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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam dasawarsa terakhir ini telah terjadi peningkatan perhatian terhadap 

dampak dari bisnis kepelabuhanan yang mengakibatkan terjadinya penurunan 

kualitas lingkungan. Pelabuhan di seluruh dunia saat ini sedang menghadapi 

hambatan terkait dengan menurunnya kualitas lingkungan, namun pelabuhan juga 

dituntut untuk terus beroperasi menjalankan aktivitasnya untuk melayani jasa 

perdagangan dunia yang semakin meningkat dan menjadi salah satu rantai dalam 

maritime logistics. Menurut Talley (2009) meningkatnya volume kargo yang 

ditanggani oleh pelabuhan akan diikuti pula dengan meningkatnya dampak negatif 

terhadap lingkungan. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan proses 

maritime logistics khususnya jasa kepelabuhanan maka pelabuhan  harus mampu 

beradaptasi dengan perubahan dunia tersebut. 

Selain isu menurunnya kualitas lingkungan akibat kegiatan di pelabuhan, 

tekanan terhadap pelabuhan juga muncul dari isu perubahan iklim (climate 

change) dan pemanasan global (global warming) yang mendorong munculnya 

berbagai konsep-konsep bisnis kepelabuhanan yang ramah lingkungan 

(enviromental friendly). Kondisi ini meningkatkan pengawasan yang ketat 

terhadap kualitas lingkungan di wilayah pelabuhan. Fokus utama pada pada isu-

isu lingkungan terutama dirasakan pada bisnis pelayaran (shipping) dan 

penanganan kargo (kegiatan bongkat-muat barang), kegiatan industri di pelabuhan, 

perencanaan pelabuhan dan pengembangan fasilitas serta infrastruktur pelabuhan. 

Bisnis kepelabuhanan juga sedang menghadapi tekanan sosial-ekonomi 

yang lebih tinggi dari masyarakat. Pelabuhan dituntut untuk semakin baik dalam 

memunculkan kegiatan-kegiatan dalam tanggung jawab terhadap aspek sosial 

(corporate social responsibility/CSR) untuk masyarakat sekitar pelabuhan. 

Kinerja yang baik terhadap lingkungan dan masyarakat dan atau pemerintah di 

sekitar pelabuhan diharapkan dapat meningkatkan keberpihakan masyarakat dan 

pemerintah sekitar pelabuhan, sehingga mereka memberikan dukungan 

sepenuhnya terhadap setiap kebijakan perusahaan kepelabuhanan, seperti rencana 

pengembangan dan perluasan areal pelabuhan.  

Pelabuhan perlu memenuhi persyaratan aturan lingkungan dan pemenuhan 

standar sosial yang berstandar tinggi dalam hal perlindungan lingkungan laut. 

Peningkatan tekananan terhadap lingkungan di pelabuhan akan berdampak juga 

pada daya dukung lahan dan area di sekitar pelabuhan. Seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan arus kapal dan barang juga semakin 

meningkat yang tentunya memerlukan ruang yang lebih luas untuk kebutuhan 

dermaga, industri, pusat logistik, dan infrastuktur pendukung lainnya.  

Kondisi dan daya dukung lingkungan akan membatasi ruang pengembangan 

dan operasional pelabuhan, disisi lain pelabuhan dituntut untuk melayani 

kebutuhan arus barang dan kapal yang terus meningkat. Oleh karena itu perlu 

disadari bahwa peningkatan kepedulian lingkungan pada 

pengembangan/pembangunan dan operasional pelabuhan sangat penting untuk 

segera dilakukan oleh perusahaan kepelabuhahan demi mempertahankan 

eksistensinya.  
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Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan dan sosial juga akan 

memainkan peranan penting dalam meningkatan pemasaran pelabuhan. Pelabuhan 

yang telah menjalakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip enviromental friendly 

