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Mekanisme Login dengan 
System Inject Data dari FH UNS: 

1. Seluruh civitas akademika FH UNS akan menerima email 
invitation di bawah ini. Tekan tombol aktifkan akun atau klik 
tautan yang dikirimkan oleh sistem Hukumonline.
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2. Silakan buat Akun Hukumonline Anda, berupa Username 
(kombinasi angka) & Password, setelahnya klik “Simpan Password”.

3. Setelah tersimpan, silakan lakukan konfirmasi melalui surel 
yang sudah Anda daftarkan sebelumnya.
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4. Setelah melakukan konfirmasi akun, silakan masuk kembali ke Akun 
Anda dengan menggunakan Username dan Password yang telah 
dibuat dan klik “Masuk”

5. Akun Anda telah aktif dan sudah dapat menggunakan 
Layanan Hukumonline!
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Riset Hukum Semakin 
Cepat, Mudah dan Efisien.

Apa yang baru di Pusat Data 
Hukumonline?

1) Hadir dengan interface baru yang lebih user-friendly, 
dapatkan pengalaman riset hukum semakin efisien;

2) Perbaikan Navigasi, menampilkan folder dan subfolder akan 
mempermudah Anda mencari peraturan pusat, peraturan 
daerah dan putusan;

3) Viewing Mode, mempermudah Anda membaca peraturan 
yang memiliki jumlah bab dan pasal yang banyak.
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A. Metode Search

Pada metode search, untuk mulai mencari peraturan 
atau putusan Anda dapat melakukan pencarian 
melalui search.hukumonline.com atau kolom 
pencarian yang terdapat di atas homepage 
hukumonline.com

Mulai Mengakses:

1. Akses langsung Hukumonline Search melalui 
kotak Search di homepage hukumonline.com atau 
di search.hukumonline.com

2. Klik keyword yang Anda inginkan pada kolom 
search yang terdapat dalam search column, lalu 
tekan search.
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Pada tutorial kali ini, kami mencari UU No 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan dengan 
menggunakan keyword “Ketenagakerjaan”. Selain Peraturan Pusat, Anda juga dapat 
mencari Peraturan Daerah melalui search bar berikut.

Untuk mempersingkat pencarian, Anda juga 
dapat menggunakan akronim yang 
berkaitan dengan keyword yang Anda cari. 
Misalnya: IUP, OSS, POJK dan lainnya.

Mesin pencari Hukumonline 
Search akan memberikan 
rekomendasi sesuai dengan 
keyword yang Anda cari 
berdasarkan lokasi file dan juga 
hierarki peraturan.
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3. Setelah itu Anda akan diarahkan pada halaman utama hasil pencarian berdasarkan 
keyword “Ketenagakerjaan”, Anda akan menemukan tampilan berikut:

 Untuk pengalaman terbaik, login dengan menggunakan username dan password 
Hukumonline Anda. Hasil pencarian masih general ada peraturan, analisis hukum, 
putusan, berita, klinik, jurnal dan events & training. Pada pencarian kali ini, kita akan klik 
Peraturan.

Terdapat menu langsung 
yang dapat menghubungkan 
Anda ke Hukumonline Pro, 
konten analisis hukum dan 
terjemahan regulasi.

Pada menu atas, Anda dapat menampilkan hasil 
pencarian dari keyword Anda masukkan, sesuai 
dengan kebutuhan Anda. Terdapat analisis hukum, 
peraturan, putusan, hingga Event & Training yang 
berkaitan dengan keyword yang Anda cari.

Melalui kolom dashboard, 
Anda dapat melihat status 
paket berlangganan Anda 
dan pengaturan Bahasa 
Anda.

Pada sidebar sebelah kanan, 
Anda dapat menampilkan 
kategori pencarian sesuai 
keyword yang dimasukkan 
(paling relevan/ terbaru)

JANE
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4. Setelah Anda memilih kategori Peraturan pada menu atas, 
maka akan muncul tampilan berikut:

Mesin pencari akan menampilkan status 
keberlakuan peraturan, yaitu:

Telah dicabut Sebagian
(Terdapat beberapa pasal, yang dinyatakan sudah 
tidak berlaku, namun peraturan secara 
keseluruhan masih berlaku)

Telah Dicabut
(seluruh isi Peraturan dinyatakan sudah tidak 
berlaku, dan diubah oleh peraturan yang lain)

Belum dicabut/diubah 
(Isi Peraturan belum ada yang dicabut/diubah 
dinyatakan masih berlaku)

Mesin pencari akan menampilkan 
ketersediaan Dokumen Konsolidasi dan 
Terjemahan Peraturan*. Dokumen 
Konsolidasi adalah naskah penggabungan 
dari sebuah peraturan perundang-undangan 
beserta setiap perubahannya, dan peraturan 
lain yang berdampak peraturan tersebut. 
Dokumen Konsolidasi juga memuat anotasi 
putusan pengadilan yang membatalkan atau 
memberikan tafsir terhadap pasal atau ayat 
dalam peraturan tersebut.

