KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI
TIPE C SOEKARNO-HATTA
PENGUMUMAN LELANG
Nomor : PENG –793 /KPU.03/BD.0302/TPP/2017
Dengan perantara Kantor Pelay anan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang dan PT. Balai Lelang Artha, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai T ipe C
Soekarno-Hatta akan melaksanakan pelelangan Barang yang Tidak Dikuasai Negara berupa barang bergerak sebagai berikut :
Lot
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Uraian

Jumlah

Gitar listrik Ernie Ball, Peav ey, string, aneka Koper G-Ro, perhiasan, jam tangan dll
Aneka spart motor dan Mobil
Linear Hopper, aneka spart part dan mesin.
Aneka serv er, komputer, switch dan accessories
Spare part aircraft/pesaw at
Alat kesehatan
Alat Olahraga Monark, Sepeda, waterproof drybag, backpack dll.

Batas Penerimaan Uang Jaminan 15 Nov 2017 j am 23.59 (W aktu
Server E-auction WIB)
Pengajuan Penawaran Lelang : 11 – 15 Nov 2017
Tutup Penawaran : 16 Nov 2017 Jam 13.59 Waktu Ser ver E-aucti on
(WIB)
Pelaksanaan Lelang (Buka Penawaran) :
Kantor KPKNL Tangerang
Jl. Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna Tangerang
Kamis, 16 Nov 2017 / Jam 14.00 Waktu server E-Auction (WIB)
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Item
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Item

Harga Limit (Rp)
86.659.000,13.576.000,89.203.000,44.313..000,29.706.000,26.992.000,70.850.000,-

Jaminan (Rp)
26. 000.000,5.000.000,27.000.000,14.000.000,9.000.000,10.000.000,22.000.000,-

Open House : 13 – 15 Nov 2017
Waktu : Pukul 09.00 s/d 16.00 WIB
Lokasi Objek Lelang :
PT. Balai Lelang Artha
Komp. Pergudangan VIVO Business Park Blok I No.37
Jl. Pembangunan III, Kel. Karang Sari,
Karang Anyar, Neglasari, Tangerang, 15121

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG:
1. Lelang dilaksanakan dengan surat elektronik (email) dengan penaw aran
secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang. Penaw aran lelang dapat
diakses pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/ Tata
cara mengikuti lelang E-Auction dapat dilihat pada menu “Tata cara dan
Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan w ajib memiliki akun pada
https://w w w .lelangdjkn.kemenkeu.go.id/ dengan merekam serta
mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama s endiri
(apabila kalah maka uang jaminan akan dikembalikan langsung k e nomor
tersebut. Biay a Transfer, RTGS pengembalian uang jaminan dibebankan
kepada peserta lelang).
3. Penaw aran lelang diajukan melalui alamat domain diatas setelah
peny etoran uang jaminan .
4. Peserta lelang harus menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu s erv er
y ang tertera pada alamat domain tersebut diatas.
5. Peserta lelang w ajib meny etor jaminan lelang masing-masing sebesar
sesuai lot tersebut di atas (1 lot untuk 1 setoran jaminan). Setoran jam inan
lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu)
hari kerja sebelum pelaksanaan lelang Pukul 23.59 Waktu Server E-auction
(WIB)
6. Uang jaminan lelang disetorkan per Lot sekaligus (bukan dicicil) k e N om or
Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, Nomor VA akan
dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masingmasing peserta setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas
diny atakan valid.
7. Penaw aran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara
otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing pes erta
lelang setelah meny etor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar
hitam / blacklist. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit.
8. Pemenang lelang akan diumumkan lew at e-mail masing-masing peserta
segera setelah pembukaan penawaran lelang.

9. Pemenang lelang harus melunasi harga lelang dalam waktu 5 (lima) hari
kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila w anprestasi atau tidak
melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan, maka uang jam inan
akan disetorkan ke Kas Negara.
10. Barang-barang y ang dilelang adalah Barang yang Tidak Dikuasai (BTD),
Pemenang Lelang masih harus membayar:
a. Bea Lelang pembeli sebesar 3% dari harga lelang;
b. Bea Pencacahan sebesar 2,5% dari harga lelang disetorkan ke
rekening Bank Mandiri Cab. Terminal Cargo Bandara Soekarno
Hatta atas nama Rekening Jaminan KPPBC TMP Soekarno-Hatta
nomor rekening 116-00-89003520
c. PPh sebesar 7,5 % dari harga lelang disetorkan ke rekening Bank
Mandiri Cab. Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta atas nam a
Rekening Jaminan KPPBC TMP Soekarno-Hatta nomor rekening
116-00-89003520
11. Barang dilelang dalam kondisi apa adanya. Tidak ada jaminan apapun
berkenaan dengan kualitas maupun kuantitas barang. Peminat y ang
melakukan penawaran (baik yang mengikuti maupun tidak open house)
dianggap sudah mengetahui dan setuju terhadap kondisi barang y ang
diajukan penaw arannya;
12. Pemenang lelang dapat mengeluarkan barangny a setelah pelunasan
harga lelang dan kew ajiban sesuai butir 10. Pengeluaran barang setelah
5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal batas w aktu pelunasan
sebagaimana dimaksud butir 10, akan dikenakan sewa gudang s esuai
tarif y ang berlaku pada PT. Balai Lelang Artha;
13. Apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan
lelang terhadap satu atau beberapa barang di atas maka peserta lelang
tidak dapat melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Tangerang, KPU
Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, dan PT Balai Lelang Artha;
14. Informasi dan pejelasan lebih lanjut hubungi PT. Balai Lelang Artha Telp.
021-29867814,
081385135987
atau
kunjungi
w ebsite
w ww.balailelangartha.com.

Tangerang, 10 Nov 2017