akan dikenal sebagai pelabuhan yang memiliki reputasi yang baik sehingga 

mampu menarik mitra dagang baru dan investor potensial yang juga memiliki visi 

yang sama yaitu environment friendly. Pelabuhan juga akan mendapatkan manfaat 

langsung dari kegiatan-kegiatan operasional yang ramah lingkungan yaitu 

terjadinya efisien dalam pemakaian input tertentu dalam operasional sehingga 

akan mengurangi biaya (input) operasional pelabuhan, misalnya penggunaan 

lampu yang menggunakan lampu hemat energi dan dengan sumber tenaga dari 

energi matahari. Penggunaan tenaga listrik untuk menjalankan crane juga akan 

membantu perusahaan melakukan efisiensi penggunaan BBM dan juga secara 

lingkungan tidak akan mengakibatkan timbulnya emisi gas buang. Bahkan 

penggunaan mesin-mesin baru dengan tenaga listrik juga akan meningkatnya 

kecepatan dan performa pelabuhan dan masih banyak manfaat lainnya baik 

bersifat intagible maupun tangible  dalam penerapan pelabuhan yang ramah 

lingkungan. 

Pelabuhan yang menerapkan environment friendly perlu dikembangkan pada 

seluruh pelabuhan di Indonesia, hal ini terkait Indonesia sebagai negara kepulauan 

yang dalam perkembangannya akan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan dalam 

skala yang besar untuk menopang perekonomian dan pertambahan jumlah 

penduduk. Pelabuhan memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia, yaitu 

terciptanya sistem logistik nasional yang efektif dan efisien, karena Indonesia 

sebagai negara maritim sehingga proses distribusi barang sangat tergantung pada 

sistem transportasi laut. Sebagaimana kita ketahui bahwa distribusi barang 

menggunakan moda transportasi laut lebih murah dibandingkan dengan moda 

transportasi lainnya, khususnya untuk negara kepulauan seperti Indonesia.  

Pada pertemuan internasional PBB mengenai pembangunan berkelanjutan 

pada tanggal 25 September 2015, para pemimpin dunia telah mengadopsi 2030 

Agenda Pembangunan Berkelanjutan termasuk Indonesia, yang meliputi satu set 

17 “Sustainable Development Goals” (SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan, 

melawan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, dan mengatasi perubahan iklim pada 

tahun 2030 yaitu: 1) No proverty, 2) Zero hunger, 3) Good health and well-being, 

4) Quality education, 5) Gender equality, 6) Clean water and sanitation, 7) 

Affordable and clean energy, 8) Decent work and econmic growth, 9) Industry 

innovation and infrastructure, 10) Reduce inequality, 11) Sustaianable city and 

communities, 12) Responsible consumtion and  production, 13) Climate action, 

14) Ocean (live bellow water), 15) Life and land (biodifersity, forests, 

desertification), 16) Peace, justice and strong institutions, 17) Partnerhip for the 

goals. Dari 17 item tersebut sebanyak 7 poin yang memiliki hubungan erat dengan 

transportasi laut khususnya kepelabuhanan yaitu sebagai berikut:  (Good health), 

(clean water and sanitation), (clean energy), (sustainable city), (climate change), 

(ocean), dan (life and land). SDGs dalam kaitanya dengan kepelabuhanan harus 

menjadi perhatian pada pengembangan pelabuhan di Indonesia untuk mencapai 

greenport. 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI) 2011-2015 menyatakan bahwa salah satu fokus penting adalah 
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penciptaan konektivitas antar wilayah di Indonesia yang pada akhirnya 

mendorong penciptaan konektivitas global.  

Pelabuhan menjadi salah satu titik konektivitas yang penting, sehingga 

efisiensi dan efektifitas serta keberlanjutan bisnis kepelabuhanan menjadi sangat 

penting diperhatikan. Efisiensi dan efektifitas serta keberlanjutan pelabuhan dapat 

ditingkatkan melalui penerapan manajemen kepelabuhanan yang baik, tersistem 

dan terintegrasi dengan berbagai pengguna layanan pelabuhan, serta juga 

memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan 

sosial/budaya. Terganggunya salah satu aspek pelabuhan tersebut akan 

mengakibatkan kerugian yang cukup besar, tidak saja bagi perusahaan namun juga 

perekonomian nasional dan seluruh masyarakat yang terkait dengan rantai pasok 

distribusi barang yang melalui pelabuhan.  

