
 
 

 
 
 
 

HAK TANGGUNGAN 
 
 
A. HAK TANGGUNGAN SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN ATAS TANAH 

Hak tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah selanjutnya 
disebut dengan UUHT.  Keberadaannya menggantikan hipotheek sebagai jaminan 
kebendaan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian Hak 
Tanggungan diatur dalam Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan: 

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, 
yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan 
pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut 
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan 
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 
tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.” 
Dari rumusan ini, dapat simpulkan bahwa hak tanggungan adalah suatu bentuk 

jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan obyek jaminannya berupa hak 
atas tanah yang diatur dalam UUPA. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 51  yang 
menyatakan bahwa hak tanggungan dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan 
hak guna bangunan. Keberadaan UUHT ini merupakan pelaksanaan Pasal 51 UUPA yang 
menggantikan berlakunya ketantuan-ketentuan menganai hypotheek yang diatur dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband yang diatur dalam 
Staatsblad 1908 No. 542 yang diubah dengan Staatsblad 1937 No. 190. 

Setiap perikatan pada umumnya selalu mengandung 2 (dua) unsur yang hadir secara 
bersama-sama, yaitu schuld dan haftung. Schuld mewakili kewajiban pada diri debitor untuk 
memenuhi kewajiban, prestasi atau utang yang ada pada dirinya tersebut, dengan tanpa 
memperhatikan ada tidaknya harta benda miliknya yang dapat disita oleh kreditor bagi 
pemenuhan piutang kreditor tersebut. Sedangkan haftung berkaitan dengan 
pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban, tanpa memperhatikan siapa pihak yang 
berkewajiban untuk memenuhinya.  Lebih berbicara soal harta kekayaan debitor yang dapat 
dipertanggungjawabkan, dapat disita dan dijual oleh kreditor guna memenuhi kewajiban 
debitor kepada kreditor. Hak Tanggungan (HT) sebagai suatu jaminan kebendaan, hanya 
dimungkinkan jika dibuat dalam bentuk perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 10-12 UUHT. 
Dimana pemberian HT dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT).  

Pemberian Hak tanggungan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 
KUH Perdata menyebutkan syarat sahnya perjanjian meliputi: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 

MODUL 

IX 



4. Suatu sebab yang halal. 
Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subyektif, dan syarat ketiga dan 

keempat merupakan syarat obyektif.  
 
Pemberian hak tanggungan baru mengikat pihak ketiga, manakala pemberian hak 

tanggungan tersebut sudah didaftarkan dan diumumkan. Saat pendaftaran dan 
pengumuman itu merupakan saat berlakunya hak tanggungan sebagai hak kebendaan. 
Terhadap pendaftaran dan pengumuman tersebut, sebagai bukti keberadaan hak 
tanggungan, bagi penerima hak tanggungan dikeluarkan sertifikat hak tanggungan. 
Perjanjian pemberian hak tanggungan adalah perjanjian tambahan  (assesoir) dari perjanjian 
pokok hutang piutang.  
 Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan suatu surat kuasa 
yang benar-benar khusus, hanya terbatas untuk memberikan atau membebankan hak 
tanggungan semata. Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan 
hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek 
hak tanggungan.  Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah: 

1. Hak milik 
2. Hak guna usaha 
3. Hak guna bangunan 
4. Hak pakai atas tanah negara 
5. Hak pakai atas tanah milik. 

 
Asas-asas dalam hak tanggungan 

Hak tanggungan dalam pelaksanaannya,  berpedoman pada beberapa asas yang meliputi: 
1. Hak tanggungan bersifat memaksa. 

Pembebanan hak tanggungan sebagai sebuah jaminan atas tanah tidak bersifat 
memaksa, namun setelah hak tanggungan ada, maka segala ketentuan dalam UUHT 
wajib dilaksanakan. Pengingkaran atas ketentuan UUHT dapat menyebabkan HT 
tidak berlaku. 

