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PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG KELAS II
Jl. Soekarno Hatta No. 538 Lubuk Basung Kab. Agam 26415
Telp. Fax ( 0752 )  76143 - 76052. Website : www.pn-lubukbasung.go.id
E-mail : info@pn-lubukbasung.go.id

PENGUMUMAN LELANG PERTAMA EKSEKUSI 
PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
Nomor :  W3.U11.480/HPDT/V/2022

Pengadilan Negeri Lubuk Basung, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bukit tinggi akan melaksanakan Penjualan di muka umum / lelang eksekusi pengadilan menggunakan aplikasi lelang internet tanpa kehadiran peserta (Closed Bidding) terhadap barang tidak bergerak yaitu 3 ( Tiga ) Bidang Tanah seluas 9.040 M2 dengan Rinciannya sebagai berikut :
	Sertifikat No.13/Matur, Luas tanah 4.830 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

	Utara 	: Tanah Milik Adat
	Selatan 	: Tidak terdaftar/jalan kecil tidak bernama (Jalan Desa), dibangun

 	                oleh Rusdi Rahman Latif 
	Timur	: SHM No.20 atas nama Rusdi Rahman Latif

Barat	: SHM No.14 atas nama Rusdi Rahman Latif

	Sertifikat No.14/Matur, Luas tanah 2.160 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

	Utara 	: Tanah Milik Adat

Selatan 	: Tidak terdaftar/jalan kecil tidak bernama (Jalan Desa), dibangun 
                             oleh Rusdi Rahman Latif 
	Timur	: SHM No.13 atas nama Rusdi Rahman Latif

Barat	: Tanah Milik Adat

	Sertifikat No.20/Matur, Luas tanah 2.050 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

	Utara 	: HGB No.126/Matur, atas nama PT. Malacho Usahaprima

Selatan 	: Tidak terdaftar/jalan kecil tidak bernama (Jalan Desa), dibangun     
                             oleh Rusdi Rahman Latif 
	Timur	: Tanah Tak Terdaftar

Barat	: SHM No.14 atas nama Rusdi Rahman Latif

Semua Objek tersebut terletak di Desa Padang Galanggang Kecamatan Matur Kabupaten Agam, Sumatera Barat,  untuk nilai Limitnya  sebesar Rp 1.882.000.000.- (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta rupiah) dan Uang jaminan Rp 600.000.000.- (Enam Ratus Juta  rupiah)

Syarat-Syarat dan Ketentuan Lelang :
Cara Penawaran
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet (closed bidding)  yang di akses dengan alamat domain http://www.lelang.go.id/ . Tata cara mengikuti lelang e-auction dapat dilihat pada menu “syarat & ketentuan “ pada domain tersebut.

Pendaftaran 
Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada domain diatas dengan merekam serta mengunggah soft copy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan dikembalikan langsung ke nomor tersebut) 


Waktu Penawaran dan Pelaksanaan Lelang
Berdasarkan surat  dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi Nomor : S-282/KNL.0302/2022 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan lelang dengan jenis melalui internet  (Closed Bidding) sebagai berikut :

	Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain di bawah ini sejak pengumuman ini terbit sampai dengan :

Hari/ Tanggal
:
Senin/ 13 Juni 2022
Batas Akhir Penawaran
:
Pukul 10.30 waktu Server Aplikasi Lelang Internet (Close Bidding)
Alamat Domain
:
https://www.lelang.go.id/
Tempat Lelang
:
KPKNL Bukittinggi
Jalan Muhammad Yamin Nomor 60, Bukittinggi
Penetapan Pemenang
:
Setelah batas akhir Penawaran

Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan pengunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut 
Uang Jaminan Lelang  
	Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang seperti tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

	Jumlah/Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).

Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. 
	Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu di status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan identitas dinyatakan valid.

Uang Jaminan Penawaran Lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, akan di kembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, kecuali ada biaya transaksi perbankan 
Penawaran Lelang
Penawaran lelang paling sedikit sama dengan limit dan dapat dilakukan berkali-kali sampai dengan batas akhir penawaran.
Pelunasan Lelang
	Pemenang lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta.

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
Objek Lelang
Objek lelang kondisi apa adanya (kondisi as is) dan dapat dilihat pada alamat di atas mulai hari kerja sampai sebelum pelaksanaan lelang, Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan alamat Jl. Soekarno Hatta No. 538 Lubuk Basung Kab. Agam 26415 Hp 082172278893  : www.pn-lubukbasung.go.id E-mail : info@pn-lubukbasung.go.id

Lubuk Basung, 12 Mei 2022
Panitera,
dto
SUL AHMAD, S.H
NIP. 197007081993031006