Pelabuhan Cigading merupakan salah satu pelabuhan curah terbesar di 

Indonesia. Pelabuhan Cigading adalah pelabuhan yang dikelola oleh PT. Krakatau 

Bandar Samudera yang terletak di Kota Cilegon yang pada mulanya hanya 

melayani kargo khusus milik PT. Krakatau Steel. Saat ini Pelabuhan Cigading 

memiliki keunggulan dalam hal kedalaman (depth) pelabuhan, jaringan logistik 

(rel kereta, jalan tol, conveyor) dan prasarana dan sarana lainnya seperti panjang 

dermaga yang memadai yang dalam hal ini menjadi faktor penting dalam bisnis 

kepelabuhanan. Keunggulan depth tersebut menjadikan Pelabuhan Cigading 

mampu disandari kapal ukuran panamax dan capesize, bahkan ukuran depth yang 

lebih dalam. Sehingga dalam perkembangan dimasa mendatang Pelabuhan 

Cigading masih mampu mengikuti perkembangan ukuran kapal dimana terus 

mengalami peningkatan ukuran sebagaimana terlihat pada Gambar 1 dibawah ini. 

Perkembangan ukuran kapal yang semakin besar, memerlukan infrastruktur dan 

fasilitas yang sesuai dengan ukuran kapal tersebut, sehingga kapal dapat 

melakukan aktivitas bongkar/muat dengan efektif dan efisien. Perkembangan 

ukuran kapal yang meningkat, juga meningkatkan persyaratan terhadap fasilitas 

pelabuhan, fasilitas operasional pelabuhan, seperti kebutuhan air, energi, SDM, 

dan lain-lain. Pelabuhan Cigading perlu menyikapi hal tersebut dengan 

mengembangkan konsep pengembangan pelabuhan berkelanjutan.  

 

 
Sumber: http://www. http://medmarlogistics.com 

Gambar 1 Perkembangan ukuran kapal bulkcarrier. 
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Pelabuhan Cigading merupakan penyedia layanan untuk jenis kargo curah 

yang terbesar di Indonesia dan merupakan pelabuhan yang terdalam di Indonesia 

dengan kedalaman mencapai -20 meter (Low Water Spring), yang kedepannya 

disiapkan untuk menangani segala jenis cargo baik curah kering, curah cair 

maupun container (petikemas). Kapasitas Pelabuhan Cigading saat ini mampu 

manangani cargo hingga 12 juta ton/tahun, dalam waktu dekat dan sesuai dengan 

perkembangan maka Pelabuhan Cigading akan mampu menangani hingga 20 – 30 

juta ton/tahun. Panjang keseluruhan dermaga Pelabuhan Cigading hingga saat ini 

mencapai 2.500 m, dengan kedalaman mencapai -20 m (LWS). Pelabuhan 

Cigading melayani berbagai jenis ukuran kapal mulai dari kapal tongkang, handy, 

panamax, sampai jenis capesize. Jenis barang yang bongkar/muat di Pelabuhan 

Cigading antara lain adalah iron ore (biji besi), grain (jagung), batubara dll, 

sebagaimana terlihat pada Tabel 1 berikut dibawah ini. 

 

Tabel 1 Perkembangan bongkar muat barang di Pelabuhan Cigading (MT/Y). 

Jenis 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Iron Ore 2,340,040 1,256,495 2,202,874 1629781 748,561  1,050,304 

Grain - 19,271 51,777 49,723 23,646 2,395,346  

Batubara 835,957 995,087 618,310 590,722 333,357 1,054,306  

 

Pelabuhan Cigading awalnya merupakan unit pelabuhan khusus PT. 

Krakatau Steel yang mulai dibangun pada tahun 1974 dan tahun 1977 mulai 

dioperasikan untuk melayani kapal-kapal pengangkut bahan baku untuk industri 

PT. Krakatau Steel dan kapal-kapal general cargo untuk menggangkut hasil 

produk PT. Krakatau Steel. Pengalaman mengoperasikan pelabuhan sejak tahun 

1977 menjadi keunggulan tersendiri bagi Pelabuhan Cigading, sehingga tidak sulit 

untuk mengembangkan menjadi lebih luas dengan melayani jasa bongkar/muat 

kargo curah kering seperti chemical tank farm, coal dan scrap processing terminal, 

grain and food processing, LPG dll. Pelabuhan Cigading selain memberikan jasa 

kepelabuhanan sebagai bisnis utamanya, juga memberikan total solution logistic 

bagi pelanggan (pemilikk barang) dalam penanganan barang-barang curah dengan 

memberikan layanan pengarungan (packing), dan pengiriman sampai di gudang 

pemilik barang (door to door) dan layanan logistik lainnya.  

