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Tinjauan Mata Kuliah 
   

uku Materi Pokok (BMP) Modul Akses dan Layanan Arsip (ASIP4407) 

membahas berbagai aspek pelayanan informasi arsip dalam seluruh 

siklus hidupnya untuk kepentingan pengguna dan unit pengelolanya. Mata 

kuliah ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan 

menyediakan layanan arsip yang efektif di organisasi kearsipan. 

Secara umum setelah mempelajari matakuliah Akses dan Layanan Arsip, 

Anda akan mampu memahami dan menerapkan seluruh konsep dan kegiatan 

yang diperlukan untuk memberikan layanan penggunaan arsip dengan 

memperhatikan aspek hukum dan tata kelola yang efektif. Untuk mencapai 

kemampuan tersebut, maka buku materi pokok Akses dan Layanan Arsip 

(ASIP4407) terbagi menjadi 6 modul sebagai berikut. 

Modul 1 : Ruang lingkup layanan informasi arsip 

Modul 2 : Berbagai aspek keterbukaan arsip dan kebijakan akses 

Modul 3 : Penggunaan berbagai jenis sarana temu kembali  manual dan 

online 

Modul 4 : Jasa layanan arsip dinamis 

Modul 5 : Jasa layanan arsip statis 

Modul 6 : Layanan kearsipan di organisasi kearsipan 

 

Rangkaian isi pembahasan BMP Akses dan Layanan Arsip (ASIP4407) 

dapat dilihat pada peta kompetensi berikut. 
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Peta Kompetensi  
Akses dan Layanan Arsip/ASIP4407/2 sks 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Petunjuk Belajar! 

Secara umum modul ini dapat dibaca dan dipahami sendiri secara 

seksama. Agar  dapat menguasai materi secara efektif dan mencapai tujuan 

belajar, maka sebaiknya Anda mengikuti proses belajar sebagai berikut. 

Pertama,  pelajari dulu pendahuluan yang memuat tentang deskripsi singkat 

dan tujuan. 

Kedua,  bacalah keseluruhan materi kegiatan belajar secara cermat. 

 

 

Setelah Mempelajari BMP Akses dan Layanan Arsip, mahasiswa D-IV Kearsipan 

mampu menerapkan seluruh konsep dan kegiatan yang diperlukan untuk memberikan 
layanan penggunaan arsip dengan memperhatikan aspek hukum dan tata kelola yang 

efektif dengan benar 

 

Setelah mempelajari Modul 1, mahasiswa mampu 

menjelaskan ruang lingkup layanan informasi 
arsip dengan tepat  

 

Setelah mempelajari Modul 5, mahasiswa 
mampu memberikan jasa layanan arsip 

statis  dengan benar 

 

Setelah mempelajari Modul 3, mahasiswa 
mampu menjelaskan penggunaan berbagai 

jenis sarana temu kembali manual dan 

online dengan tepat 

Setelah mempelajari Modul 6, mahasiswa mampu 

memberikan layanan kearsipan di organisasi dengan benar 

 

Setelah mempelajari Modul 4, 

mahasiswa mampu meberikan jasa 
layanan arsip dinamis dengan benar 

 

Setelah mempelajari Modul 2, 

mahasiswa mampu menjelaskan 

berbagai aspek keterbukaan arsip dan 

kebijakan akses dengan benar 
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Ketiga,  baca rangkuman, kemudian kerjakan latihan dan tes formatif 

secara jujur tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu. 

Terakhir hubungkan materi yang ada dalam kegiatan belajar dengan 

situasi personal dan organisasi Anda.  

 Dengan demikian, Anda akan belajar lebih cepat dan mampu 

menerapkannya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Anda.  

 

 Selamat Belajar, Semoga Sukses!  


