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Tinjauan Mata Kuliah 
 

alam khazanah dunia kearsipan, publikasi arsip merupakan salah satu 

unsur yang penting. Adapun tujuan dari publikasi arsip adalah untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai suatu karya bangsa, 

penginformasian dokumen, dan lain-lainnya, sehingga masyarakat 

mendapatkan manfaat dan informasi yang benar tentang suatu hal. Publikasi 

arsip terkait erat dengan pameran, sehingga kedua pokok bahasan tersebut 

dapat dibahas dalam satu kesatuan.  

Mata kuliah ASIP4312 Publikasi dan Pameran Arsip berisi bahasan 

tentang konsep diseminasi informasi arsip, pengertian publikasi dan pameran 

arsip, bagaimana menentukan tema publikasi dan pameran arsip, media yang 

digunakan dalam publikasi dan pameran arsip, bagaimana melakukan 

penggalian referensi dan materi publikasi dan pameran arsip, cara mengelola 

publikasi dan pameran arsip, sarana dan prasarana serta SDM yang 

dibutuhkan dalam publikasi dan pameran arsip, serta bagaimana 

menyelenggarakan publikasi dan pameran arsip.   

Buku Materi Pokok (BMP) ASIP4312 Publikasi dan Pameran Arsip atau 

ada juga yang menyebutnya sebagai Modul Universitas Terbuka (UT)  

disusun menjadi 9 (sembilan) modul, dengan tujuan agar mudah dipelajari 

oleh mahasiswa. Masing-masing modul terdiri dari beberapa kegiatan belajar. 

Masing-masing kegiatan belajar terdiri dari uraian pembahasan materi, 

latihan, rangkuman, dan tes formatif. Pada akhir bagian disajikan kunci 

jawaban tes formatif dan daftar pustaka. Adapun pembahasan kesembilan 

modul tersebut akan diuraikan di bawah ini. 

Pertama, Diseminasi Informasi Arsip. Dalam modul ini dijelaskan 

tentang pengertian diseminasi informasi, hal-hal yang berkaitan dengan 

informasi, arsip sebagai bagian dari informasi publik, arsip sebagai sumber 

penelitian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan arsip dan masyarakat. 

Kedua,  Publikasi Arsip. Dalam modul ini diuraikan tentang garis besar 

publikasi arsip dan pameran arsip. Secara lebih rinci akan diuraikan tentang 

lingkup dunia penerbitan sebagai lembaga yang memublikasikan arsip. Di 

samping itu akan diuraikan pula pameran sebagai sarana pelayanan publik 

dan konsumen di bidang kearsipan. 

Ketiga, Penentuan Tema Publikasi dan Pameran Arsip. Dalam Modul 3 

ini diuraikan klasifikasi tema dalam publikasi arsip, khususnya yang 
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berkaitan dengan dunia penerbitan. Selain itu akan diuraikan pula kelompok 

tema dalam pameran.  

Keempat, Media Publikasi dan Pameran Arsip. Dalam modul ini 

diuraikan perkembangan dunia cetak, publikasi melalui dunia web, atau 

dengan media lainnya. Diuraikan pula tentang pameran virtual beserta cara-

cara penyelenggaraannya. 

Kelima, Penggalian Referensi dan Materi Publikasi dan Pameran Arsip. 

Pada bagian ini diuraikan bagaimana cara menggali referensi untuk 

kepentingan publikasi dan pameran arsip. Lebih lanjut diuraikan cara 

menyiapkan materi publikasi dan pameran arsip. 

Keenam, Manajemen Publikasi dan Pameran Arsip. Pada bagian ini 

dibahas tentang bagaimana mengelola penyelenggaraan publikasi arsip 

dimulai dari cara merancang, mencetak, cara menghitung biaya penerbitan 

dan publikasi, serta bagaimana mengelola penyelenggaraan pameran arsip. 

Ketujuh, Perancangan Publikasi dan Pameran Arsip. Pada modul ini 

diuraikan tentang cara menyiapkan materi publikasi dan pameran arsip, serta 

cara menyiapkan bahan-bahan penunjang publikasi dan pameran arsip. 

Kedelapan, Sarana, Prasarana, dan SDM dalam Publikasi dan Pameran 

Arsip. Pada bagian ini diuraikan lebih lanjut tentang bagaimana caranya 

menyiapkan sarana, prasarana dalam rangka menyelenggarakan publikasi dan 

pameran arsip. Pada bagian lainnya diuraikan pula tentang penyiapan sumber 

daya manusia di bidang kearsipan termasuk penyiapan sumber daya manusia 

dalam penyelenggaraan pameran. 

Kesembilan, Penyelenggaraan Publikasi dan Pameran Arsip. Pada modul 

terakhir ini dibahas tentang bagaimana menyelenggarakan publikasi dan 

pameran arsip, cara menyiapkan  proposal dan hal-hal lainnya yang terkait 

dengan persiapan penyelenggaraan pameran.  

Diharapkan setelah mempelajari keseluruhan Buku Materi Pokok 

ASIP4312 Publikasi dan Pameran Arsip, kompetensi yang diharapkan adalah 

mahasiswa mampu merancang secara sederhana penyelenggaraan publikasi 

dan pameran arsip. Sedangkan kompetensi khusus yang diharapkan setelah 

mempelajari BMP ASIP4312 Publikasi dan Pameran Arsip adalah mahasiswa 

mampu menjelaskan tentang: 

1. Diseminasi Informasi Arsip. 

2. Publikasi Arsip. 

3. Penentuan Tema Publikasi dan Pameran Arsip. 

4. Media Publikasi dan Pameran Arsip. 
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5. Penggalian referensi dan materi publikasi dan pameran arsip. 

6. Manajemen publikasi dan pameran arsip. 

7. Perancangan publikasi dan pameran arsip. 

8. Sarana, prasarana, dan SDM dalam publikasi dan pameran arsip. 

9. Penyelenggaraan publikasi dan pameran arsip. 

 

Rangkuman keseluruhan mata kuliah ini dapat dilihat pada Diagram 

Analisis Kompetensi di bawah ini! 
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Peta Kompetensi  
Publikasi dan Pameran Arsip/ASIP4312/3sks 

 

Mahasiswa dapat 

merancang 

penyelenggaraan  Pameran 

dan Publikasi Arsip

Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

Manajemen 

Publikasi dan 

Pameran

6

Mahasiswa dapat 

menjelaskan  

Perancangan 

Publikasi dan 

Pameran Arsip

7

Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

Sarana, 

Prasarana, dan 

SDM dalam 

Publikasi dan 

Pameran Arsip

8

Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

Penyelenggaraan 

Publikasi dan 

Pameran Arsip

9

Mahasiswa dapat 

menjelaskan penggalian 

Referensi dan Materi 

Publikasi dan Pameran Arsip

5

Mahasiswa dapat 

menjelaskan Media Publikasi 

dan Pameran Arsip

4

Mahasiswa dapat 

menjelaskan Penentuan 

Tema Publikasi dan 

Pameran Arsip

3

Mahasiswa dapat 

menjelaskan Publikasi Arsip

2

Mahasiswa dapat 

menjelaskan konsep 

Diseminasi Informasi Arsip

1
 


