
[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/Nety]                                [1] 

 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MEMBIDIK  

SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH BARU, BERDAYAKAN  

LAHAN PARKIR LUMBAN TIRTA KELOLA GERAI KULINER 

 

 
Sumber gambar: https://www.kompasiana.com/ 

 

Isi berita: 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) melalui Biro Umum 

dan Perlengkapan tengah membidik sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan 

melakukan kerja sama dengan pihak ketiga secara BOT (Build Operate Transfer) untuk 

pengelolaan gerai kuliner di Lapangan Parkir Kolam Renang Lumban Tirta Kota 

Palembang.  Jika selama ini area seluar 2.800 m2 atau ukuran 70 x 40 meter ini hanya 

hamparan lahan parkir yang sering digunakan untuk latihan belajar mengemudi, maka 

kali ini ada investor yang berminat melakukan kerjasama.  

Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumsel, Sandi Fahlepi, S.E. 

M.Si., mengatakan pihak Pemprov Sumsel melakukan kerjasama dengan PT Mutiara 

Pucuk Kampus yang akan mengelola areal parkir tersebut. "Itu sudah dikerjasamakan 

dengan pihak lain. BOT dengan pihak ketiga, dengan PT Mutiara Pucuk Kampus selama 

lima tahun. Terhitung 17 Februari 2022. Selama ini kan lahan itu tidak menghasilkan 

makanya dikerjasamakan agar berdaya guna dan berhasil guna," kata Sandi.  

Dijelaskannya, untuk besaran sewa objek lahan yang akan digunakan area seperti 

Pujasera ini sudah dimintakan ke DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) untuk 

dihitung. "Selama ini kan dipakai orang yang tidak ada pemanfaatannya untuk PAD. 

Dengan kita sewakan tempat dengan pihak ketiga sesuai dengan aturan yang sudah 

dihitung oleh DJKN, ada kontraknya. Nah kita akan dapat PADnya dari situ. Selama ini 

kan kita tidak mendapat apa-apa dari lahan itu," jelasnya. 

 

 

 

 

https://palembang.tribunnews.com/tag/pad
https://palembang.tribunnews.com/tag/kolam-renang-lumban-tirta
https://palembang.tribunnews.com/tag/pad
https://palembang.tribunnews.com/tag/pad
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Dalam waktu dekat ini dikabarkan akan dibangun gerai kuliner yang fantastis di 

kawasan kolam renang Lumban Tirta. Untuk itu, bagi yang hobi berenang tidak perlu 

repot-repot membawa makanan. Tak jauh dari kolam renang berbagai macam kuliner 

tersaji sebagai 'penghangat badan' usai berenang. "Benar rencananya mau ada yang 

bangun tempat kuliner di area parkir mobil belakang," kata Heri Abun, salah satu 

karyawan Lumban Tirta. Menurut informasi dari Heri, lahan yang telah disewa oleh salah 

satu perusahaan untuk membangun kedai kuliner itu berukuran 70 x 40 meter. 

Heri mengatakan, bahwa pihak penyewa tersebut datang kepada pengelola 

Lumban Tirta dengan membawa surat resmi terkait penyewaan dan rencana 

pembangunan di area tersebut. Seperti diketahui, kolam renang Lumban Tirta sendiri 

merupakan salah satu aset milik Pemprov Sumsel dan merupakan salah satu kolam renang 

berstandar Internasional dan terbesar di Kota Palembang yang dibuka untuk masyarakat 

umum. Berlokasi di tempat yang strategis karena berada tak jauh dari pusat perbelanjaan 

Palembang Square (PS) dan Palembang Icon (PI) mall, menjadikan Lumban Tirta banyak 

diminati pengunjung. 

 

Sumber berita: 

1. https://palembang.tribunnews.com/2022/05/23/pemprov-sumsel-bidik-sumber-pad-

baru-berdayakan-lahan-parkir-lumban-tirta-dikelola-gerai-kuliner?page=3, Pemprov 

Sumsel Bidik Sumber PAD Baru, Berdayakan Lahan Parkir Lumban Tirta Dikelola 

Gerai Kuliner, 23 Mei 2022. 

2. https://palembang.tribunnews.com/2022/05/23/lapangan-parkir-lumban-tirta-mulai-

dipagari-instruktur-belajar-mengemudi-kehilangan-area-latihan, Lapangan Parkir 

Lumban Tirta Mulai Dipagari Instruktur Belajar Mengemudi Kehilangan Area 

Latihan, 23 Mei 2022. 

 

Catatan: 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan kerjasama BOT (Build Operate 

Transfer) dengan pihak ketiga. BOT merupakan bentuk perikatan sebagaimana dalam 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) bahwa suatu persetujuan 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. 

Terkait objek perjanjian tanah yang merupakan Barang Milik Daerah, dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melalui Pasal 49 

ayat (6) mengamanatkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut BOT atau disebutkan dengan istilah Bangun Guna 

Serah dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 

2020 menyebutkan aturan-aturan pelaksanaan BOT sebagai berikut: 

https://palembang.tribunnews.com/2022/05/23/pemprov-sumsel-bidik-sumber-pad-baru-berdayakan-lahan-parkir-lumban-tirta-dikelola-gerai-kuliner?page=3
https://palembang.tribunnews.com/2022/05/23/pemprov-sumsel-bidik-sumber-pad-baru-berdayakan-lahan-parkir-lumban-tirta-dikelola-gerai-kuliner?page=3
https://palembang.tribunnews.com/2022/05/23/lapangan-parkir-lumban-tirta-mulai-dipagari-instruktur-belajar-mengemudi-kehilangan-area-latihan
https://palembang.tribunnews.com/2022/05/23/lapangan-parkir-lumban-tirta-mulai-dipagari-instruktur-belajar-mengemudi-kehilangan-area-latihan
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- Pasal 1 angka 14, Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik 

Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 

dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain 

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya 

diserahkan kembali tanah beserta bangunan danf atau sarana berikut fasilitasnya 

setelah berakhirnya jangka waktu. 

- Pasal 1 angka 15, Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik 

Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 

dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan 

untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang 

disepakati. 

- Pasal 34 ayat (1), Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik 

Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. Pengelola Barang Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 

penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan 

umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan 

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. 

- Pasal 34 ayat (2), Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: 

a. Pengelola Barang, terhadap Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola 

Barang; 

b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, terhadap 

Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau 

c. Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati 

/ Walikota. 

- Pasal 36 ayat (1), Jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah 

Guna paling lama 30 (tigapuluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. 

- Pasal 36 ayat (2), Pemilihan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna 

dilaksanakan melalui tender. 

- Pasal 36 ayat (3), Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang 

telah ditetapkan, selama jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun 

Serah Guna: 

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Negara/Daerah setiap tahun 

selama jangka waktu pengoperasian, yang besarannya ditetapkan berdasarkan 

hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; 

b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan 
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c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: 

1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; 

2. bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan Bangun Guna Serah 

yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pemerintah Pusat/Daerah; dan/ atau 

3. hasil Bangun Serah Guna.  

- Pasal 36 ayat (4), Dalam jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun 

Serah Guna, bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan Bangun Guna 

Serah atau hasil Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat/Daerah paling sedikit 10% 

(sepuluh persen). 

- Pasal 36 ayat (7), Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah 

Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun 

Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna 

menjadi beban mitra yang bersangkutan. 

- Pasal 36 ayat (8), Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Negara harus menyerahkan 

objek Bangun Guna Serah kepada Pengelola Barang pada akhir jangka waktu 

pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah. 

- Pasal 46 ayat (4), Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah dilakukan Pemanfaatan 

dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari 

penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna 

Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 