*) Dokumen Konsolidasi dan Terjemahan 
Peraturan hanya dapat diakses oleh 
Pelanggan Professional

Gunakan filterisasi sesuai dengan preferensi Anda! 
Temukan peraturan dengan mudah berdasarkan 
Hirarki Peraturan, Status Hukum, Bahasa dan Tahun.

Pada bagian hirarki Anda bisa melakukan scroll down 
untuk melihat keseluruhan regulasi yang tersedia, 
termasuk Peraturan Daerah.

JANE
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5. Setelah Anda memilih Peraturan yang Anda cari, Anda akan 
diarahkan pada halaman yang memuat rincian peraturan:

Kolom Sejarah

Temukan 
perkembangan hukum 
dari peraturan yang 
Anda cari. Temukan 
beberapa icon yang 
dapat membantu Anda 
memahami 
perkembangan 
peraturan yang Anda 
cari.

Kolom Dasar 
Hukum

Memberikan 
informasi terkait 
dasar hukum atas 
peraturan yang 
Anda cari.

Kolom Peraturan 
Pelaksana

Lengkapi riset 
hukum Anda, 
dengan memahami 
peraturan pelaksana 
dari peraturan yang 
Anda cari.

Kolom Peraturan 
Terkait

Membantu Anda 
menemukan 
peraturan/ regulasi 
yang terkait dengan 
peraturan yang 
Anda cari.

Status Keberlakuan Peraturan dan 
informasi penting mengenai 
peraturan, seperti Tanggal ditetapkan 
dan Tanggal Berlaku Peraturan.

JANE
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Viewing Mode

Peraturan Pelaksana dan 
Peraturan Terkait

Klik “Peraturan Pelaksana” 
untuk menemukan peraturan 
pelaksana/ peraturan terkait 
dari UU yang dicari.

Daftar Isi

Pada tombol “Daftar Isi” Anda dapat melihat pasal 
per pasal yang terkandung dalam peraturan 
tersebut. Disajikan dalam tampilan Daftar Isi 
mempermudah pencarian Anda atas isu hukum 
yang relevan dengan kebutuhan Anda.

Viewing Mode

Anda dapat langsung mengunduh dokumen dengan 
menekan tombol “Download”, atau klik tombol “PDF” 
untuk melakukan preview pada dokumen tersebut.

JANE
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Search Bar pada Rincian Peraturan

Search Bar

Gunakan Search Bar untuk menemukan 
Peraturan Pelaksana dan Peraturan Terkait 
dari UU yang dimaksud.

JANE
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Pencarian Putusan 

Mulai Mengakses:

1. Akses langsung Hukumonline Search melalui 
search.hukumonline.com;

2. Klik keyword yang Anda inginkan pada kolom 
search yang terdapat dalam search column, lalu 
tekan search;

3. Klik “Putusan” pada menu untuk mencari 
kumpulan putusan.

Pada tutorial kali ini, kami mencari 
putusan tentang kepailitan

JANE
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Gunakan kolom Filterisasi Pencarian 
untuk mempermudah pencarian 
Anda. Pada Putusan, filterisasi dibagi 
berdasarkan:

Mesin pencari akan 
menampilkan amar putusan 
dan tingkat pengadilan.

• Jenis Pengadilan;

• Tingkat Proses;

• Amar Putusan; dan

• Tahun

Pada sidebar sebelah kanan, Anda 
dapat menampilkan kategori 
pencarian sesuai keyword yang 
dimasukkan (paling relevan/ terbaru)

JANE
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4. Setelah Anda memilih Putusan yang Anda cari, 
Anda akan diarahkan pada halaman yang 
memuat rincian putusan:

Mesin Pencari Hukumonline 
Search akan menampilkan 
informasi penting, yaitu:

Anda dapat meninjau atau 
mengunduh dokumen, atau 
melihat lampiran dan dasar 
hukum putusan

• Pihak yang berperkara;

• Hakim yang berperkara;

• Tanggal Putusan;

• Amar putusan; dan

• Tingkat Putusan;

JANE
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Pada metode browsing, untuk mulai mencari peraturan Pusat, 
Peraturan Daerah, atau putusan Anda dapat melakukan pencarian 
melalui hukumonline.com/pusatdata yang terdapat pada menu 
homepage Hukumonline.com. Untuk pengalaman terbaik, pastikan 
Anda sudah melakukan login pada menu sebelah kanan atas.

