
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengawasan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengawasan adalah kesadaran 

yang tertuju pada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam 

penelitian.
1
Menurut Robert J. Mockler pengawasan yaitu usaha sistematik 

menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem 

informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, 

menentukan dan mengukur penyimpangan dan mengambil tindakan koreksi yang 

menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan 

efektif dan efisien.
2
 

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai 

sebagai“proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, 

atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau 

diperintahkan”. 

Sujamto berpendapat bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk 

mengetahui dan menilaikenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan 

tugasdan kegiatan, apakahsesuai dengan yang semestinya atau tidak. Inti tentang 

pengawasan yaitu bahwa:
3
 

                                                           
1
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, 

hlm.47 
2
 https://wahyu410.wordpress.com/2010/11/13/pengawasan/tertanggal 2 Februari 2015 

3
Sujamto,  Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 37 
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1.  Pengawasan merupakan proses kegiatan pengamatan terhadap 

seluruhkegiatan organisasi; 

2.  Melalui pengawasan, kegiatan-kegiatan di dalam organisasi akan 

dinilaiapakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak; 

3. Pengawasan adalah salah satu fungsi dan wewenang pimpinan pada 

berbagaitingkatan manajemen di dalam suatu organisasi; 

4. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan berlanjut sehingga 

gerak organisasi dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan secara efektif 

danefisien; 

5. Melakukan pengawasan diperlukan standar penilaian sebagai alatevaluatif 

terhadap kegiatan-kegiatan yang diawasi. 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. 

melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang 

telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan 

efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat 

dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah 

dilaksanakan.Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan 

dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan 

kerja tersebut. 

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan 

atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah: 

a.    Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan; 

b.    Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan; 
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c.    Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. 

Proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus 

dilakukan, diantaranya yaitu :
4
 

a. Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan) sehingga dalam melakukan 

pengawasanmempunyai standard yang jelas; 

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; 

c. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisa 

penyimpangan-penyimpangan; 

d. Pengambilan tindakan koreksi melakukan perbaikan jika ditemukan 

penyimpangan-penyimpangan yangterjadi. 

Pengawasan merupakan kontrol atas jalannya pelaksanaan program. Tanpa adanya 

kontrol atas program, kesinambungan antar tahapan tidak dapat berlangsung 

dengan baik.  Pengawasan adalah penemuan penerapan cara dan peralatan untuk 

menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Semua fungsi 

terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan atau sekarang banyak 

digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara 

dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilakukan sesuai dengan yang 

telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif 

mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan 

efektif.Sedangkan pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan 

yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali. 
5
 

                                                           
4
Suriansyah Murhani, Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2008, hlm. 32 
5
M. Victor Situmorang danJusufJuhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Yogyakarta, 

RinekaCipta, 1994, hlm. 89 
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Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur yaitu :
6
 

1. Penetapan standar pelaksanaan; 

2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan; 

3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang 

telah ditetapkan; 

4. Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan 

menyimpang dari standar. 

Jenis-jenis pengawasan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu pengawasan langsung, 

pengawasan tidak langsung, pengawasan formal, dan pengawasan infromal.
7
 

1. Pengawasan Langsung 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara 

mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap 

obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek 

pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeeriksaan ditempat atau 

pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau 

pemeriksaan fisik di lapangan. 

 

 

 

 

                                                           
6
M. Munandar, Perencanaan Kerja, Penkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja, Yogyakarta, 

BPFE Yogyakarta, 2007, hlm.31 
7
Tim Kreatif, Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara 

Nasional, Bandung, Fokus Media, 2010, hlm. 53 
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2. Pengawasan Tidak Langsung 

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa 

mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau 

pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. 

Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain : 

a.    Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan 

insidentil; 

b.    Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawan lain; 

c.    Surat-surat pengaduan; 

d.    Berita atau artikel di mass media; 

e.    Dokumen lain yang terkait. 

3.  Pengawasan Formal 

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau 

pejabat yang berwenang (resmi) baik yang berifat intern dan ekstern; Misal : 

pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan ITJEN. 

4. Pengawasan Informal 

Pengawasan informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat 

atau social control, misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media 

massa atau melalui badan perwakilan rakyat. 

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha  untuk mengendalikan agar 

pelaksanaan  dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan 
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organisasi tercapai dan apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan 

itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk dilakukan perbaikan. 

2.2  Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan ( DLLAJ ) 

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) adalah suatu instansi yang dibentuk 

pemerintah yang berfungsi untuk mengawasi dan mengatur masalah transportasi 

khususnya angkutan jalan. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 

dibentuknya DLLAJ mengingat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai 

peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai 

bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan 

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional 

harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, 

keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam 

rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. 

