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Pengumuman Lelang
UNNES melalui perantaraan KPKNL Semarang akan melaksanakan lelang barang milik Negara dengan penawaran tertulis
melalui aplikasi lelang internet dengan penawaran tertutup (Closed Bidding) tanpa kehadiran peserta lelang berupa:
N
o

Merk/Type

Nomor
Polisi

Tahun

Nilai Limit

Uang Jaminan

(Rp)
32.159.160

(Rp)
8.000.000

1

Toyota Vios

H 9504 ZW

Pembuatan
2004

2

Mitsubushi/FE119

H 9520 MG

1996

28.567.010

9.000.000

3

Mitsubushi/FE119

H 9522 VY

1996

28.858.104

10.000.000

4

Toyota/Kijang LF82

H 9508 SW

2001

23.436.000

5.000.000

5

Toyota/Kijang LF82

H 9506 SW

2001

28.152.800

6.000.000

6

Toyota/Kijang LF82

H 9509 SW

2001

18.673.200

7.000.000

7

Mitsubishi/Maven

H 9508 NY

2006

33.731.100

11.000.000

8

Tossa/TSZ200-2

H 9945 WY

2005

3.120.600

1.000.000

Syarat-syarat :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis dengan penawaran tertutup (closed bidding) tanpa kehadiran
peserta lelang melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/.
Tata cara mengikuti lelang email dapat dilihat pada menu ”Tata cara dan Prosedur dan Panduan Penggunaan” pada
domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan
mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang pada alamat domain angka 1, dengan merekam softcopy (scan) KTP, NPWP,
(ekstensi file *jpg*png), dan Nomor Rekening atas nama sendiri.
3. Waktu pelaksanaan
a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan hari Kamis
tanggal 22 Maret 2018 pukul 10.00 waktu server lelang internet (sesuai WIB);
b. Pembukaan penawaran lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 pukul 10.00
waktu server lelang internet di KPKNL Semarang;
c. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan server yang tertera pada alamat domain di atas.
4. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam
pengumuman lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil).
5. Uang jaminan lelang disetor ke nomor virtual account (VA) masing-masing peserta lelang nomor virtual account akan
dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil
melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
6. Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
pelaksanaan lelang melalui nomor virtual account (VA) masing-masing peserta lelang.
7. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke Nomor VA pemenang lelang
paling lambat 5 (lima) hari sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
8. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya “as is” degan segala konsekuensi biaya – tertunggak atas obyek lelang.
Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang
dibeli.
9. Dapat melihat obyek lelang di kantor UNNES Kampus Sekaran Gunungpati mulai sejak diumumkan sampai dengan
waktu pelaksanaan lelang pada hari kerja pukul 08.00-15.00.
10. Karena satu hal dan lain hal, pihak penjual dan /Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang
terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan
dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
11. Pastikan data yang anda sampaikan dan transaksi perbankan yang anda laksanakan sudah benar/tepat, ketidakbenaran
data dan transaksi perbankan dapat membuat anda tidak bisa menjadi peserta lelang, kegagalan/kesalahan sistem
perbankan dan jaringan internet bukan tanggungjawab KPKNL.
12. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi kantor UNNES Kampus Sekaran Gunungpati Gedung H
lantai III, contact person Bpk. Agung Wiyanto 0813-2709-8385 panitia penghapusan (Sub Bagian Barang Milik Negara).
Semarang, 14 Maret 2018
Ttd
Panitia Penghapusan

