Apa saja fitur-fitur terbaru dalam mesin
pencari Hukumonline Search?
Selamat datang di
Hukumonline Search!
v

Hadir dengan mesin pencari yang
lebih pintar serta mobile-friendly
lakukan riset hukum, kapanpun dan
dimanapun.

• Tampilan lebih mobile-friendly, sehingga dapat diakses melalui ponsel dan
desktop;
• Menghadirkan informasi penting mengenai peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan;
• Fitur filterisasi pencarian;
• Fitur correction;
• Fitur sinonim;
• Fitur system tab dalam mesin pencari;
• Fitur preview dokumen;
• Fitur sejarah dari pusat data Hukumonline.com; dan
• Design informasi lebih menarik dan informatif.

Nikmati fitur-fitur terbaru di:

search.hukumonline.com

Metode Penggunaan Hukumonline Search!
Anda dapat menggunakan 2 (dua) metode dalam mencari peraturan di Hukumonline
Search, yaitu:
1. Metode browsing melalui www.hukumonline.com/pusatdata; dan
2. Metode Search.
Pada tutorial ini, kami akan menjelaskan penggunaan Hukumonline Search melalui
Metode Search.

Tutorial Pencarian Peraturan dengan Metode Search!
Mulai Mengakses:
1. Klik keyword yang Anda inginkan pada kolom search yang terdapat dalam website
Hukumonline.com, lalu tekan enter
.
Pada tutorial kali ini, kami mencari UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

2. Setelah itu Anda akan diarahkan pada hasil pencarian, Anda
akan menemukan:
•
Tanggal Ditetapkan;
•
Tanggal Berlaku;
•
Status Peraturan;
•
Terjemahan Peraturan; dan
•
Ketersediaan Analisis Hukum.

Pada menu sebelah atas terdapat Sistem Tab yang
memungkinkan Anda mendapatkan informasi
terkait regulasi yang Anda cari pada rubrik:
-

Klinik (Tanya jawab hukum); dan
Berita (Informasi serta berita hukum)

Pada sidebar sebelah kiri,
Anda juga dapat melakukan
filter pencarian berdasarkan:
-

Tahun ditetapkan;
Status;
Jenis Peraturan; dan
Bahasa.

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

Hasil pencarian peraturan pada Hukumonline Search

3. Anda akan diarahkan ke hasil pencarian. Pada hasil pencarian terdapat 4 (empat) kolom berbeda yang merupakan fitur terbaru dari Hukumonline Search!

Preview Dokumen

Sejarah

Anda dapat langsung mengunduh dokumen dengan
menekan tombol Unduh, atau klik tombol Lihat
untuk melakukan preview pada dokumen tersebut.
Dokumen tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa
Indonesia.

Temukan perkembangan hukum dari peraturan
yang Anda cari.

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

Analisis
Pahami isu hukum yang Anda cari melalui analisis hukum
kami yang terintegrasi dengan Hukumonline Pro.

Tutorial Pencarian Putusan dengan Metode Search!
Mulai Mengakses:
1. Klik keyword yang Anda inginkan pada kolom search yang terdapat dalam website
Hukumonline.com, lalu tekan enter.

Pada tutorial kali ini, kami mencari putusan tentang kepailitan

2. Setelah itu Anda akan diarahkan pada hasil pencarian, Anda
akan menemukan:
• Tanggal Putusan Pengadilan;
• Amar Putusan; dan
• Tingkat Proses Putusan.

Pada sidebar sebelah kiri,
Anda
juga
dapat
melakukan
filter
pencarian berdasarkan:
-

Pada menu sebelah atas terdapat Sistem Tab yang
memungkinkan Anda mendapatkan informasi
terkait regulasi yang Anda cari pada rubrik
-

Klinik (Tanya jawab hukum)
Berita (Informasi serta berita hukum)

Kategori Putusan
Tahun Register
Tahun Diputuskan
Tahun Dibacakan
Lembaga
Hakim Ketua
Hakim Anggota
Amar
Tingkat Putusan
Advokat

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

Hasil pencarian putusan pada Hukumonline Search

3. Anda akan diarahkan ke hasil pencarian. Pada hasil pencarian terdapat keterangan putusan tersebut diantaranya:
- Hakim Ketua;
- Hakim Anggota;
- Tim Kuasa Hukum;
- Tanggal Diputuskan;
- Amar Putusan; dan
- Tingkat Putusan.
Selain itu, untuk mempermudah riset hukum, Anda dapat mengunduh dokumen dan melihat sejarah putusan tersebut.

v

Fitur terbaru dalam Hukumonline Search!
Selain fitur-fitur diatas, nikmati fitur terbaru dalam Hukumonline Search diantaranya:

Correction

Sinonim

Dengan fitur correction, mesin pencari akan memberikan
rekomendasi hasil pencarian dari keyword yang dicari.

Fitur Sinonim dalam Hukumonline Search akan membantu
Anda mendapatkan hasil pencarian dengan mudah dan
cepat.

Anda membutuhkan
lanjut?

bantuan

lebih

Silahkan ajukan e-mail ke layanan@hukumonline.com
atau telfon di 021-22708910 dan tim kami akan segera
membantu Anda.

