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Ilmu dan teknologi semakin berkembang serta kebutuhan dunia kampus
Atas informasi yang berkaitan dengan hukum sangatlah besar guna :

1. Penelitian
2. Pengabdian
3. Referensi karya ilmiah

Baik secara internal antara dosen dengan mahasiswa dan external antara
Dunia pemerintahan terhadap hasil karya ilmiah dari kampus

Mengapa UNPAM
membutuhkan JDIH



JDIH digunakan dalam referensi pembuatan karya ilmiah
1. Skripsi
2. Tesis
3. Disertasi
4. Tugas kuliah
5. Penelitian bersama dosen

Dan juga digunakan untuk publikasi baik yang bersifat internal maupun external

Pemanfaatan JDIH
dikalangan mahasiswa



1. Data yang di suguhkan jdih unpam memiliki jaminan terhadap
validitas data yang hendak di akses .

2. Efektifitas dan efisiensi terhadap pengumpan data yang
berhubungan dengan hukum

3. Jdih unpam sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional
4. Mudah diakses melalui smartphone maupun komputer yang

terkoneksi jaringan internet

Keunggulan
Penggunaan JDIH

Unpam



MANFAAT JDIH BAGI UNIVERSITAS
PAMULANG

Sebuah pintu pencarian untuk semua koleksi
dokumen hukum dari badan pemerintah baik
tingkat pusat maupun daerah, perpustakaan

hukum perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Sumber referensi bagi dosen, mahasiswa dan
unit yang berkepentingan dengan bidang

hukum.

Penyediaan sarana pembangunan bidang hukum,
meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman

pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan
penelusuran peraturan perundang-undangan dan

bahan dokumentasi hukum lainnya.

Sebagai sarana promosi karya-karya dosen
hukum Universitas Pamulang.

JDIH.UNPAM.AC.ID



JDIH di Universitas Pamulang di isi oleh tenaga dosen dan staff yang terampil dan
memumpuni dibidangnya yang bernaung di bawah naungan rektor Universitas
Pamulang

PENGELOLAAN JDIH DI UNPAM

1. Melibatkan anggota JDIH UNPAM pada acara yang di selenggarakan oleh JIDHN
pusat.

2. Membangun kerja sama antara UNPAM dengan JDIHN pusat dalam hal
pelatihan dan pengembangan fasilitas yang mendukung

DUKUNGAN UNPAM TERHADAP JDIH

1. Studi banding
2. Melakukan penguploadan karya ilmiah hasil tri dharma maupun karya ilmiah

Hasil mahasiswa.
3. pengembangan sistem program JDIH UNPAM guna mengikuti perkembangan

Kebutuhan.

KEGIATAN YANG TEPROGRAM JDIH UNPAM



1. Dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi yang mendukung
existensi keberadaan JDIH.

2. Memperkenalkan sistem JDIH pada mahasiswa baik pada
mahasiswa dalam proses belajar maupun yang telah lulus tentang
JDIH sebagai :
A. JDIH tempat referensi hukum
B. JDIH sebagai wadah publikasi
C. melakukan sinergitas antara jurnal yang berisikan isu isu hukum

dengan sistem JDIH.

PROMOSI JDIH DI
KAMPUS UNPAM



37%
51%

12% 12% = 46 DOKUMEN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

37% = 139 DOKUMEN
MONOGRAFI HUKUM

51% = 279 DOKUMEN
ARTIKEL HUKUM

*Sumber data: Jdih.unpam.ac.id



KUNJUNGAN DAN UNDUHAN DOKUMEN

Contoh kunjungan dan Unduhan terhadap dokumen hukum JDIH UNPAM

JDIH.UNPAM.AC.ID



Contoh kunjungan dan Unduhan terhadap dokumen hukum JDIH UNPAM

JDIH.UNPAM.AC.ID



Contoh kunjungan dan Unduhan terhadap dokumen hukum JDIH UNPAM

JDIH.UNPAM.AC.ID



Optimize
Review initial
design, test for
tolerances,
optimize design

Review
information,
generate
concepts and
develop
processes.

Measure

Ketikan pada
browser alamat
berikut
“Jdih.unpam.ac.id”

Setelah masuk
ketampilan
beranda, pilih
tab “Jenis
Dokumen” pilih
jenis dokumen
sesuai
kebutuhan

Selain itu, bisa
menggunakan
fitur “pencarian”
untuk
menemukan
dokumen

AKSES JDIH UNPAM BAGI PENGGUNA

JDIH.UNPAM.AC.ID













“ Akses gratis

Mudah diakses melalui smartphone maupun
komputer yang terkoneksi jaringan internet

Tidak harus registrasi

JDIH UNPAM sudah terintegrasi dengan
website Jdihn.go.id

JDIH.UNPAM.AC.ID

▰ KELEBIHAN JDIH UNPAM



Kunjungan Studi Banding JDIH Universitas Lampung ke Universitas
Pamulang 16 Maret 2023
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