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PENGUMUMAN 

NOMOR : W3.U3/ 11/LELANG-BMN/VI//2022 
 

Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang akan 
melaksanakan penjualan secara umum (Lelang) terhadap Barang Milik Negara berupa : 
 
Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Sawahlunto sebanyak 299 (dua ratus Sembilan puluh sembila ) unit, nilai Limit                       
Rp. 588.500,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang jaminan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu 
rupiah). 
 

Pelaksaan lelang :  
Waktu Pelaksanaan Lelang 
Hari/Tanggal 
Batas akhir Penawaran 
Penetapan Pemenang 
Pelunasan Harga Lelang 
Biaya Lelang Pembeli  
Tempat Pelaksanaan Lelang 

 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
 
Kamis, 09 Juni 2022 
Pukul 14.00 WIB (Waktu Server) 
Setelah batas penawaran 
Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang 
2 % dari harga lelang 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang 

 

Syarat-syarat lelang : 

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik e-Auction closed 

bidding yang diakses pada alamat https://www.lelang.go.id. 

2. Peserta lelang diwajibkan menyetor jaminan uang penawaran lelang yang distor ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing 

peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang. 

Nominal jaminan yang di setorkan ke rekening VA harus sama dengan  nominal  jaminan yang disyaratkan (bukan dicicil). Jaminan 

harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Padang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksaan lelang. Segala biaya yang 

timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 

3. Peserta lelang adalah perseorangan yang memiliki tanda pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau badan 

hukum yang memiliki akta pendirian dan perubahannya (jika ada), tanda pengenal (KTP) sesuai nama tertera dalam akta 

Perusahaan dan Kuasanya (apabila dikuasakan).  

4. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang  lelang wajib melunasi pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2 % 

dari pokok lelang dan  jika tidak melunasinya maka Pembeli dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang langsung 

distorkan ke kas Negara. 

5. Objek yang akan dilelang sesuai dengan “KONDISI APA ADANYA” (AS IS) dengan segala cacat / resiko / kekurangan fisik dan 

non fisik dan kewajiban yang timbul dari transaksi lelang dan/atau kepemilikan atas objek lelang yang dimaksud. 

6. Peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui atau memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti dan apabila karena 

suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksaan lelang, maka pihak-pihak berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan 

melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Padang maupun Pengadilan Negeri Sawahlunto. 

7. Bahwa pemenang lelang yang ditetapkan wajib mengambil objek lelang paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak 

pelunasan pokok lelang dan bea lelang diterima efektif oleh KPKNL Padang sedangkan biaya-biaya yang timbul terkait 

pengambilan yang dimaksud menjadi penanggung jawab pemenang lelang. 

8. Objek barang dapat dilihat di Kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto dari Tanggal 02 Juni s/d 08 Juni 2022 (pada hari kerja) 

9. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sawahlunto (Sdr. Suyono Nomor HP. 081267027493,  atau 

KPKNL Padang selama jam kerja. 
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