
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL BOOK 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM (JDIH)  

KABUPATEN BOYOLALI  



A. PENDAHULUAN 

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden  Nomor  33 Tahun 2012 

tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, yang di 

dalamnya mengatur tentang Pembangunan Sistem Informasi Hukum 

Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunilasi Yang Dapat Dintegrasikan 

Dengan Website Pusat JDIHN yang diatur Pasal 10, ayat (2) huruf b, 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik  

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis 

Dokumentasi Dan Informasi Hukum. 

Diera globalisasi keberadaan sebuah website sangatlah penting baik 

bagi instansi pemerintahan, instansi swasata maupun dunia pendidikan. 

Seiring dengan perkembangan teknologi website dari waktu kewaktu juga 

mengalami perkembangan pesat. Web saat ini tidak hanya merupakan 

sebuah halaman online yang hanya dapat dibaca atau statis, namun telah 

berkembang menjadi website yang lebih dinamis dan interaktif yang 

mampu memberikan dan menerima respon dari dan ke pengakses. Sesuai 

dengan tugas bidang hukum pemerintah kabupaten boyolali yaitu 

mewujudkan perumusan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah berdasarkan ketentauan peraturan perundang- undangan 

maka salah satu langkah yang diambil yaitu meningkatkan Publikasi 

Hukum yang didukung dengan dokumentasi hukum yang lengkap 

menggunakan teknologi informasi berupa internet yang dalam ha1 ini 

website JDIH Kabupaten Boyolali. 

Bagian Hukum Setda Kabupaten Boyolali telah memiliki website 

jdlh.boyo1ali.go.Id yang sudah terintegrasi dengan Badan Pembinaan Hukum 

Nasional, sebagai tindak lanjut dari peraturan yang diamanatkan diatas. 

Dengan adanya aplikasi JDIH Kabupaten Boyolali yang di bangun sesuai 

dengan standardisasi website Aplikasi JDIHN dan terintegrasi dengan BPHN, 

diharapkan dapat menyajikan data dan informasi produk hukum daerah 

Kabupaten Boyolali kepada publik, pencarian informasi produk hukum  

daerah lebih cepat, sehingga dapat mendukung terlaksananya keterbukaan 

informasi publik di Kabupaten Boyolali. 



B. PENJELASAN UMUM 

1. Halaman Utama 

▪ Buka aplikasi browser yang ada pada komputer (Firefox, 

Internet Explorer, Opera, Google Chrome, dll).  

▪ Ketikkan alamat url jdih.boyolali.go.id pada addressbox. 

▪ Tekan tombol Enter, maka akan ditampilkan halaman utama 

aplikasi yang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 



▪ Scroll kebawah, maka akan ditampilkan halaman Produk 

Hukum Terkini yang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

▪ Scroll kebawah, maka akan ditampilkan halaman Berita 

Terkini yang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 



▪ Scroll kebawah, maka akan ditampilkan halaman Galeri yang 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

▪ Scroll kebawah, maka akan ditampilkan halaman Polling yang 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 



▪ Scroll kebawah, maka akan ditampilkan halaman Kontak Kami 

yang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

2. Menu dan Submenu 

▪ Terdapat 4 (empat) menu dan submenu didalamnya yang ada 

pada halaman utama aplikasi yaitu: 

a. Profil, dengan submenu Visi & Misi, Tupoksi, dan 

Struktur Organisasi. 

b. Informasi, dengan submenu Berita. 

c. Produk Hukum, dengan submenu Perda dan Perbup. 

d. Login. 

 

 

 

 

 



▪ Pilih menu Profil, submenu Visi & Misi, maka akan 

ditampilkan halaman visi & misi yang dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

▪ Pilih menu Profil, submenu Tupoksi, maka akan ditampilkan 

halaman Tupoksi yang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 



▪ Pilih menu Profil, submenu Struktur Organisasi, maka akan 

ditampilkan halaman Struktur Organisasi yang dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

▪ Pilih menu Informasi, submenu Berita, maka akan 

ditampilkan halaman Berita yang dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 



▪ Pilih menu Produk Hukum, submenu Perda, maka akan 

ditampilkan halaman Perda yang dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

▪ Pilih menu Produk Hukum, submenu Perbup, maka akan 

ditampilkan halaman Perbup yang dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

 



3. Admin 

▪ Fitur ini digunakan untuk mengelola, menambahkan, dan 

mengedit file atau data yang ada pada website JDIH. 

▪ Untuk melakukan proses tersebut harus melakukan Login 

dengan menggunakan username dan password yang telah 

terdaftar. 

▪ Pilih menu Login, maka akan ditampilkan halaman Login 

untuk mengisi username dan password yang dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

▪ Terdapat 5 (lima) menu yang dapat digunakan oleh admin 

yaitu Blog, Peraturan, Non Peraturan, Galeri, dan Konten. 

 

 

 

 

 



▪ Pilih menu Blog, untuk kembali ke halaman utama aplikasi, 

maka akan ditampilkan halaman utama aplikasi yang dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

▪ Pilih menu Peraturan, untuk melakukan input dokumen Perda 

dan Perbup, maka akan ditampilkan halaman Form Peraturan 

yang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 



▪ Pilih menu Non Peraturan, untuk melakukan input dokumen 

selain Perda dan Perbup, maka akan ditampilkan halaman 

Form Non Peraturan yang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

▪ Pilih menu Galeri, untuk melakukan input dokumentasi, maka 

akan ditampilkan halaman Form Galeri yang dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 



▪ Pilih menu Konten, untuk melakukan input konten pada 

halaman website, maka akan ditampilkan halaman Form 

Konten yang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

  



C. PENUTUP 

Demikianlah Manual Book ini dibuat, semoga penjelasan dan tujuan 

kami ini dapat dipaparkan dan dipahami dengan baik, keberhasilan dari 

implementasi aplikasi ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak. Besar 

harapan kami Manual Book dan aplikasi ini dapat semaksimal mungkin 

digunakan, sehingga memudahkan OPD se Kabupaten Boyolali dan Bagian 

Hukum dalam penyelesaian masalah pencarian dan pengajuan peraturan-

peraturan.  

 