2. Hak tanggungan dapat beralih atau dipindahkan. 
Hak tanggungan merupakan perjanjian assesoir yang mengikuti perjanjian pokok 
utang piutang. Dan apabila piutang yang dijamian dengan HT tersebut beralih, maka 
HT juga akan ikut beralih. 

3. Hak tanggungan bersifat individualiteit. 
Pasal 15 UUHT menentukan bahwa atas suatu objek HT dapat dibebani dengan lebih 
dari satu HT untuk menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Masing-masing HT 
tersebut berdiri sendiri. Eksekusi atau hapusnya HT yang satu tidak berpengaruh 
terhadap HT lainnya.  

4. Hak tanggungan bersifat menyeluruh (totaliteit) 
Pada prinsipnya HT diberikan secara keseluruhan. Yaitu HT diberikan dengan segala 
ikutannya, yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah yang 
dijamin dengan HT. Maka eksekusi HT atas bidang tanah tersebut juga meliputi 
segala ikutannya, yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah 
yang dijaminkan atau diagunkan dengan HT tersebut. 

5. Hak tanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan (onsplitbaarheid). 
Pembebanan HT akan dilakukan terhadap bidang tanah tertentu beserta segala apa 
yang melakat diatasnya. 



6. Hak tanggungan berjenjang (ada prioritas yang satu atas yang lainnya). 
Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa atas satu bidang tanah dapat 
dikenakan beberapa HT. Atas hak-hak tanggungan tersebut ditentukan peringkat 
berdasarkan pendaftarannya. Apabila pendaftaran dilakukan secara bersamaan, 
maka peringkat HT ditentukan berdasar saat pembuatan APHT. 

7. Hak tanggungan harus diumumkan (asas publisitas). 
Pendaftaran yang dilakukan merupakan pemenuhan syarat publisitas, sebagaimana 
disyaratkan dalam hukum kebendaan. 

8. Hak tanggungan mengikuti bendanya (droit de suite). 
Artinya ketangan siapapun benda yang dimiliki beralih, pemilik dengan hak 
kebendaan tersebut berhak untuk menuntutnya kembali, dengan atau tanpa disertai 
dengan ganti rugi. 

9. Hak tanggungan bersifat mendahulu (droit de preference) 
HT memberikan kedudukan istimewakepada kreditornya. Yaitu sebagai kreditor 
preferen yang memberikan kedudukan istimewa untuk mendapatkan pelunasan 
piutangnya terdahulu daripada kreditor lainnya. Hak tanggungan hanya 
semataditujukan bagi pelunasan utang dengan cara menjual (sendiri) bidang tanah 
yang dijaminkan dengan HT tersebut dan memperoleh pelunasan dari penjualan 
tersebut hingga sejumlah nilai HT atau nilai piutang kreditor. 

10. Hak tanggungan sebagai jura in re aliena (yang terbatas) 
Hak tanggungan ini hanya bersifat perjanjian assesoir, yang merupakan perjanjian 
tambahan/ ikutan dari perjanjian pokok utang piutang. Sifatnya terbatas pada hal 
tersebut sebagai suatu bentuk jaminan. 
 
 

B. PEMBERIAN DAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN 
Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap: 
1. Tahap pemberian HT dengan dibuatnya APHT oleh PPAT dengan sebelumnya 

didahului perjanjian utang piutang yang dijamin. 
2. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan yang merupakan saat lahirnya 

HT. 
 
Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak 

tanggungan sebagai jaminan pelunasan uang tertentu, yang dituangkan di dalam dan 
merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau 
perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersbut. Pemberian HT dilakukan dengan 
pembuatan APHT oleh PPAT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika obyek 
HT berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat 
untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilaksanakan, pemberian HT dilakukan 
bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.  

Pembuatan APHT wajib mencantumkan: 
1.  Nama dan identitas pemegang dan pemberi HT; 
2.  Domisili pihak-pihak; 
3.  Penunjukan secara jelas utang ata utang-utang yang dijamin; 
4.  Nilai tanggungan; 
5.  Uraian yang jelas mengenai objek HT.  
 



