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Pengantar 

Masyarakat Peduli Hukum (Maduhukum) adalah aplikasi yang dikembangkan untuk komunitas 

masyarakat di Indonesia. Aplikasi ini menyediakan beragam fitur yang dapat membantu 

masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum. Permasalah hukum pada dasarnya dapat 

dicegah apabila masyarakat memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Oleh karena itu 

diperlukan gerakan masyarakat sadar hukum yang bertujuan memberikan wawasan hukum bagi 

masyarakat melalui komunitas-komunitas yang ada di tengah masyarakat. 

Maduhukum dibangun pada platform web dan mobile, 

sehingga diharapkan fleksibel dalam penggunaan oleh 

masyarakat. Untuk versi web aplikasi maduhukum 

dapat diakses melalui alamat URL: 

www.maduhukum.id sedangkan versi mobile dapat 

diunduh melalui playstore. Maduhukum menyediakan 

beragam fitur antara lain: 

1. Pengetahuan Hukum yang  bersumber dari ekstraksi 

putusan pengadilan dan artikel hukum 

2. Konsultasi Hukum dengan Pakar Hukum, Praktisi 

dan Akademisi 

3. Pembentukan Komunitas Masyarakat 

4. Penyuluhan Hukum dari dan untuk komunitas 

5. Informasi dan Pengumuman 

 

Selain beragam fitur diatas, maduhukum juga menawarkan pola distribusi Software as a Service 

(SaaS) dimana pengguna dapat memanfaatkan layanan maduhukum tanpa perlu menyediakan 

infrastruktur seperti web server, database server dan infrastruktur teknologi lainnya. 

Maduhukum juga memfasilitasi setiap komunitas untuk tumbuh dan berkembang dengan 

memfasilitasi setiap komunitas untuk melakukan kustomisasi ruang lingkup pembahasan hukum. 

Maduhukum menyediakan ruang-ruang private untuk anggota komunitas berkonsultasi dengan 

pakar hukum. Maduhukum membuka kesempatan bagi anggota komunitas yang memiliki 

Gambar 1 Aplikasi Maduhukum.id 

http://www.maduhukum.id/
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pengetahuan hukum untuk menjadi pakar internal di masing-masing komunitas ataupun lintas 

komunitas. Maduhukum juga menyediakan pakar eksternal untuk masing-masing bidang hukum 

yang disediakan. 
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Panduan Pengguna 

Guna memberikan kemudahan kepada seluruh pengguna Maduhukum, maka 

disusun panduan bagi pengguna aplikasi maduhukum baik versi web maupun versi mobile. 

Pengguna Administrator 

Administrator adalah pengelola seluruh komunitas di aplikasi Maduhukum, 

Administrator berwenang mengelola desa, menyetujui pendaftaran komunitas, menambah dan 

mengelola pengetahuan hukum baik yang bersumber dari ekstraksi putusan pengadilan, maupun 

dari artikel ilmiah. Administrator juga memiliki wewenang untuk mengelola akun seluruh 

pengguna aplikasi Maduhukum. 

 
Gambar 2 Dashboard superadmin maduhukum 

Halaman dashboard seperti ditunjukkan pada Gambar 1 merupakan halaman utama dari website 

Maduhukum bagi pengguna administrator. Akses halaman administrator dipisah dengan 

halaman bagi pengguna lainnya, oleh karena itu halaman administrator Maduhukum dapat 

diakses melalui URL: http://maduhukum.id/supmin. Halaman dashboard administrator 

dilengkapi dengan menu navigasi untuk dapat menggunakan seluruh fitur. 

1. Fitur Kelola Desa 

Fitur kelola desa adalah fitur yang disediakan bagi administrator untuk menambah, menghapus 

serta mengubah informasi desa. Salah satu informasi yang diinputkan adalah nama pejabat desa. 

 

http://maduhukum.id/supmin
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Gambar 3 Daftar Desa 

 

Gambar 4 Tambah Desa 

2. Fitur Kelola Komunitas 

Fitur kelola komunitas merupakan salah satu fitur utama bagi administrator, fitur ini memiliki 

fungsi utama untuk mengaktifkan dan me-nonaktifkan komunitas yang didaftarkan atau 

diusulkan oleh masyarakat. Selain itu melalui fitur ini administrator juga dapat memeriksa syarat 

administratif yang diwajibkan untuk pendaftaran komunitas di Maduhukum atau jika diminta 

dapat melakuakan perubahan data. 
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Gambar 5 Daftar Komunitas 

 
Gambar 6 Form edit detail komunitas 

 
Gambar 7 Form edit detail komunitas lanjutan 
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Gambar 8 Form detail komunitas 

 
Gambar 9 Form detail komunitas lanjutan 

 
Gambar 10 Form detail komunitas dan peta lokasi komunitas 

3. Fitur Kelola Pengetahuan 

Fitur kelola pengetahuan hukum pada akun administrator memberikan keleluasaan pada 

pengguna administrator untuk mengatur berberapa komponen dalam pengetahuan hukum. 
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Seluruh fitur disediakan dalam halaman pengetahuan hukum seperti ditunjukkan pada Gambar 

10. 

