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Tinjauan Mata Kuliah 
 

rsip audio visual termasuk salah satu jenis arsip, yang meliputi arsip 

rekaman suara atau kaset, arsip foto, arsip film dan microfilm, dan arsip 

video. Jenis arsip audio visual mempunyai spesifikasi dan tingkat keunikan 

yang berbeda dengan jenis arsip lainnya.  Arsip audio visual juga mempunyai 

jenis yang beraneka ragam, termasuk juga formatnya. Apapun jenis dan 

formatnya, arsip audio visual tetap harus dirawat, dipelihara dan dijaga 

keutuhannya serta keotentikannya. Oleh karena itu, melalui Mata kuliah 

Manajemen Rekod Audio Visual, Anda akan memiliki pengetahuan, dan 

keterampilan dalam mengelola arsip audio visual.  

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka pembahasan 

Manajemen Rekod Audio Visual terbagi dalam 6 (enam) modul yang saling 

menunjang dan berkesinambungan secara sistematis. 

Modul 1 :  memberikan pemahaman tentang dasar-dasar arsip audio 

visual. Pembahasannya lebih difokuskan pada pengertian, 

jenis dan format arsip audio visual. 

Modul 2 : membahas tentang manajemen arsip rekaman/kaset. Materi 

dalam modul ini memberikan bekal keterampilan tentang 

penciptaan, penataan dan penyusutan arsip rekaman suara. 

Modul 3 :  membahas tentang manajemen arsip foto. Materi dalam 

modul ini memberikan bekal keterampilan tentang 

penciptaan, penataan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip 

foto. 

Modul 4 :  membahas tentang manajemen arsip film dan mikrofilm. 

Materi dalam modul ini memberikan bekal keterampilan 

tentang penciptaan, penataan, penyimpanan, temu balik, dan 

penyusutan arsip film dan mikrofilm. 

Modul 5 :  masih membahas tentang manajemen arsip video. Materi 

dalam modul ini memberikan bekal keterampilan tentang 

penciptaan, penataan, penyimpanan dan pelestarian, dan 

penyusutan arsip video. 

Modul 6 :  membahas tentang bagaimana tindakan pengamanan rekod 

baik fisik maupun isi. Pembahasan materi pada bagian ini 

meliputi pengamanan rekod, pencegahan bencana dan rekod 

vital. 
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Rangkaian isi pembahasan BMP Manajemen Rekod Audio Visual dapat 

dilihat pada peta kompetensi berikut. 

 
Peta Kompetensi  

Manajemen Rekod Audio Visual/ASIP4308/2 SKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agar Anda berhasil menguasai materi-materi tersebut di atas, ikutilah 

petunjuk belajar berikut! 

1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi 

kegiatan belajar! 

2. Baca materi kegiatan belajar dengan cermat! 

3. Kerjakan latihan sesuai petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. Jika 

tersedia kunci latihan, janganlah melihat kunci sebelum mengerjakan 

latihan. 

4. Baca rangkuman, kemudian kerjakan tes formatif secara jujur tanpa 

terlebih dahulu melihat kunci. 

5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh 

dalam mempelajari setiap kegiatan belajar. 

 

Jika petunjuk di atas Anda ikuti dengan disiplin, Anda akan berhasil. 

 

Selamat Belajar! 
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