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Gambar obyek lelang dan keterangan diatas merupakan ilustrasi, namun bagaimanapun kiranya pihak yang berminat 
berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan sendiri terhadap obyek lelang tersebut dan legalitasnya.

PEMBUKAAN PENAWARAN : Jum’at, 20 November 2015, Pkl. 09.00 WIB (Lelang Via Email)

Perumnas Cijerah II, Jl. Anis Blok IV No.207 RT.05 RW.011
Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota Bandung

SHM No.6025, Lt=109 m2
Limit Rp. 306.285.500,- ; Jaminan Rp. 91.885.650,-

         SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (e-mail) dengan menggunakan Aplikasi 

Lelang Email (ALE) yang diakses pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Tata cara mengikuti lelang e-mail dapat dilihat pada menu 

“Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada 

https://lelangdjkn.kemenkeu.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file *jpg, *png) dan nomor rekening atas nama 

sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

Calon peserta yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah : surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan 

perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file.

3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL 

Bandung selambat-lambatnya  1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.  Uang jaminan lelang disetorkan ke Virtual Account (VA) masing-masing 

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

melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

4. a)  Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain di atas sejak pengumuman           

lelang ini terbit sampai dengan : Hari/ tangga : Jum'at, 20 November 2015,  Pukul 08.00 Waktu Server ALE (sesuai WIB)

b)  Pembukaan penawaran lelang oleh pejabat lelang dilakukan pada

Hari/tanggal : Jum'at, 20 November 2015,  Pukul 09.00 Waktu Server ALE (sesuai WIB)

Tempat : KPKNL Bandung, Gedung “N” Lantai 3 Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung

5. Panawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing – masing 

peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam/blacklist.

6. a)   Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing – masing peserta.

b) Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan 

wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.

7. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya. Calon peserta lelang diharapkan telah melihat dan mengetahui objek yang akan ditawarnya.

8. Karena satu dan lain hal terjadi pembatalan/penundaan lelang, maka peserta lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun 

kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Bandung.

021-8313728, 022-4220462, 085295383333, 08139543666
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