 
Gambar 11 Pengetahuan hukum 

Bagian pertama yang perlu dikelola ialah jenis hukum. Pada fitur ini pengguna administrator 

dapat menambahkan, mengubah serta menghapus item nama dan deskripsi jenis hukum. 

 
Gambar 12 Kelola jenis hukum 

Bagian kedua ialah mengelola kelompok hukum. Pada fitur ini pengguna administrator dapat 
menambahkan, mengubah serta menghapus nama dan deskripsi kelompok hukum. 

 
Gambar 13 Kelola kelompok hukum 



 

10 

Bagian ketiga ialah mengelola cabang hukum. Pada fitur ini pengguna administrator dapat 
menambahkan, mengubah serta menghapus nama dan deskripsi cabang hukum. 

 
Gambar 14 Kelola Cabang Hukum 

Pengguna administrator dapat mengelola artikel ilmiah sebagai bentuk pengetahuan hukum 

yang ditawarkan dalam aplikasi Maduhukum.  

 
Gambar 15 Kelola Pengetahuan dari artikel ilmiah 

 
Gambar 16 Tambah dan kelola pengetahuan dari artikel ilmiah 
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Adapun atribut yang harus diinputkan meliputi judul artikel, cabang hukum, abstrak dan URL 

artikel. Selain pengetahuan hukum yang bersumber dari artikel ilmiah, pengguna juga dapat 

menambahkan pengetahuan yang bersumber dari ekstraksi putusan pengadilan. 

 
Gambar 17 Kelola pengetahuan dari putusan pengadilan 

Atribut yang harus dilengkapi untuk menambahkan pengetahuan hukum yang bersumber dari 

putusan pengadilan antara lain nomor perkara, perihal, cabang hukum, lokasi tergugat dan 

penggugat, lokasi pengadilan, obyek sengketa serta putusan. 

 
Gambar 18 Tambah dan kelola pengetahuan dari putusan hukum 

4. Fitur Konsultasi 

Pengguna administrator dapat memantau aktivitas konsultasi hukum yang dilakukan oleh 

komunitas / anggota komunitas melalui fitur konsultasi. Beberapa status konsultasi dapat 

dipantau melalui daftar konsultasi antara lain Ditutup, Sedang Berjalan dan Menunggu Respon 

Pakar.  
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Gambar 19 Daftar kegiatan konsultasi hukum 

5. Fitur Kelola Akun 

Salah satu tugas pengguna administrator ialah mengelola akun pengguna baik pakar maupun 

masyarakat. Untuk akun masyarakat pengguna administrator hanya memiliki hak akses untuk 

memantau, proses-proses lainnya terdapat pada admin komunitas. Sedangkan untuk akun pakar 

eksternal, pengguna administrator memiliki kewenangan untuk menambah dan menghapus. 

 
Gambar 20 Daftar akun maduhukum 
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Pengguna Admin Komunitas 

Admin komunitas adalah pengelola komunitas yang dibentuk oleh masyarakat di 

dalam aplikasi Maduhukum. Beberapa kewenangan admin komunitas diataranya pengelolaan 

profil dan identitas komunitas, pengelolaan pengumuman, pengelolaan penyuluhan, dan 

memantau konsultasi anggota komunitas. 

 
Gambar 21 Halaman utama admin komunitas 

 
Gambar 22 Menu kelola komunitas 

1. Profil Komunitas 

Profil komunitas merupakan informasi penting dan berguna bagi anggota masyarakat yang ingin 

bergabung dalam sebuah komunitas. Di dalam aplikasi maduhukum komunitas dibentuk dan 

diusulkan oleh anggota masyarakat, kemudian usulan akan di proses oleh administrator. 

 
Gambar 23 Alur pendaftaran komunitas di Aplikasi Maduhukum 
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Guna menghindari penyalahgunaan komunitas di dalam Maduhukum, setiap pengusulan 

pembentukan komunitas harus melenkapi berbagai data dan dokumen seperti ditunjukkan pada 

Gambar 23 terkait informasi umum, Gambar 24 terkait dokumen legalitas komunitas, Gambar 

25 terkait informasi social media dan Gambar 26 untuk menonaktifkan komunitas. 

 
Gambar 24 Informasi komunitas 

 
Gambar 25 informasi alamat dan telp 

 
Gambar 26 Informasi social media dan lokasi 

 
Gambar 27 Fitur menonaktifkan komunitas 
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2. Kelola informasi penyuluhan 

Admin komunitas dapat memanfaatkan fitur kelola informasi penyuluhan dan dokumentasi 

apabila komunitas masyarakat ingin menyelenggarakan kegiatan penyuluhan.  