Letak Pelabuhan Cigading cukup strategis di tepi perairan yang relatif 

tenang dan perairan yang cukup dalam sehingga kapal-kapal besar dapat berlabuh. 

Keberadaannya di pantai Selat Sunda, Kabupaten Serang, Provinsi Banten 

merupakan jalur pelayaran niaga internasional yang ramai, menjadi keunggulan 

tersendiri yang tidak dimiliki oleh pelabuhan lain, sebagaimana terlihat pada 

Gambar 2 dan Gambar 3. Selat Sunda merupakan ALKI 1 yang merupakan rute 

kapal-kapak dari China yang akan ke Teluk Persia, kapal-kapal dari Jepang/Korea 

yang akan ke Afrika dan kapal dari negara-negara Amerika di pantai bagian barat 

ke negara-negara Asia Selatan. ALKI satu juga merupakan rute kapal-kapal  dari 

Eropa yang hendak ke Negara ASEAN, dari Afrika ke Hongkong/Taiwan dan dari 

Australia ke Singapura atau Tahiland. 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ahmadi (2016) 

Gambar 2 Geostrategis Pelabuhan Cigading 

Berdasarkan kriteria teknis pelabuhan utama berdasarkan Rencana Induk 

Pelabuhan Nasional 2013, bahwa minimal untuk menjadi pelabuhan utama harus 

memiliki depth -9 m LWS, sedangkan Pelabuhan Cigading memiliki depth -20 m 

LWS tanpa pengerukan, maka dalam hal depth (kedalaman) Pelabuhan Cigading 

memenuhi syarat untuk menjadi pelabuhan utama/internasional (international 

hub-port) yang dapat dikunjungi kapal-kapal besar dengan draft sampai dengan -

18 m. 

 

 
Sumber: PT. KBS (2014) 

Gambar 3 Lokasi Pelabuhan Cigading 

Pelabuhan Cigading 

Rute: 
- Dari China ke Teluk Persia 

- Dari Jepang/Korea ke Afika 
- Dari Amerika Pantai Bag. 

Barat ke Asia Selatan 

Rute: 
- Dari Eropa ke Neg. 

Asean 

- Dari Afrika Ke 

Hongkong/Taiwan 

- Dari Australia ke 

Singapura/Thailand 
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Pelabuhan Cigading memiliki 4 buah unit ship unloader dengan total 

kapasitas rata-rata 27.000 ton per hari untuk iron ore dan dimanfaatkan juga untuk 

membongkar kargo curah lainnya seperti: kedelai, jagung, batubara, gipsun, 

garam, pupuk dan gula mentah.  

Pelabuhan Cigading telah menempatkan keselamatan dan kesehatan dalam 

prioritas tinggi, yang diwujukan dengan kebijakan, bahwa seluruh karyawan dan 

manajemen Pelabuhan Cigading memiliki komitmen tinggi untuk memberikan 

pelayanan yang cepat, efisien, bersih, nyaman, aman dan tingkat keselamatan 

tinggi untuk memenuhi kepuasan pelanggan, karyawan, pemegang saham, 

pemerintah, masyarakat dengan kompetensi, inovasi, reliabilitas dan integritas. 

Pelabuhan Cigading juga telah mencoba mentaati aturan dan peraturan yang 

berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, lingkungan (healthy, safety and 

environment/HSE), dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah terutama 

dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Banten. 

