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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bombana yang di maksud dengan: |
1

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana.
Bupati adalah Bupati Bombana.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatanj pelayanan
pemerintah an dan kegiatan pengusahaan yang i dipergunakan sebagai
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tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/ atiLU bongkar muat
barang berupa terminal dan tempat berlabuh; kapal yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan dan keamanan' pelayarein dan kegiatan

penunjang pelabuhan sebagai tempat perpindahan ÿ intra dan j an tar moda
transportasi. . 
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. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan
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penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalajn] melaksanakan
fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban
arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar,
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tempat perpindahan, intra dan/atau an tar moda serta i mendorong
perekonomian Nasional dan Daerah dengan tetap, mernperhatikan tata

ruang wilayah. ; I ; | ÿ s
Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani
kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkiitan| laut dalam
negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan ibagi pelabuhan!
utama dan perlabuhan pengumpul, dan sebagai tempat, asal asal tujuann
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