DLLAJ merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan 

yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

2.2.1. Tugas dan Fungsi  DLLAJ 

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas 
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penyelenggaraan negara sehingga menimbulkan suatu tugas untuk DLLAJ yang 

diantaranya yaitu; 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang lalu lintas 

dan angkutan jalan; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:
8
 

1. Merencanakan kegiatan dan program dibidang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan; 

2. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada para kepala seksi di 

lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai bidang tugas masing-

masing agar pelaksanaan tugas tepat waktu; 

3. Memberikan petunjuk kepada kepala seksi dibidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan baik tertulis maupun lisan agar tugas-tugas dapat 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

4. Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan manajemen Lalu Lintas dan 

rekayasa Lalu Lintas dan bimbingan keselamatan dan ketertiban Lalu Lintas; 

5. Penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi Jalan; 

6. Penyiapan pemberian perijinan,pelayanan dan pengendalian kelebihan 

muatan dan tertib pemanfaatan jalan; 

                                                           
8
Andrew R Cecil, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Jakarta, Nuansa Cendikia, 2011, hlm. 31 
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7. Penyiapan rencana dari program pembangunan,pemasangan,pemeliharaan 

alat pengawasan dan alat pengamanan rambu-rambu lalu lintas jalan Propinsi 

dan lintas kabupaten / Kecamatan; 

8. Penyiapan dan koordinasi dengan bidang-bidang dan instansi terkait dalam 

rangka transportasi lokal; 

9. Penyiapan penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan 

pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/ Kecamatan; 

10. Penyiapan bahan untuk penetapan lokasi pengerahan rancang bangun dan 

persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B; 

11. Pembinaan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan tugas; 

12. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja kepala seksi dilingkungan Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tidak 

terjadi kesalahan atau kekeliruan; 

13. Mengkoordinasikan dan menyiapkan rencana pengoperasian prasarana 

transportasi jalan; 

14. Penyiapan dan koordinasi dengan bidang-bidang dan instansi terkait dalam 

rangka penyusunan transportasi lokal; 

15. Menyelenggarakan administrasi di lingkungan bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan; 

16. Melaporkan semua kegiatan baik tertulis maupun lisan disertai saran / 

pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. 
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2.2.2. Kewenangan DLLAJ 

Kewenangan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) adalah sebagai 

berikut : 

1.    Perumusan kebijakan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 

2.  Penyusunan dan penetapan  rencana umum jaringan transportasi jalan 

kabupaten; 

3.    Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; 

4.  Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain 

untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten; 

5.  Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan 

mengemudi; 

6.  Penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun  terminal penumpang; 

7.  Pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang; 

8.  Pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang; 

9.  Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk 

kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten; 

10.  Penyusunan dan penetapan kelas  jalan pada jaringan jalan kabupaten; 

11.  Pemberian rekomendasi izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota; 

12.  Penyusunan  dan penetapan  jaringan lintas  angkutan barang pada jaringan  

jalan kabupaten; 

13.  Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan  untuk angkutan taksi 

yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten; 

14.  Pemberian rekomendasi izin operasi angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan 

pariwisata dan angkutan barang; 
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15.  Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten; 

16. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan 

rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat 

pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan 

kabupaten; 

17.  Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas  di jalan kabupaten; 

18.  Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan  kecelakaan lalu lintas di 

jalan kabupaten; 

19.  Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor; 

20.  Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; 

21.  Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : peraturan daerah bidang LLAJ, 

pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan 

pengujian berkala, dan perizinan angkutan umum; 

22.  Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah 

kabupaten; 

23.  Pemberian rekomendasi izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor; 

24.  Pemberian rekomendasi izin trayek angkutan kota yang wilayah 

pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten; 

25.  Penyelenggaraan pelayanan, pengawasan dan pengendalian perizinan 

kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi; 

26.  Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi; 

27.  Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis 

terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio; 
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28.  Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan 

kemitraan media; 

29.  Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas. 

2.3  Angkutan Umum 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang angkutanjalan 

dijelaskan angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satutempat ke 

tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraanumum adalah 

setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakanoleh umum 

dengan dipungut bayaran.Pengangkutan orang dengan kendaraanumum dilakukan 

dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang dilayanidengan trayek 

tetap atau teratur dan tidak dalam trayek. 

Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan ataubarang 

dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang 

menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari 

tempat asalnya ke tempat tujuannya.Prosesnya dapat dilakukan dengan 

menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan. Sementara angkutan umum 

penumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum 

yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian 

angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, 

angkutan air, dan angkutan udara.  