Target peningkatan tonase bongkar muat oleh Pelabuhan Cigading tentunya 

meningkatkan kapasitas dan kinerja pelabuhan secara langsung maupun tidak 

langsung sehingga akan memberikan dampak pada lingkungan, sosial, ekonomi 

dan masyarakat. Oleh karena itu untuk menjaga keberlanjutan proses bisnis dan 

kualitias lingkungan serta aspek sosial ekonomi, Pelabuhan Cigading 

berkomitmen mengembangkan pelabuhan yang berwawasan lingkungan atau 

greenport. Selain juga tuntutan dunia internasional mengenai adaptasi terhadap 

isu-isu perubahan iklim serta perkembangan regulasi internasional mengenai 

lingkungan maritim serta implementasi SDGs. Pelabuhan Cigading dalam menuju 

greenport harus menyusun strategi yang tepat sehingga tujuan mencapai 

greenport dapat tercapai. Permasalahan pengembangan greenport yang dihadapi 

saat ini yaitu Pelabuhan Cigading belum mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

penting untuk dijadikan dasar bagi greenport Pelabuhan Cigading. Pelabuhan 

Cigading juga belum mengetahui sejauh mana pencapaian greenport berdasarkan 

standar yang ada, dengan demikian Pelabuhan Cigading belum bisa menentukan 

strategi prioritas dan kegiatan prioritas untuk mewujudkan greenport. 

 

Perumusan Masalah  

Dari uraian yang disampaikan pada Bab Pendahuluan bahwa keberlanjutan 

dari proses bisnis kepelabuhanan perlu juga memperhatikan aspek-aspek sosial 

dan lingkungan serta bisnis. Tantangan global mengenai konsep pembangunan 

berkelajutan serta keinginan untuk meningkatkan performa lingkungan di 

pelabuhan menjadikan pelabuhan harus melakukan langkah-langkah terobosan, 

sehingga proses bisnis pelabuhan tidak mengalami penurunan kinerja yang 

diakibatkan oleh kerusakan lingkungan oleh proses bisnis pelabuhan itu sendiri. 

Pelabuhan Cigading sebagai penyedia layanan kegiatan kepelabuhanan dalam 

bentuk cargo curah, telah berkomitmen untuk mengembangkan greenport. 

Komitmen pengembangan greenport tersebut memerlukan strategi yang tepat 

sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai pengembangan greenport untuk 

membantu Pelabuhan Cigading dalam menyusun strategi, sehingga dihasilkan 

pengembangan greenport yang optimal bagi pelabuhan sehingga pelabuhan dapat 

terus beroperasi, mengembangkan bisnisnya dengan profitabilitas yang wajar serta 

juga ramah terhadap lingkungan. Pelabuhan Cigading saat ini menghadapi 
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persoalan lingkungan dalam mengembangkan greenport yaitu antara lain, belum 

adanya faktor-faktor (standar) yang menjadi penentu greenport, belum adanya 

standar tersebut mengakibatkan sampai saat ini belum diketahui seberapa jauh 

pencapaian kinerja greenport Pelabuhan Cigading, ini akan berdampak pula pada 

belum bisa diidentifikasi strategi yang perlu dilakukan. Berikut secara rinci 

permasalahan yang dihadapi oleh Pelabuhan Cigading dalam mengembangkan 

greenport yaitu sebagai berikut: 

1. Pelabuhan Cigading masih memiliki beberapa permasalahan lingkungan, 

yang muncul akibat kegiatan operasional di pelabuhan.  

2. Belum diketahuinya standar greenport dan posisi kinerja greenport 

Pelabuhan Cigading yang dimaksudkan untuk menentukan titik awal 

dimulainya pengembangan greenport Pelabuhan Cigading. 

3. Pelabuhan Cigading belum memiliki strategi pengembangan berdasarkan 

standar greenport dan capaian kinerja greenport-nya. 

 

Tujuan Penelitian 

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut diatas, tujuan penelitian ini 

adalah menyusun faktor-faktor penentu greenport dan menyusun rencana strategi 

pengembangan greenport Pelabuhan Cigading. Selanjutnya tujuan khusus dari 

studi ini adalah:  

1. Menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan pengembangan 

greenport Pelabuhan Cigading berdasarkan benchmark beberapa 

pelabuhan di luar negeri, aturan internasional, 

2. Mengkaji kinerja greenport Pelabuhan Cigading; 

3. Merumuskan strategi pengembangan greenport pelabuhan Cigading. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian tesis adalah dengan melakukan bechmarking 

faktor-faktor yang menentukan greenport khususnya untuk Pelabuhan Cigading. 