 
Gambar 28 Kelola penyuluhan 

 
Gambar 29 Dokumentasi penyuluhan 

 
Gambar 30 Menambahkan informasi 

penyuluhan 

 
Gambar 31 Menambahkan berkas 

penyuluhan 
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3. Kelola pengumuman 

Admin komunitas dapat memanfaatkan fitur kelola pengumuman apabila komunitas masyarakat 

ingin menyampaikan informasi kepada anggota komunitas. 

 
Gambar 32 Pengumuman bagi Anggota 

Komunitas 

 
Gambar 33 Form input pengumuman 

4. Pengetahuan hukum 

Fitur pengetahuan hukum bagi admin komunitas dapat dimanfaatkan untuk dengan fitur 

pencarian, baik pengetahuan yang bersumber dari putusan pengadilan, maupun yang bersumber 

dari artikel ilmiah. Bagi pengguna admin komunitas, fitur pengetahuan hukum hanya 

menyediakan fungsi simpan, sehingga pengguna dapat mengelola pengetahuan hukum yang 

relevan atau bahkan mirip dengan masalah yang dihadapi. Fungsi pada fitur tersebut juga 

terdapat pada pengguna biasa (anggota komunitas). Pengetahuan hukum terintegrasi dengan 

fitur konsultasi hukum, tujuannya ialah agar pada saat melakukan aktivitas konsultasi pengguna 

dapat mencari kemiripan permasalahan hukum yang dihadapi dengan basis pengetahuan di 

dalam aplikasi maduhukum. Fitur pengetahuan hukum juga dilengkapi dengan fungsi pencarian 

untuk memudahkan pengguna menemukan pengetahuan yang diinginkan.  
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Gambar 34 Menu pengetahuan hukum 

 
Gambar 35 Peng. hukum jenis putusan 

pengadilan 

 
Gambar 36 Menyimpan pengetahuan hukum 

 
Gambar 37 Integrasi pengetahuan hukum 

dengan fitur konsultasi 
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Gambar 38 Pengetahuan hukum jenis artikel 

ilmiah 

 
Gambar 39 Detail pengetahuan hukum jenis 

artikel ilmiah 

5. Konsultasi Hukum 

Konsultasi Hukum merupakan fitur utama di dalam aplikasi maduhukum. Fitur ini menyediakan 

akses tanya jawab baik dengan pakar internal (anggota komunitas yang ditunjuk dijadikan 

sebagai pakar) maupun pakar eksternal (pakar yang disediakan oleh aplikasi). Pada fitur 

konsultasi hukum juga disediakan simulator perhitungan waris islam sebagai pendukung 

kebutuhan pengguna terhadap banyaknya permasalahan hukum waris islam dalam hukum 

keluarga. Prosedur konsultasi hukum diawali dari anggota komunitas yang mengajukan 

pertanyaan (penanya), anggota komunitas dapat melampirkan berkas/dokumen pendukung 

atau menambahkan pengetahuan hukum sebagai gambaran relevansi permasalahan hukum 

dengan pengetahuan hukum yang ada. Selanjutnya notifikasi akan muncul pada pakar internal 

dan pakar eksternal, pakar internal akan menjawab pertanyaan, jawaban dapat dilampiri 

berkas/dokumen pendukung jawaban dan atau pengetahuan hukum. Jika pakar internal tidak 

merespon, maka pakar eksternal dapat menjawab pertanyaan penanya. Jika pertanyaan yang 

diajukan oleh anggota komunitas sudah terjawab atau penanya merasa sudah puas dengan 

jawaban, maka penanya dapat menutup pertanyaan dan memberikan apresiasi terhadap 

jawaban pakar dengan memberikan like/suka. Admin komunitas dapat memantau aktivitas 

konsultasi anggotanya. 
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Gambar 40 Menu konsultasi hukum 

 
Gambar 41 Mengajukan pertanyaan 

 
Gambar 42 Melampirkan berkas pendukung 

pertanyaan 

 
Gambar 43 Daftar aktivitas tanya jawab 

Pengguna Anggota Komunitas 

Anggota komunitas adalah anggota masyarakat atau kelompok di masyarakat yang telah 

tergabung dalam komunitas di aplikasi Maduhukum. Beberapa kewenangan anggota komunitas 
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diataranya pengelolaan profil diri, akses terhadap pengumuman dan penyuluhan, serta 

melakukan aktivasi konsultasi hukum. 

