
PENGUMUMAN LELANG 
Nomor: B-3945/Un.10.0/RIKS.01.3/11/2020 

Universitas lslam Negeri Walisongo (UIN) Walisongo Semarang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Semarang akan melaksanakan penjualan lelang, dengan penawaran tertulis melalui Aplikasi Lelang Intemet penawaran 

tertutup (closed bidding) tarnpa kehadiran peserta lelang, terhadap: 

No. Jenis Barang NUP Nama Bangunan Harga Limit Uang Jaminan 

Bangunan Gedung Pendidikan 
16 Bangunan KOPMA 

Permanen 
Bangunan Gedung Pendidikan 

2 
Pemanen Bangunan Wartel Rp. 27.156.000, Rp. 13.500.000, 1/ 

Gedung Bangunan 3 
Pemanen 

Kantor 
11 Bangunan Pos Jaga 

Syarat dan Ketentuan Lelang 
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Intermet 

penawaran tertutup (closed biding) yang diakses pada alamat domain ntps:/www.lelang.go.idl. Tatacara mengikut lelang 
intemet melalui Aplikasi Lelang Intemet penawaran tertutup (closed biding) dapat dilihat pada menu "Tata cara dan 

Prosedur dan Panduan Penggunaan" pada domain tersebut. 

2. Waktu Pelaksanaan 
a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat di atas sejak pengumuan lelang ini terbit sampai dengan harltanggal Senin, 

23 November 2020 pukul 09:00 waktu Server Aplikasi Lelang Intemet penawaran tertutup (closed bidding), sesuai 

WIB 
b. Pembukaan penawaran Lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada : Hai / tanggal Senin, 23 November 2020 pukul 

09:00 waktu Server Aplikasi Lelang Internet penawaran tertutup (closed bidding) sesuai WIB, di KPKNL Semarang. 

Gedung Keuangan Negara l, Jalan Imam Bonjol 1 D Semarang: 
C. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di 

atas. 
3Setoran Uang Jaminan hanus sudah efekif diterima oleh KPKNL selambat- lambatnya 1 (satu) hari keja sebelum 

pelaksanaan lelang melalui nomor virtual account (VA) masing-masing peserta lelang. 
4. 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 atau tidak melunasi kewajban pembayaran sesua 

ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara. 
5. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya -tertunggak atas obyek lelang. 

Peserta lelang dianggap telah mengetahui imemahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang 

dibeli. 
6. 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 berkepentinganl peminat tidak dapat melakukan tuntutan keberatan dalam 

bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN. 
Pastikan data yang anda sampaikan dan transaksi perbankan yang anda laksanakan sudah benartepat, ketidakbenaran 

data dan transakasi perbankan dapat membuat anda tidak bisa menjadi peserta lelang, kegagalan/kesalahan sistem 

perbankan dan jaringan internet bukan tanggung jawab KPKNL. 

8. Open House: Hari Rabu-Jumat tanggal 18 sampai dengan 20 Nopember 2020 pukul 09:00 sampai dengan 14:00 WIB. 

di Kantor UIN Walisongo Semarang, JI. Walisongo No.3-5 Semarang. CP. Amarodin HP. 081326300114, Mujimin HP 

7. 

085786430715 
9. Untuk infomasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Semarang (024)3542272 dan UIN Walisongo Semarang 

(024)7604554 
1AN 
Semiarang, 16 Nopember 2020 

Rektork Kia�a Pengguna Barang 

MAENTE KEME. 
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