Setelah ditentukan faktor-faktor penentu greenport, selanjutnya dilakukan 

pengukuran kinerja greenport Pelabuhan Cigading, dengan melakukan kajian 

terhadap kinerja greenport pelabuhan dari berbagai aspek yaitu aspek operasional, 

finasial dan lingkungan serta rencana pengembangan Pelabuhan Cigading menuju 

greenport.  

Berdasarkan faktor-faktor penentu greenport hasil benchmarking maka 

disusun kuesioner sebagaimana  dapat dilihat pada Lampiran 1. Selanjutnya 

dilakukan wawancara dan pengisian kuesioner kepada para responden. Hasil 

wawancara dan kuesioner dianalisis sehingga didapatkan strategi yang paling 

berpengaruh dalam pengembangan greenport yang perlu menjadi prioritas 

pengembangan greenport Pelabuhan Cigading. Penentuan prioritas greenport 

tersebut dilakukan oleh responden ahli dalam pelabuhan dan responden dari 

perusahaan pada tingkatan pengambil keputusan dan manajemen.  

Strategi tersebut dianalisis berdasarkan kaidah manajemen strategis, seperti 

rencana pengembangan perusahaan, SDM, operasional, finansial dan lingkungan.  
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Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan studi penelitian, diharapkan studi ini akan memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

pengembangan greenport Pelabuhan Cigading; 

2. Bagi pemerintah dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan dan 

pengembangan kriteria greenport bagi pelabuhan-pelabuhan yang ada di 

Indonesia; 

3. Bagi mahasiswa adalah sebagai bahan informasi, masukan dan referensi 

untuk penelitian selanjutnya terkait dengan manajemen strategik, 

kepelabuhan, tranportasi laut dan greenport di Indonesia. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Pelabuhan 

Pengertian dan definisi pelabuhan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 

tahun 2008 tentang Pelayaran (Pemerintah Indonesia 2008) dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 tahun  2009 tentang Kepelabuhan (Pemerintah Indonesia 

2008) adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas 

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang 

dipergunakan sebagi 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 berpindah intra dan antarmoda transportasi. 

Secara umum, pelabuhan dapat didefinisikan sebagai wilayah perairan yang 

terlindung, baik secara alamiah maupun buatan, yang dapat digunakan untuk 

berlindung kapal, sebagai tempat untuk melakukan aktivitas bongkar muat baik 

barang, manusia ataupun hewan serta dilengkapi dengan fasilitas terminal yang 

terdiri dari tambatan, gudang dan tempat penumpukan lainnya. Pelabuhan 

berperan sebagai pintu gerbang komersial suatu daerah/negara, titik peralihan 

darat dan laut serta sebagai tempat penampungan dan distribusi barang. 

Menurut Triatmodjo (2003) dan Triatmodjo (2010) pelabuhan berasal dari 

kata port dan harbour, namun pengertiannya tidak dapat sepenuhnya diadopsi 

secara harafiah. Harbour adalah sebagian perairan yang terlindung dari badai, 

aman dan baik/cocok untuk akomodasi kapal-kapal untuk berlindung, mengisi 

bahan bakar, persediaan, perbaikan dan bongkar muat barang. Port adalah 

harbour yang terlindung, dengan fasilitas terminal laut, yang terdiri dari tambatan/ 

dermaga untuk bongkar muat barang dari kapal, gudang, transit dan penumpukan 

lainnya untuk menyimpan barang dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. 

Menurut Suyono (2001), dan Wirata (2008) fungsi pelabuhan paling tidak 

ada empat, yaitu sebagai tempat pertemuan (interface), gapura (gateway), entitas 

industri dan mata rantai transportasi. Menurut Kusumastanto (2002) dalam 

Siahaan (2012) pelabuhan adalah pusat aktivitas ekonomi kelautan, sehingga 

keberadaanya mampu memperlancar arus bongkar muat barang dan pelayanan 

penumpang dengan tingkat kenyamanan, keamanan dan biaya yang kompetitif.   
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