KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E - mail : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id.

PENGUMUMAN LELANG
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi c.q Universitas Mulawarman dengan
perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda akan melaksanakan Lelang
Non Eksekusi Wajib Barang Milik Nagara (BMN) yang pelaksanaan lelang dengan penawaran lelang
dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara tertutup (closed bidding) atas
barang bergerak dalam kondisi apa adanya, berupa :
Nama Barang/Merk

Nilai Limit

Uang Jaminan

Keterangan

1 unit mobil VW Combi
KT 2000 BX tahun 1978

Rp.
24.108.000,(dua puluh empat juta
seratus delapan ribu
rupiah)

Rp.
4.821.600,- BPKB dan
(empat juta delapan STNK (ada)
ratus dua puluh satu
ribu enam ratus rupiah)

1 unit mobil Toyota Kijang KF 42
KT 1833 BZ tahun 1996

Rp.
13.591.000,(tiga belas juta lima
ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)

Rp.
2.647.200,- BPKB dan
(dua juta enam ratus STNK (ada)
empat puluh tujuh ribu
dua ratus rupiah)

1 unit mobil Daihatsu S 92 Espass
KT 1571 BZ tahun 2000

Rp.
15.941.000,(lima
belas
juta
sembilan ratus empat
puluh satu ribu rupiah)

Rp.
3.188.200,- BPKB dan
(tiga
juta
seratus STNK (ada)
delapan puluh delapan
ribu dua ratus rupiah)

1 unit mobil Toyota Kijang KF 52
KT 8347 BZ tahun 1996

Rp.
11.534.000,(sebelas juta lima
ratus tiga puluh empat
ribu rupiah)

Rp.
2.306.800,- BPKB dan
(dua juta tiga ratus STNK (ada)
enam ribu delapan ratus
rupiah)

1 unit sepeda motor Honda Astrea 100 Rp.
1.467.000,KT 4946 BZ tahun 2001
(satu juta empat ratus
enam puluh tujuh ribu
rupiah)

Rp.
293.400,- BPKB dan
(dua ratus sembilan STNK (ada)
puluh tiga ribu empat
ratus rupiah)

1 unit sepeda motor Honda
KT 4381 M tahun 2002

Rp.
791.000,- Rp.
158.200,- BPKB (ada) dan
(tujuh ratus sembilan (seratus lima puluh STNK (tidak ada)
puluh satu ribu rupiah) delapan ribu dua ratus
rupiah)

1 unit sepeda motor Suzuki Tornado
KT 3217 B tahun 1994

Rp.
537.000,- Rp.
107.200,- BPKB (ada) dan
(lima ratus tiga puluh (seratus tujuh ribu dua STNK (tidak ada)
tujuh ribu rupiah)
ratus rupiah)

1 unit sepeda motor Honda Mega Pro
GL 160 KT 4099 MZ tahun 2004

Rp.
1.382.000,(satu juta tiga ratus
delapan puluh dua
ribu rupiah)

Rp.
276.400,- BPKB dan
(dua ratus tujuh puluh STNK (ada)
enam ribu empat ratus
rupiah)
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1 unit sepeda motor Honda
KT 4404 MZ tahun 2007

Rp.
3.870.000,- Rp.
774.000,- BPKB dan
(tiga juta delapan ratus (tujuh ratus tujuh puluh STNK (ada)
tujuh
puluh
ribu empat ribu rupiah)
rupiah)

Pelaksanaan lelang pada :

Cara Penawaran

:

Closed Bidding melalui website www.lelang.go.id

Hari / Tanggal

:

Selasa, 08 Februari 2022

Waktu Penawaran

:

Pukul 13.00 WIB sesuai waktu server Aplikasi Lelang atau
14.00 WITA

Waktu Penetapan

:

Setelah batas akhir penawaran

Tempat pelaksanaan lelang

:

