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Tinjauan Mata Kuliah 
 

uku materi pokok (BMP) ASIP 4102 Sejarah Kearsipan (2 sks) 

merupakan salah satu mata kuliah keilmuan dan keterampilan dalam 

kurikulum D-IV Kearsipan. Oleh sebab itu, mata kuliah ASIP 4102 Sejarah 

Kearsipan menjadi salah satu landasan penguasaan ilmu dan memperluas 

wawasan kompetensi kelimuan atas dasar keunggulan kompetitif serta 

komparatif penyelenggaraan program studi kearsipan. BMP ASIP 4102 

Sejarah Kearsipan memuat uraian materi tentang sejarah kearsipan secara 

umum dan perkembangan kearsipan di Indonesia, yang juga mencakup 

bahasan tentang perkembangan manajemen kearsipan, sistem kearsipan 

secara umum dan perkembangan kearsipan secara umum, produk hukum 

kearsipan di Indonesia, tenaga dan organisasi kearsipan, sistem kearsipan 

masa Hindia Belanda dan sistem kearsipan Republik Indonesia. BMP ASIP 

4102 Sejarah Kearsipan terdiri dari 6 (enam) modul. 

Pada modul pertama, diuraikan tentang sejarah manajemen kearsipan di 

Indonesia, yang mencakup bahasan tentang pengertian arsip dan lembaga 

kearsipan, lembaga-lembaga pengelola arsip dan pemahaman arsip sebagai 

profesi. Modul pertama diperkaya dengan ilustrasi tentang contoh fisik arsip. 

Pada modul kedua, diuraikan tentang manajemen kearsipan, yang 

mencakup bahasan tentang pendekatan sistem kearsipan, pendekatan teknik 

dan penataan fisik yang diperkaya dengan ilustrasi sarana penyimpanan arsip. 

Pada modul ketiga, diuraikan tentang produk hukum kearsipan di 

Indonesia yang mencakup bahasan tentang hukum kearsipan masa kolonial, 

hukum kearsipan di Indonesia dan produk hukum penunjang kearsipan. 

Modul ketiga dilengkapi dengan ilustrasi bagan interelasi produk hukum 

kearsipan. 

Pada modul keempat, dijelaskan tentang tenaga kearsipan dan organisasi 

kearsipan yang meliputi materi kuliah berkaitan dengan pengelola arsip, 

tenaga kearsipan dan organisasi kearsipan. Modul keempat dilengkapi 

dengan ilustrasi lambang organisasi kearsipan. 

Pada modul kelima, dijelaskan tentang sistem kearsipan masa Hindia 

Belanda, yang meliputi materi kuliah penerapan sistem agenda, penerapan 

sistem verbaal, penerapan sistem kaulbach dan upaya pembaruan sistem. 

Modul kelima dilengkapi dengan ilustrasi model register kaulbach. 
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Pada modul keenam, dijelaskan tentang sistem kearsipan Republik 

Indonesia, yang meliputi materi kuliah kebijakan kearsipan nasional, 

pengembangan sistem kearsipan, implementasi sistem kearsipan pola baru 

dan upaya revisi. Modul keenam dilengkapi dengan ilustrasi specimen kartu 

kendali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

Peta Kompetensi  
Sejarah Kearsipan/ASIP4102/2 sks 

 
TIU

Menjelaskan Sejarah Kearsipan

secara universal, baik dari segi

teoretis, teknis, maupun hukum

TIK 5

Menjelaskan Sistem Kearsipan

masa Hindia-Belanda

TIK 6

Menjelaskan Sistem Kearsipan

Republik Indonesia

TIK 3

Menjelaskan Produk Hukum

Kearsipan di Indonesia

TIK 4

Menjelaskan Tenaga

Kearsipan dan Organisasi

Kearsipan

TIK 2

Menjelaskan Perkembangan

Manajemen Kearsipan

TIK 1

Menjelaskan Sejarah

Manajemen Kearsipan di

Indonesia
 

 