Dalam APHT dapat dicantumkan janji-janji: 
1. Janji yang membatasi kewenangan objek HT untuk menyewakan objek HT dan 

atau menentukan mengubah jangka waktu sewa dan atau menerima uang sewa 
di muka kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemegang HT. 

2. Janji yang membatasi kewenangan pemberi HT untuk mengubah bentuk atau 
tata susunan objek HT, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari 
pemegang HT. 

3. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang HT untuk[mengelola 
objek HT berdasar penetapan ketua PN yang daerah hukumnya meliputi objek 
HT apabila debitor sungguh-sungguh cidera janji. 

4. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang HT untuk 
menyelamatkan objek HT, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi 
atau mencegah hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi objek HT karena 
tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan UU. 

5. Janji bahwa pemegang HT pertama memunyai hak untuk menjual atas kekuatan 
sendiri objek HT apabila debitor cidera janji. 

6. Janji yang diberikan pemegang HT pertama bahwa objek HT tidak akan 
dibersihkan dari HT. 

7. Janji bahwa pemberi HT tidak akan melepaskan haknya atas objek HT tanpa 
persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang HT. 

8. Janji bahwa pemegang HT akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti 
rugi yang diterima pemberi HT untuk pelunasan piutangnya apabila objek HT 
dilepaskan haknya oleh pemberi HT atau dicabut haknya untuk kepentingan 
umum. 

9. Janji bahwa pemegang hT akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang 
asuransi yang diterima pemberi HT untuk pelunasan piutangnya, jika objek HT 
diasuransikan. 

10.  Janji bahwa pemberi HT akan mengosongkan objek HT pada waktu eksekusi HT. 
11.  Janji bahwa setifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan 

HT dikemblikan pada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, kecuali 
diperjanjikan. 

Namun, dalam Pasal 12 ditetapkan bahwa janji yang memberikan kewenangan kepada 
pemegang HT untuk memiliki objek HT apabila debitor cidera janji batal demi hukum. Hal ini 
bertujuan melindungi debitor dari maksud-maksud kreditor untuk dapat memiliki/ 
menguasai objek HT tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan. 

Selanjutnya Pasal 13 menyebutkan bahwa pemberian HT wajib didaftarkan pada 
Kantor Pertanahan. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT 
wajib mengirimkan APHT dan warkat lain ke Kantor Pertanahan. Pendaftaran HT dilakukan 
Kantor Pertanahan dengan membuat buku tanah HT dan mencatatnya dalam buku tanah 
hak atas tanah yang menjadi objek HT serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak 
atas tanah yang bersangkutan. Tanggal buku tanah HT adalah hari ketujuh setelah 
penerimaan secara lengkap  dan jika hari ketujuh hari libur maka bertanggal hari kerja 
berikutnya. HT lahir pada tanggal pencatatan buku tanah HT tersebut. 

 
 
 
 



1. Pemberian Hak Tanggungan 
Berdasarkan Pasal 10 dan 15 UUHT, disebutkan bahwa pemberian HT harus dan 
hanya dapat diberikan melalui APHT, yang dapat dilakukan dengan 2 cara: 
1. Secara langsung oleh yang berwenang untuk memberikan HT. Adapun pemberi 

HT adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan 
untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek HT. 

2. Secara tidak langsung dalam bentuk pemberian Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan.  
 

2. Pembebanan HT terhadap Hak Atas Tanah 
Pembebanan Hak tanggungan atas tanah dengan status Hak Milik dapat ditemukan 
dalam Pasal 25 UUPA, yaitu “Hak Milik dapat dijadikan jaminan utang dengan 
dibebani Hak Tanggungan.” 
Sedangkan Pasal 4 UUHT menyebutkan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani 
Hak Tanggungan meliputi hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, serta 
hak pakai atas tanah negara. Selain tanahnya, HT juga dapat melekat pada 
bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan 
kesatuan dengan tanahnya serta secara tegas disebutkan dalam APHT. 
Seperti telah dijelaskan di awal bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 
setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT dan warkat lain ke 
Kantor Pertanahan. Selanjutnya pendaftaran HT dilakukan oleh Kantor Pertanahan 
dengan membuat buku tanah HT dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah 
yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat 
hak atas tanah yang bersangkutan. Tanggal buku tanah HT adalah tanggal hari 
ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi 
pendaftarannya  dan ini merupakan tanggal lahirnya Hak Tanggungan tersebut. 

