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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh Peneliti pada bab sebelumnya, 

maka hasil yang didapat bisa disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan Perda Nomor 15 Tahun 2015 Tentang rencana Tata Ruang 

Wilayah sudah diterapkan dengan baik. Adanya pemeliharaan jalan dapat 

mengurangi tingkat kerusakan ruas jalan dan meningkatkan keamanan serta 

kenyamanan saat berkendara. Empat faktor yang berpengaruh dalam 

penerapan Perda nomor 15 Tahun 2015 Tentang RTRW Kabupaten 

Kotawaringin Timur mengenai perbaikan jalan rusak menuju wisata Ujung 

Pandaran terpenuhi secara menyeluruh baik komunikasi, sumberdaya, 

disposisi atau sikap, struktur birokrasi 

2. Kendala Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Timur dalam perbaikan ruas 

jalan Sampit menuju wisata Ujung Pandaran disebabkan antara lain faktor 

cuaca, anggaran, akses jalan yang jauh dan terpelosok, muatan yang 

melebihi kapasitas muatan yaitu lebih dari 8 ton. Dari keempat kendala 

perbaikan jalan rusak yang sangat berpengaruh yaitu anggaran/dana. Jika 

anggaran kurang atau tidak ada pendanaan maka perbaikan jalan tidak akan 

terlaksana dan itulah yang menjadi lambatnya Dinas PUPR dalam 

melaksanakan tugasnya. 
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B. Saran 

Untuk meminimalisir penghambat atau kendala dalam perbaikan jalan 

rusak menuju wisata Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur, maka 

diharapkan kepada: 

a. Pelaksanaan peraturan daerah nomor 15 tahun 2015 tentang 

rencana tata ruang wilayah kabupaten kotawaringin timur dalam 

perbaikan jalan rusak di Kota Sampit Kecamatan Mentawa Baru 

Ketapang perlu diperhatikan oleh Pemerintah atas kerusakan 

jalan tersebut. Sebab, banyak angkutan CPO yang seharusnya 

mempunyai jalan khusus untuk angkutan berat, tetapi justru 

memasuki jalan Kota Sampit. Kepada Pemerintah maupun Dinas 

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) harus tegas 

dengan angkutan berat yang melebihi 8 ton untuk di tindaklanjuti 

kalau memang melebihi batasannya bagi yang melanggar. 

b. Masyarakat diharapkan partisipasinya untuk menjaga dan 

melaporkan jika terjadi kerusakan jalan dan juga masyarakat juga 

harus mentaati aturan yaitu menjaga kebersihan di selokan air, 

karena itu akan menyebabkan air naik  ke permukaan jalan dan 

air akan tersumbat dan menggenang ke jalan. Itulah yang 

menyebabkan aspal terkikis. Supaya Jalan di Kota Sampit 

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang baik dan bagus untuk 

dilewati masyarakat sekitar dan masyarakat daerah lain untuk 

berkunjung ke wisata Ujung Pandaran. 


