportasai nasional (SISTRANAS) 

merupakan tatanan transportasi yang terorganisasi 

secara kesisteman untuk dijadikan sebagai pedoman 

dan landasan dalam perencanaan, 

pembangunan,penyelenggaraan transportasi guna 

mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi 

guna mampu mewujudkan penyediaan jasa 

transportasi yang efektif dan efisien. Terdiri dari; (1) 

Tataran Transportasi Nasional (Tatranas), (2) 

Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil), (3) Tataran 

Transportasi Lokal (Tatralok). 

Stakeholders : Stakeholders adalah Individu atau kelompok yang 

memiliki kepentingan terhadap keputusan serta 

aktivitas organisasi. 

Standar Kinerja 

Pelayanan 

Operasional (SOP) 

: Standar kinerja pelayanan operasional (SOP) adalah 

standar hasil kerja dari tiap-tiap pelayaran yang harus 

dicapai oleh operator Terminal/pelabuhan dalam 

pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan ternasuk 

dalam penyediaan fasilitas dan peralatan pelabuhan. 

Stevedoring : Stevedoring  adalah pekerjaan membongkar 

petikemas dari palka kapal ke atas chasis/dermaga 

atau sebaliknya dengan menggunakan crane kapal 

atau crane darat. 

Sumber daya 

manusia (SDM) 

: Sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang 

dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai 

penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai 

tujuan organisasi itu. 
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Surat Perintah 

Membayar (SPM) 

: Surat perintah membayar (SPM) adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk 

untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar 

Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

Syahbandar : Syahbandar  adalah  pejabat  pemerintah  di  

pelabuhan  yang diangkat  oleh  Menteri  dan  

memiliki  kewenangan  tertinggi untuk menjalankan 

dan melakukan pengawasan  terhadap dipenuhinya  

ketentuan  peraturan  perundang-  undangan untuk 

menjamin keselamatan dan keamanan  pelayaran. 

Terminal : Terminal adalah suatu tempat untuk menampung 

kegiatan yang berhubungan dengan transportasi. Di 

dalam terminal terdapat kegiatan turun-naik dan 

bongkar-muat baik barang, penumpang atau peti 

kemas yang selanjutnya akan dipindahkan ke tempat 

tujuan. 

Technique for order 

preference by 

similarity to ideal 

solution (TOPSIS) 

 Technique for order preference by similarity to ideal 

solution (TOPSIS) adalah salah satu metode 

pengambilan keputusan multikriteria yang pertama 

kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang (1981). 

TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang 

terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi 

ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari 

sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak 

Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari 

suatu alternatif dengan solusi optimal 

Tingkat penggunaan 

dermaga (Berth 

Occupancy 

Ratio/BOR) 

: Tingkat penggunaan dermaga (berth occupancy 

Ratio/BOR)  merupakan perbandingan antara waktu 

penggunaan dermaga dengan waktu yang tersedia 

(dermaga siap operasi) dalam periode waktu tertentu 

yang dinyatakan dalam persentase. 

Tingkat Penggunaan 

Gudang (Shed 

Occupancy 

Ratio/SOR) 

: Tingkat penggunaan gudang (shed occupancy 

ratio/SOR) merupakan perbandingan antara jumlah 

pengguna ruang penumpukan dengan ruang 

penumpukan yang tersedia yang dihitung dalam 

satuan ton hari atau satuan M3 hari. 

Tingkat Penggunaan 

Lapangan 

Penumpukan (Yard 

Occupancy 

Ratio/YOR) 

: Tingkat penggunaan lapangan penumpukan (yard 

occupancy ratio/YOR)  merupakan perbandingan 

antara jumlah penggunaan ruang penumpukan 

dengan ruang penumpukan yang tersedia (siap 

operasi) yang dihitung dalam satuan ton hari atau M3 

hari. 
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Trucking/haulage : Trucking/haulage adalah pekerjaan mengangkut 

petikemas dengan menggunakan chasis dalam daerah 

kerja pelabuhan dari lambung kapal ke lapangan 

penumpukan (container yard/CY) atau sebaliknya. 

Transhipment : Transhipment adalah pekerjaan pembongkaran 

container dari kapal pengangkut pertama disusun dan 

ditumpuk di lapangan penumpukan (container 

yard/CY) dan dimuat dan dimuat di kapal 

pengangkut kedua. 

Undang Undang 

(UU) 

: Undang Undang (UU) adalah hukum yang telah 

disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan 

yang lainnya. 

Unit     

Penyelenggara     

Pelabuhan (UPP) 

: Unit penyelenggara pelabuhan (UPP) adalah     

lembaga  pemerintah    di    pelabuhan    sebagai    

otoritas    yang melaksanakan     fungsi     pengaturan,     

pengendalian, pengawasan  kegiatan  kepelabuhanan,  

dan    pemberian pelayanan  jasa  kepelabuhanan  

untuk  pelabuhan  yang  belum diusahakan secara 

komersial. 

Waktu Efektif 

(Effective Time/ET) 

: Waktu efektif (effective time/ET) merupakan jumlah 

jam bagi suatu kapal yang benar-benar digunakan 

untuk bongkar muat selama kapal di tambatan. 

Waktu Produktivitas 

Kerja (Berth time 

/BT 

: Waktu produktivitas kerja (berth time /BT)  

merupakan jumlah waktu siap operasi tambatan 

untuk melayani kapal satunnya ( T/G/J dan  B/C/H ). 

Waktu Tunggu 

Kapal (Waiting 

Time/WT) 

: Waktu tunggu kapal (waiting time/WT) adalah 

jumlah waktu sejenak pengajuan permohonan tambat 

setelah kapal tiba di lokasi labuh  sampai kapal 

digerakkan menuju tambatan. 

Waktu Pelayanan 

Pemanduan 

(Approaching 

Time/AT) 

: Waktu pelayanan pemanduan (approaching 

time/AT) merupakan jumlah waktu terpakai untuk 

kapal bergerak dari lokasi labuh sampai ikat tali di 

tambatan atau sebaliknya. 

Wawancara-

Mendalam (In-depth 

Interview) 

: Wawancara-mendalam (In-depth Interview) adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan responden atau 

orang yang diwawncarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan 

sosial yang relatif lama. 

Weighted Product 

(WP) 

 Weighted product (WP) adalah salah satu metode 

penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. 

Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif 

terhadap sekumpulan atribuat atau kriteria, dimana  
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  setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan 

yang lainnya. WP menggunakan teknik perkalian 

untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating 

tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu 

dengan bobot atribut yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 