 Perubahan status hak atas tanah yang dibebankan HT 
Setiap pemberian hak-hak atas tanah baru yang berasal dari hak-hak atas tanah 
lainnya, terlebih dahulu akan menghapuskan hak-hak atas tanah yang telah ada 
sebelumnya, kemudian diberikan hak atas tanah yang baru. Peraturan Menteri 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan 
Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah untuk Rumah Tinggal yang dibebani 
Hak Tanggungan menjadi Hak Milik selaras dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 
No. 4 tahun 1996 tentang hapusnya Hak Tanggungan. Pada intinya bahwa apabila 
terjadi perubahan status hak atas tanah, maka Hak Tanggungan harus dibebankan 
kembali karena dengan perubahan status hak atas tanah tersebut, maka Hak 
Tanggungan yang membebaninya menjadi hapus demi hukum. 

 
3. Pemecahan, pemisahan, pembagian, dan penggabungan Hak Atas Tanah yang 

dibebankan Hak Tanggungan. 
Suatu hak atas tanah sangat mungkin untuk dipisah, dipecah, dibagi, maupun 
digabung. Hal ini tentunya akan membawa konsekuensi tenhadap Hak Tanggungan 
yang melekat atasnya. 
1. Dipisah. Pemisahan tanah akan melahirkan hak atas tanah baru selain hak atas 

tanah yang sebelumnya telah ada. Status hak atas tanah yang baru ini sama 
dengan status hak atas tanah sebelum pemisahan dilakukan. 



2. Dipecah. Hal ini akan melahirkan hak atas tanah yang baru secara keseluruhan 
dengan hapusnya hak atas tanah sebelumnya. Status dari seluruh hak atas tanah 
yang baru ini adalah sama dengan status hak atas tanah sebelum pemecahan 
yang kemudian hapus demi hukum tersebut. 

3. Dibagi dengan mengeluarkan sertifikat yang memuat Hak Milik bersama atas hak 
atas tanah tersebut. 

4. Digabung. Dengan penggabungan ini, maka seseorang yang memiliki lebih dari 
satu bidang tanah dengan status hak atas tanah yang sama dapat meminta agar 
bidang tanah tersebut digabung menjadi satu. Selanjutnya akan diterbitkan hak 
atas tanah baru yang menghapuskan hak atas  tanah sebelumnya. Hak atas 
tanah ini memiliki status sama dengan hak atas tanah yang digabung tersebut. 

Dengan demikian, sangat tergantung pada kegiatan yang dilakukan atas bidang tanah 
tertentu, dipisah, dipecah atau dibagi, maka Hak Tanggungan yang telah dibebankan 
dapat menjadi hapus demi hukum. Satu-satunya kegiatan atau perbuatan hukum 
yang tidak menyebabkan hapusnya hak atas tanah sebelumnya adalah pemisahan 
hak atas tanah. Meskipun status hak bidang tanah tersebut tidak hapus demi hukum, 
tetapi pemisahan akan menyebabkan luas bidang tanah menjadi berkurang.  
Sedangkan untuk jenis lain seperti pemecahan, pembagian, dan penggabungan maka 
Hak Tanggungan tersebut masih dapat dibebankan dengan pembuatan APHT yang 
baru dan didaftarkan kembali. 