B. Metode Browsing

Berdasarkan kategori dokumen, Anda 
dapat mencari Peraturan Pusat, 
Peraturan Daerah dan Putusan pada 
menu sebelah kiri

Jika Anda pelanggan Hukumonline dan telah 
melakukan login Anda akan melihat 3 kolom yang 
berisikan Peraturan Terbaru, Terjemahan Peraturan 
serta Peraturan Konsolidasi*

*)Peraturan Konsolidasi dan Terjemahan Peraturan hanya 
dapat diakses oleh Pelanggan Professional

JANE
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a) Bidang bisnis adalah kategorisasi dokumen berdasarkan jenis 
bidang bisnis/industri; sementara

b) Bidang hukum adalah kategorisasi berdasarkan isu-isu hukum 
umum yang berkaitan dan dapat mempengaruhi dan 
berdampak bagi setiap jenis bisnis/industri.

Pada tampilan peraturan pusat Anda dapat melihat kategorisasi 
dokumen berdasarkan Sektor Bisnis dan Sektor Hukum. 

Pada tutorial kali ini, kita akan mencari UU Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan.

1. Peraturan Pusat

Ketersediaan Bahasa 

Menampilkan ketersediaan Bahasa dari 
suatu peraturan. EN untuk Bahasa Inggris 
serta ID untuk Bahasa Indonesia

Terakhir Diupdate

Menampilkan tanggal terbaru 
pembaruan aktif dari peraturan
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Setelah mengklik Bidang Hukum di folder Ketenagakerjaan dan sub folder “Umum” 
maka Anda akan ke halaman daftar peraturan di sub folder tersebut.

Jumlah Peraturan

Menampilkan jumlah peraturan 
pada sub folder Umum

Filterisasi

Anda dapat melakukan filterisasi terkait 
tahun, hirarki peraturan, status peraturan, 
bahasa serta tipe dokumen

JANE



Pada tampilan pencarian peraturan daerah, peraturan terkategorisasi dari tingkat wilayah 
Provinsi. Namun, Anda juga dapat mencari peraturan hingga sampai tingkat daerah 
(Kabupaten/ Kota) dengan melakukan klik pada tingkat Wilayah Provinsi.

2. Peraturan Daerah

Terakhir Diupdate

Menampilkan tanggal 
terbaru pembaruan aktif 
dari peraturan

Ketersediaan Bahasa 

Menampilkan ketersediaan 
Bahasa dari suatu peraturan. 
EN untuk Bahasa Inggris serta 
ID untuk Bahasa Indonesia

Pencarian Peraturan Tingkat 
Daerah (Kabupaten/Kota)

Klik nama Provinsi terkait untuk 
menemukan peraturan sesuai 

dengan Kabupaten/Kota 
terkait.

JANE
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Pada pencarian putusan, tampilan akan membagi putusan 
berdasarkan kategori putusan.

3. Putusan

Terakhir Diupdate

Menampilkan tanggal 
terbaru pembaruan aktif 
dari peraturan

Ketersediaan Bahasa 

Menampilkan ketersediaan 
Bahasa dari suatu peraturan. 
EN untuk Bahasa Inggris serta 
ID untuk Bahasa Indonesia

Pada tutorial kali ini, kami mencari putusan mengenai Kepailitan. 
Anda bisa menemukannya berdasarkan kategori putusan perdata. 
Selanjutnya dapat dilakukan dengan pencarian berdasarkan tahun.

JANE
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Setelah mengklik putusan yang Anda cari berdasarkan tahun, Anda akan diarahkan ke 
halaman detail putusan di mana Anda bisa menemukan filterisasi berdasarkan Jenis 
Pengadilan, Tingkat Proses, Amar Putusan dan Tahun Ditetapkan.

Hasil pencarian akan 
menampilkan amar putusan 
dan tingkat pengadilan.

Gunakan kolom Filterisasi 
Pencarian untuk 
mempermudah pencarian 
Anda. Pada Putusan, filterisasi 
dibagi berdasarkan:

• Jenis Pengadilan;

• Tingkat Proses;

• Amar Putusan; dan

• Tahun

JANE

20



Silakan ajukan e-mail ke 
customer@hukumonline.com atau hubungi 

021-22708910 dan tim kami akan segera 
membantu Anda.

Anda Memerlukan Bantuan Lebih Lanjut?