Angkutan Umum Penumpang bersifat massal sehingga biaya angkut 

dapatdibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang yang menyebabkan 

biaya 
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per penumpang dapat ditekan serendah mungkin. Karena merupakan angkutan 

massal, perlu ada kesamaan diantara para penumpang, antara lain kesamaan asal 

dantujuan. Kesamaan ini dicapai dengan cara pengumpulan di terminal dan atau 

tempat perhentian.Angkutan umum massal memiliki trayek dan jadwal 

keberangkatan yang tetap.
9
 

Pelayanan angkutan umum penumpang akan berjalan dengan baik apabila tercipta 

keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan.Angkutan umum berperan 

dalam memenuhi kebutuhan manusia akanpergerakan ataupun mobilitas yang 

semakin meningkat, untuk berpindah dari suatutempat ke tempat lain yang 

berjarak dekat, menengah ataupun jauh. Angkutan umumjuga berperan dalam 

pengendalian lalu lintas, penghematan bahan bakar atau energi dan juga 

perencanaan & pengembangan wilayah.Esensi dari operasional angkutan umum 

adalah memberikan layananangkutan yang baik dan layak bagi masyarakat dalam 

menjalankan kegiatannya, baik untuk masyarakat yang mampu memiliki 

kendaraan pribadi sekalipun (choice), danbagi masyarakat yang terpaksa harus 

menggunakan angkutan umum(captive).Ukuran pelayanan angkutan umum yang 

baik adalah pelayanan yangaman, cepat, murah, dan nyaman.
10

 

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35Tahun 2003 

tentangPenyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, 

adabeberapa kriteria yang berkenaan dengan angkutan umum. Kendaraan umum 

adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan olehumum 

dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Trayek 

                                                           
9
Djoko Setijowarno, Fakta Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia, Jakarta, Jaringan 

Masyarakat Peduli Kesalamatan Transportasi Publik, 2005, hlm. 86 
10

 Warpani, S, Merencanakan Sistem Perangkutan, Bandung, Penerbit ITB, 1990, hlm. 65 
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adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, 

yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap 

maupun tidak terjadwal. 

Berdasarkan Undang- Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan 

kendaraan umum terdiri dari: 

1.  Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke 

kota lain, sebuah moda transportasi perkotaan yang merujuk kepada 

kendaraan umum dengan rute yang sudah ditentukan. Tidak seperti bus yang 

mempunyai halte sebagai tempat perhentian yang sudah ditentukan, angkutan 

kota dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di mana 

saja. Jenis kendaraan yang digunakan adalah Mini Bus atau bus kecil; 

2. Angkutan perdesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan atauantar 

wilayah perdesaan; 

3. Angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yangmelalui 

lintas batas negara lain. 

Adapun moda transportasi terbagi menjadi 3, yaitu: 

1.  Moda transportasi darat: kendaraan bermotor, kereta api, gerobak yang ditarik 

oleh hewan (kuda, sapi,kerbau), atau manusia. Moda transportasi darat dipilih 

berdasarkan faktor-faktor seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak 

perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan moda, ukuran kota dan kerapatan 

permukiman, faktor sosial-ekonomi; 

2.  Modatransportasi air (sungai, danau, laut): kapal,tongkang, perahu, rakit; 
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3.  Modatransportasi udara: pesawat terbang.Transportasi udara dapat 

menjangkau tempat – tempat yang tidak dapat ditempuh dengan moda darat 

atau laut, di samping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan 

yang lurusserta praktis bebas hambatan. 

Moda transportasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat 

angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. 

Moda yang biasanya digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan atas 

moda yang berjalan di darat, berlayar di perairan laut dan pedalaman, serta moda 

yang terbang di udara. Moda yang di darat juga masih bisa dikelompokkan atas 

moda jalan, moda kereta api dan moda pipa. 

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan moda transportasi, 

antara lain : 

1. Sifat-sifat dari muatan; 

2.   Biaya transportasi; 

3.    Tarif transportasi; 

4.  Pendapatan pemakai jasa; 

5.   Kecepatan angkutan; 

6.   Kualitas pelayanan. 

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 142 

huruf d, beberapa definisi yang berkaitan dengan angkutan umum berdasarkan 

pedoman teknis penyelenggaraan angkutan umum di wilayah perkotaan dalam 

trayek tetap dan teraturyaitu: 
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1.  Angkutan umum adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan 

mobil penumpang umum (MPU), bus sedang dan bus kecil; 

2.  Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu 

daerah kota dengan menggunakan nmobil bus umum atau mobil penumpang 

umum yang terikat dalam trayek; 

3.  Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk 

digunakanoleh umum dengan dipungut bayaran. 

Transportasi memiliki fungsi dan manfaat yang terklasifikasi menjadi beberapa 

bagian. Transportasi memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua yaitu melancarkan 

arus barang dan manusia dan menunjang perkembangan pembangunan (the 

promoting sector).Sedangkan manfaat transportasi menjadi tiga klasifikasi yaitu: 

1.  Manfaat Ekonomi 

Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan 

menciptakan manfaat. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang 

menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis 

barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi. 

2. Manfaat Sosial 

Transportasi menyediakan berbagai kemudahan, diantaranya 

a.Pelayanan untuk perorangan atau kelompok; 

b.Pertukaran atau penyampaian informasi; 

c. Perjalanan untuk bersantai; 

d. Memendekkan jarak; 

e.Memencarkan penduduk. 
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3.  Manfaat Politis 

Transportasi menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan negara, 

mengatasi bencana. 

4.  Manfaat Kewilayahan 

Memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, atau pedalaman. 
11
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