
BUKU PANDUAN APLIKASI  

E-PENAHANAN TERPADU PENGADILAN TINGGI MEDAN 

HAK AKSES PENGADILAN NEGERI, LAPAS DAN KEJAKSAAN 
 

 

 

Alhamdullah, Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terwujudnya aplikasi E-Penahanan                       

Terpadu Pengadilan Tinggi Medan, Aplikasi ini merupakan media informasi yang dapat                     

dimanfaatkan tidak hanya untuk lingkungan internal peradilan akan tetapi juga oleh masyarakat                       

umum. 

 

Kemudahan akses dokumen penetapan penahanan kini lebih mudah dan cepat, dengan adanya                       

aplikasi ini seluruh pihak (Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum                     

Pengadilan Tinggi Medan, Kejaksaan, Rumah Tahanan Negara dan Masyarakat Umum) diharapkan                     

dapat mendukung untuk terwujudnya Badan Peradilan yang Agung dan tercapainya modernisasi                     

pengadilan di Indonesia. 

 

Ketua Pengadilan Tinggi Medan 

 

ttd 

 

CICUT SUTIARSO  

 



A. Panduan menginstal aplikasi desktop untuk hak akses Pengadilan Negeri. 
1. Silahkan buka browser google dan klik link berikut e-penahanan.pt-medan.go.id 

 
2. Lalu klik app desktop. 

3. Setelah berhasil mendownload, selanjutnya silahkan lakukan instal. 

4. Selanjutnya jika penginstalan berhasil, silahkan login dan lakukan pengajuan         

perpanjangan pasal 29 dan pasal 27, jika ada kendala silahkan gabung di group wa              

pada link berikut https://chat.whatsapp.com/CGss3cKXL5KIf144hO6Qw7 
5. Jika semua proses anda sudah lakukan, maka anda diminta untuk meng-instal runtime            

report, lakukan login lalu masuk pada menu file - download runtime , setelah            

mengunduh lakukan instal. 

 

Halaman 1 



 
B. Cara mengajukan permintaan penahanan perpanjanggan pasal 29 dan pasal 27. 

1. Setelah anda menginstal aplikasi e-penahanan dan anda telah memiliki username dan           

password, maka silahkan login pada aplikasi. 

 

2. Selanjutnya lakukan aktivitas sesuai kegiatan anda. 

3. Silahkan lengkap data yang akan anda posting. 

4. Data yang telah anda posting akan dipublish sesuai jenis data nya, untuk mengakses             

nya maka anda harus meng-klik menu sesuai dengan data yang anda posting (Data             

Pasal 29 atau Data Pasal 27). 

 

Klik kanan untuk melihat data pengajuan perpanjangan penahanan 

5. Selanjutnya anda harus klik ajukan, agar data permintaan perpanjangan penahanan di           

proses oleh pihak internal pengadilan tinggi medan, sebelum anda mengklik ajukan           

Halaman 2 



anda harus mencetak surat pengantar yang telah disiapkan oleh aplikasi selanjutnya           

ada print dan upload kembali surat pengantar tersebut setelah ditandatangani oleh ketua            

pengadilan. 

6. Setelah anda mengklik ajukan, silahkan menunggu konfirmasi dari penetapan yang akan           

diterbitkan oleh pengadilan tinggi medan, semua pemberitahuan akan diinformasikan         

melalui email yang terdaftar pada data pengguna anda. 

 

 

Halaman 3 



 

CONTOH PENETAPAN PASAL 29 

 

HALAMAN PENETAPAN PASAL 29 

 

 

 

Halaman 4 



APLIKASI ANDROID UNTUK MENGECEK KE ASLIAN DOKUMEN PENETAPAN 

Halaman 5 


