
PENGUMUMAN LELANG 
 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) melalui perantaraan KPKNL Semarang akan melaksanakan 
lelang barang milik negara dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang 
internet dengan penawaran tertutup (closed bidding) atas objek lelang berupa: 
 
1 (satu) unit barang milik negara berupa berupa Kendaraan Bermotor Penumpang (Micro Bus) merk/type Isuzu 
NKR 71, Nopol H 1072 HG, Tahun 2006 
 
Nilai Limit Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) 
Uang Jaminan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 
 
Syarat dan Ketentuan Lelang : 
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi 

Lelang Internet penawaran tertutup (closed bidding) yang dapat diakses pada alamat domain 
https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Tata cara mengikuti lelang internet melalui Aplikasi Lelang Internet 
penawaran lelang tertutup (closed bidding) dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur dan Panduan 
penggunaan" pada domain tersebut. 

2.  Calon peserta dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada 
Aplikasi Lelang Internet (ALI) alamat domain  angka 1 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam 
(scan) KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg,*.png), dan nomor rekening atas nama sendiri (nama harus sama 
dengan nomor rekening). Peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah 
surat kuasa notariil, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file 

3. Pelaksanaan Lelang 
a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat di atas sejak lelang ini di upload sampai dengan hari Rabu 

tanggal 25 Juli 2018 pukul 09.30 waktu server lelang internet (Sesuai WIB); 
b. Pelaksanaan lelang dilakukan Rabu tanggal 25 Juli 2018, setelah batas akhir penawaran, waktu server 

lelang internet (sesuai WIB) di KPKNL Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, 
beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 1D Semarang; 

c. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan server yang tertera pada alamat 
domain di atas. 

4. Dapat melihat obyek lelang pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan Selasa tanggal 24 Juli 2018 
pukul 08.00 – 15.00 di Garasi Bus, Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) yang beralamat di Jl. 
Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Duwur, Semarang. 

5. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya “as is” dengan segala konsekuensi biaya – tertunggak atas 
obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek dan bertanggungjawab 
atas obyek lelang yang dibeli. 

6. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam 
pengumuman lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil). 

7. 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. 

8. 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. 

9. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke nomor VA 
pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak 
melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara. 

10. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan 
lelang terhadap obyek lelang di atas, 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 tanggung jawab KPKNL. 

12. Ketentuan Penawaran Lelang, Pengembalian Uang Jaminan, Pelunasan Lelang dan Ketentuan Umum Lain 
dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur dan Panduan Penggunaan” pada domain  
https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. 

13. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Semarang atau Politeknik Maritim Negeri Indonesia 
(Polimarin) (Telepon 024-86457895; HP. 085641723183). 

 
Semarang, 11 Juli 2018 

Ttd. 
Panitia Lelang 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia 
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