 
Gambar 44 Menu pada aplikasi Maduhukum bagi pengguna anggota komunitas 

1. View Pengetahuan Hukum, Penyuluhan dan Pengumuman 

Pengguna angota komunitas diberikan akses untuk dapat menggunakan beberapa fitur utama 

dalam aplikasi Maduhukum. Seperti view pengetahuan hukum sehingga dapat mempelajari 

pengetahuan hukum melalui aplikasi Maduhukum. View penyuluhan hukum untuk memperoleh 

informasi pelaksanaan penyuluhan hukum di komunitas beserta akses terhadap dokumen/ 

materi penyuluhan. View Pengumuman untuk mendapatkan informasi pengumuman dari 

komunitas. 
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Gambar 45 Informasi penyuluhan 

 
Gambar 46 Pengetahuan hukum 

 
Gambar 47 Pengetahuan Hukum dari Artikel 

 
Gambar 48 Pengumuman bagi Anggota 

2. Konsultasi Hukum 

Konsultasi Hukum merupakan fitur utama di dalam aplikasi maduhukum. Fitur ini menyediakan 

akses tanya jawab baik dengan pakar internal (anggota komunitas yang ditunjuk dijadikan 
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sebagai pakar) maupun pakar eksternal (pakar yang disediakan oleh aplikasi). Pada fitur 

konsultasi hukum juga disediakan simulator perhitungan waris islam sebagai pendukung 

kebutuhan pengguna terhadap banyaknya permasalahan hukum waris islam dalam hukum 

keluarga. Prosedur konsultasi hukum diawali dari anggota komunitas yang mengajukan 

pertanyaan (penanya), anggota komunitas dapat melampirkan berkas/dokumen pendukung 

atau menambahkan pengetahuan hukum sebagai gambaran relevansi permasalahan hukum 

dengan pengetahuan hukum yang ada. Selanjutnya notifikasi akan muncul pada pakar internal 

dan pakar eksternal, pakar internal akan menjawab pertanyaan, jawaban dapat dilampiri 

berkas/dokumen pendukung jawaban dan atau pengetahuan hukum. Jika pakar internal tidak 

merespon, maka pakar eksternal dapat menjawab pertanyaan penanya.  

 
Gambar 49 Mengajukan pertanyaan 

 
Gambar 50 Melampirkan berkas pendukung 

Jika pertanyaan yang diajukan oleh anggota komunitas sudah terjawab atau penanya merasa 

sudah puas dengan jawaban, maka penanya dapat menutup pertanyaan dan memberikan 

apresiasi terhadap jawaban pakar dengan memberikan like/suka. 
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Pengguna Pakar Internal dan Eksternal 

Pakar internal adalah narasumber utama di dalam komunitas yang diangkat oleh admin 

komunitas. Pakar internal bisa jadi berlatar belakang akademisi dan atau praktisi yang ada 

ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat berperan aktif 

dalam aplikasi maduhukum. Sedangkan pakar eksternal 

adalah narasumber utama yang disediakan oleh aplikasi 

maduhukum, pakar eksternal bersifat 

pendukung/penunjang dalam kegiatan konsultasi. 

Beberapa kewenangan tambahan bagi pakar internal dan 

eksternal ialah menjawab pertanyaan pada konsultasi 

hukum. 

1. Konsultasi Hukum 

Konsultasi Hukum merupakan fitur utama di dalam aplikasi 

maduhukum. Fitur ini menyediakan akses tanya jawab baik 

dengan pakar internal (anggota komunitas yang ditunjuk 

dijadikan sebagai pakar) maupun pakar eksternal (pakar 

yang disediakan oleh aplikasi). Prosedur konsultasi hukum 

diawali dari anggota komunitas yang mengajukan pertanyaan (penanya), anggota komunitas 

dapat melampirkan berkas/dokumen pendukung atau menambahkan pengetahuan hukum 

sebagai gambaran relevansi permasalahan hukum dengan pengetahuan hukum yang ada. 

Selanjutnya notifikasi akan muncul pada pakar internal dan pakar eksternal, pakar internal akan 

menjawab pertanyaan, jawaban dapat dilampiri berkas/dokumen pendukung jawaban dan atau 

pengetahuan hukum. Jika pakar internal tidak merespon, maka pakar eksternal dapat menjawab 

pertanyaan penanya.  

Gambar 51 Penanya dapat 
memberikan apresiasi bagi pakar 
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Gambar 52 Daftar pertanyaan 

 
Gambar 53 Aktivitas konsultasi pakar 

Pengguna Biasa 

Pengguna adalah masyarakat yang telah mendaftar di aplikasi maduhukum akan tetapi belum 

terdaftar pada komunitas manapun. Pengguna jenis ini tidak 

dapat menggunakan fitur yang tersedia sebelum bergabung 

dengan salah satu komunitas di dalam aplikasi maduhukum. 

Pengguna biasa memiliki opsi untuk ikut komunitas atau 

membuat komunitas baru. 

  

Gambar 54 Opsi pengguna biasa 
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