
KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN NIAS 

Jl. Pancasila No. 29 A Desa Hiliweto Kecamatan Gido 
Telp : (0639) 22606 Fax : (0639) 22606 

PENGUMUMAN LELANG 
Nomor: f> /RT.01.3/1204/2022 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias dengan Perantaraan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan akan melaksanakan Lelang 
Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa Barang Habis Pakai Eks Pemilihan 
Tahun 2020, Pemilihan Umum Tahun 2004 dan 2009 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Nias yang terdiri dar i : 
1. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, sejumlah 720,5 Kg; 
2. Kotak Suara Berbahan Kardus Tahun 2020 sejumlah 816 Kg; 
3. Bilik Suara Berbahan Alumunium Tahun 2004 sejumlah 1.023 Kg; 
4. Bilik Suara Berbahan Alumunium Tahun 2009 sejumlah 2.795 Kg; 
Lokasi Jalan Maduma No. 3 Desa Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kabupaten Nias, 
Provinsi Sumatera Utara. 

Harga Limit Rp 52.346.750,- dengan Uang Jaminan Rp 15.000.000,-

Svarat dan Ketentuan Lelang : 
1. 

2. 

3. 

Lelang dilaksanakan dengan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran 
peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet dengan cara tertutup 
(closed bidding). Dibuka dengan browser pada alamat domain www.lelang.go.id. 
Calon peserta lelang diharuskan membaca terlebih dahulu menu "Syarat dan 
Ketentuan" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut; 
Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain 
www.lelang.QO.id dengan merekam serta mengunggah softcopy K T P dan 
memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri; 
Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Penawaran lelang dapat dilakukan melalui domain di atas pada : 

Hari / Tanggal 
Batas Akhir Penawaran 

Alamat Domain 
Tempat Lelang 

Penetapan Pemenang 

Rabu/16 Februari 2022 
14.00 Waktu Server Aplikasi Lelang Melalui 
Sesuai WIB 
www.lelang.go.id 
Kantor Pelayanan 
Padangsidimpuan, 
Padangsidimpuan 
Setelah Batas Akhir Penawaran 

Kekayaan Negara 
Jalan Kenanga 

dan 
No. 

nternet 

Lelang 
99, 

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan menggunakan waktu server yang 
tertera pada alamat domain tersebut di atas. 
Uang jaminan penawaran, 
a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan nominal HARUS 

sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang 
ini (bukan dicicil) dan sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum 
pelaksanaan lelang dan memperhatikan system End of Day (EoD) yang berlaku 
pada kebijakan masing-masing bank yang digunakan; 

http://www.lelang.go.id
http://www.lelang.QO.id
http://www.lelang.go.id


b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing 
peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil 
melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid; 

c. Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang 
akan dikembalikan lagi ke peserta lelang. Pejabat lelang tidak akan melakukan 
pemotongan atas pengembalian uang jaminan dimaksud. Segala biaya yang timbul 
sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta 
lelang; 

Penawaran Lelang 
a. Harga penawaran belum termasuk bea lelang dan biaya resmi lainnya; 
b. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirim secara otomatis 

dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang, setelah 
peserta lelang menyetor uang jaminan lelang serta memenuhi syarat; 

c. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang 
dapat dikirimkan berkali-kali dengan menggunakan token yang telah dikirim ke 
alamat email masing-masing sampai batas waktu sebagaimana yang telah 
ditentukan; 

d. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui 
niai limit ditetapkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pemenang Lelang. Jika terdapat 
penawaran tertinggi yang sama, yang diterima lebih dahulu akan ditetapkan oleh 
Pejabat Lelang sebagai Pemenang Lelang; 

e. Apabila terdapat force majeure (keadaan kahar), lelang dapat dibatalkan sesuai 
ketentuan dan peserta lelang tidak berhak melakukan gugatan/tuntutan/meminta 
ganti rugi kepada Penjual dan Pejabat Lelang (KPKNL Padangsidimpuan). 

Pelunasan Lelang 
a. Pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 

(lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Penyetoran pelunasan ditujukan ke 
nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang dengan memperhatikan system End 
of Day (EoD) yang berlaku pada kebijakan masing-masing bank yang digunakan; 

b. Apabila Pemenang Lelang tidak melunasi harga pembelian dan bea lelang sesuai 
ketentuan, maka status Pemenang Lelang akan dibatalkan serta dianggap 
wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara sebagai 
Pendapatan J a s a Lainnya. 

Objek Lelang 
a. Objek lelang dalam kondisi apa adanya (as is) foto, spesifikasi teknis dan informasi 

tentang objek lelang dapat dilihat pada domain di atas. Apabila terdapat 
kekurangan/kerusakan baik yang terlihat maupun 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; 

b. Objek lelang tersebut pada saat ini dalam penguasaan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Nias. Bagi peserta yang berminat agar dapat melihat barang yang 
dilelang yang berada di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias 
yang beralamat di Jalan Maduma No. 3 Desa Hiliweto Gido Kecamatan Gido 
Kabupaten Nias pada Pukul 10.00 s.d 16.00 Wib di hari kerja sampai dengan satu 
hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang, sejak pengumuman ini diterbitkan; 

c. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dan telah melunasi harga 
lelang hams mengambil objek lelang yang sudah dimenangkan dalam jangka waktu 
14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan lelang; 

d. Barang/Objek lelang dapat diambil di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Nias yang beralamat di Jalan Maduma No. 3 Desa Hiliweto Gido 



Kecamatan Gido Kabupaten Nias setelah Pemenang Lelang melunasi seluruh 
biaya yang telah ditentukan dengan menunjukan kwitansi pelunasan dan/atau Surat 
Keterangan Pemenang Lelang dari KPKNL Padangsidimpuan kepada Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Nias serta membuat dan menandatangani Berita 
Acara Serah Terima Barang Lelang antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Nias dengan Pemenang Lelang; 

8. Peserta Lelang diharuskan membuat pernyataan bahwa akan menghancurkan surat 
suara dan /atau formulir dengan cara dilebur atau di daur ulang kertas eks surat suara 
dan/atau formulir yang telah dibeli melalui lelang dan bertanggung jawab penuh atas 
barang tersebut jika telah ditunjuk sebagai pemenang lelang. 

9. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Nias dengan alamat J l . Pancasila No. 29 A Desa Hiliweto Gido 
Kecamatan Gido Kabupaten Nias (Reski Halomoan, contact person : 081290962491) 
dan terkait dengan proses lelang calon peserta lelang dapat menghubungi Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan dengan alamat Jalan 
Kenanga Nomor 99 Padangsidimpuan Nomor Telp. 0634-21605 atau Call Center 
DJKN di nomor 150 991 pada jam dan hari kerja. 

Gido, 09 Februari 2022 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Nias, 