Universitas Mulawarman Jl. Kuaro, Gunung Kelua Samarinda

Dengan Persyaratan Lelang sbb. :
Peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website : www.lelang.go.id;
1. Peserta disarankan untuk melihat obyek lelang untuk memastikan kesesuaian foto dengan kondisi fisik
dan/atau dokumen kepemilikan, karena Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah
mengetahui apa yang telah ditawar olehnya;
2. Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang pada alamat obyek lelang tersebut diatas sampai
dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang di Universitas Mulawarman Jl. Kuaro, Gunung Kelua
Samarinda.
3. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka
penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan
dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. KPKNL/Pejabat Lelang
tidak bertanggung jawab terhadap kualitas maupun kuantitas barang yang akan dilelang sehingga
Peserta yang telah melakukan penawaran dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang baik secara
kualitas maupun kuantitas;
4. Jaminan Penawaran Lelang :
a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus
sama dengan jaminan yang diisyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan
dicicil) dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 ( satu) hari sebelum pelaksanaan
lelang;
b. Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan
secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang setelah berhasil melakukan
pendaftaran, data identitas dinyatakan valid dan memilih barang yang dilelang;
5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan
berkali-kali, sampai dengan batas waktu di atas;
6. Pemenang lelang melunasi Harga lelang ditambah Bea Lelang Pembeli (2%) paling lama 5 (lima) hari
kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan
tersebut, maka pembeli dianggap wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan ke kas Negara;
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7. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya termasuk ada/tidaknya dokumen kepemilikan dengan segala
konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui kondisi
objek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu
hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
8. Segala biaya yang ditimbulkan akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
9. Pemenang Lelang yang melakukan pelunasan harga lelang wajib melakukan pengambilan barang
paling lama 10 hari sejak pelunasan harga lelang. Apabila melewati batas waktu yang ditentukan, maka
Penjual tidak bertanggung jawab atas kondisi dan keamanan dari barang yang telah dibeli serta Penjual
tidak bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan dan kehilangan atas barang tersebut.
10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0812-5666-6631 (Mantong)
Samarinda, 03 Februari 2022
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PENGUMUMAN LELANG
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi c.q Universitas Mulawarman dengan
perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda akan melaksanakan Lelang
Non Eksekusi Wajib Barang Milik Nagara (BMN) yang pelaksanaan lelang dengan penawaran lelang
dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara tertutup (closed bidding) atas
barang bergerak dalam kondisi apa adanya, berupa :
Nama Barang/Merk

Nilai Limit

Uang Jaminan

1 unit mobil Toyota Kijang KF 40

Rp.

KT 274B tahun 1992

(sepuluh juta delapan (dua juta seratus tujuh STNK (tidak ada)
ratus

10.878.000,- Rp.

Keterangan

tujuh

2.175.600,- BPKB (ada) dan

puluh puluh lima ribu enam

delapan ribu rupiah)

ratus rupiah)

1 unit mobil Toyota Kijang KF 40

Rp.

10.465.000,- Rp.

KT 2880 B tahun 2007

(sepuluh juta empat (dua

2.093.000,- BPKB dan STNK
juta

sembilan (tidak ada)

ratus enam puluh lima puluh tiga ribu rupiah)
ribu rupiah)

Pelaksanaan lelang pada :

Cara Penawaran

:

Closed Bidding melalui website www.lelang.go.id

Hari / Tanggal

:

Selasa, 08 Februari 2022

Waktu Penawaran

:

Pukul 13.00 WIB sesuai waktu server Aplikasi Lelang atau
14.00 WITA

Waktu Penetapan

:

Setelah batas akhir penawaran

Tempat pelaksanaan lelang

:

Universitas Mulawarman Jl. Kuaro, Gunung Kelua Samarinda

Dengan Persyaratan Lelang sbb. :
Peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website : www.lelang.go.id;
1. Peserta disarankan untuk melihat obyek lelang untuk memastikan kesesuaian foto dengan kondisi fisik
dan/atau dokumen kepemilikan, karena Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah
mengetahui apa yang telah ditawar olehnya;
2. Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang pada alamat obyek lelang tersebut diatas sampai
dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang di Universitas Mulawarman Jl. Kuaro, Gunung Kelua
Samarinda.
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3.

Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka
penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan
dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. KPKNL/Pejabat Lelang
tidak bertanggung jawab terhadap kualitas maupun kuantitas barang yang akan dilelang sehingga
Peserta yang telah melakukan penawaran dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang baik secara
kualitas maupun kuantitas;
4. Jaminan Penawaran Lelang :
a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus
sama dengan jaminan yang diisyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan
dicicil) dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 ( satu) hari sebelum pelaksanaan
lelang;
b. Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan
secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang setelah berhasil melakukan
pendaftaran, data identitas dinyatakan valid dan memilih barang yang dilelang;
5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan
berkali-kali, sampai dengan batas waktu di atas;
6. Pemenang lelang melunasi Harga lelang ditambah Bea Lelang Pembeli (2%) paling lama 5 (lima) hari
kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan
tersebut, maka pembeli dianggap wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan ke kas Negara;
7. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya termasuk ada/tidaknya dokumen kepemilikan dengan segala
konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui kondisi
objek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu
hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
8. Segala biaya yang ditimbulkan akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
9. Pemenang Lelang yang melakukan pelunasan harga lelang wajib melakukan pengambilan barang
paling lama 10 hari sejak pelunasan harga lelang. Apabila melewati batas waktu yang ditentukan,
maka Penjual tidak bertanggung jawab atas kondisi dan keamanan dari barang yang telah dibeli serta
Penjual tidak bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan dan kehilangan atas barang tersebut.
10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0812-5666-6631 (Mantong)
Samarinda, 03 Februari 2022