 
4. Peralihan Hak Tanggungan 

Hak tanggungan merupakan sebuah perjanjian assesoir, dimana perjanjian pokoknya 
adalah hutang piutang. Hak Tanggungan ini dapat beralih karena beralihnya 
perikatan pokok, yaitu karena cessie, subrogasi, pewarisan atau sebab-sebab lainnya. 
Peralihan ini wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan serta dicatat di buku tanah Hak 
Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan 
yaitu pada hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap dan warkat yang 
diperlukan, ini merupakan saat beralihnya Hak Tanggungan. 
Novasi adalah pembaharuan utang, ini merupakan salah satu bentuk hapusnya 
perikatan yang terwujud dalam bentuk lahirnya perikatan baru. Cessie adalah bentuk 
penyerahan piutang atas nama, yang berkaitan hanya dengan perikatan untuk 
menyerahkan sesuatu. Sedangkan subrogasi diatur dalam Pasal 1400 KUH Perdata, 
penggantian hak-hak si berpiutang oleh seseorang pihak ketiga yang membayar 
kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-
undang. 

 
C. EKSEKUSI DAN PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGAN 

Ditegaskan sebelumnya bahwa perlindungan hukum diberikan kepada kreditor, 
karena ia telah mengeluarkan uang. Perlindungan itu pertama-tama diberikan 
melalui 2 karakter hak tanggungan yaitu droit de suite dan droit de preference. 
Selanjutnya dalam upaya memudahkan pemberian perlindungan hukum kepada 
kreditor agar piutangnya dilunasi, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada 
pengadilan negeri agar diperintahkan eksekusi, yang disebut dengan eksekusi serta 
merta (parate executie). Eksekusi Hak Tanggungan dapat ditemukan landasan 
hukumnya alam Pasal 20 UUHT yang menyatakan: 
(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: 



a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak 
Tanggungan; 

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan, objek Hak 
Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang 
ditentukan UU untuk pelunasan piutang pemegang HT dengan mendahulu 
daripada kreditor-kreditor. 

(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang HT, penjualan objek HT dapat 
dilaksanakan di bawah tangan jika hal itu dimaksudkan untuk mendapat harga 
yang tinggi. 

 
Penjualan HT dapat dilakukan dengan 2 cara: 
1. Berdasar Pasal 6 UUHT. Jika debitor cidera janji, pemegang HT pertama 

mempunyai hak untuk menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 
tersebut. 

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 14, UUHT. Sertifikat HT menggunakan irah-irahan 
dengan kata “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Artinya 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap.  

Dengan demikian eksekusi HT dapat dilakukan dengan: 
1. Di muka umum melalui pelelangan; 
2. Secara sukarela.  
 
 
Penghapusan dan Pencoretan Hak Tanggungan 
Pengaturan tentang hapusnya HT diatur dalam Pasal 18 UUHT yang menyebutkan: 
1. Hapusnya utang yang dijamin dengan HT; 
2. Dilepaskannya HT oleh pemegang HT; 

Hal ini dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya 
HT oleh pemegang HT kepada pemberi HT. 

3. Pembersihan HT berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua PN; 
Terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibelinya itu 
dibersihkan dari beban HT. 

4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani HT. 
Hal ini tidak otomatis menyebabkan hapusnya hutang yang dijamin. 

 
Pencoretan Hak Tanggungan merupakan akibat dari hapusnya Hak Tanggungan. 

Setelah hak tanggungan hapus, kantor pertanahan mencoret catatan hak tanggunganpada 
buku tanah hak atas tanah dan sertifikatnya. Dengan hapusnya hak tanggungan, sertifikat 
hak tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama buku tanah hak tanggungan 
dinyatakan tidak berlaku lagi oleh kantor pertanahan. Permohonan pencoretan ini diajukan 
oleh yang berkepentingan dengan melampirkan sertifikat HT yang telah diberi catatan oleh 
kreditor bahwa HT hapus karena utang yang dijamin dengan HT sudah lunas. Jika kreditor 
tidak bersedia memberikan pernyataan tersebut, pihak yang berkepentingan dapat 
mengajukan permohonan perintah pencoretan kepada Ketua PN daerah kerja pendaftaran 
HT. Kantor pertanahan melakukan pencoretan catatan HT sesuai peraturan perundang-
undangan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pencoretan tersebut.  


