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Tinjauan Mata Kuliah
ata kuliah Pengantar Ilmu Informasi merupakan mata kuliah wajib bagi
mahasiswa UT Program Studi D4 Perpustakaan dan Kearsipan. Mata
kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar yang akan memberikan landasan
untuk menempuh mata kuliah di semester yang akan datang di Program Studi
Kearsipan dan Perpustakaan terkait dengan kompetensi pengelolaan informasi
bagi mahasiswa. Mata kuliah ini menjadi pengantar untuk memahami dasar
keilmuan dalam bidang informasi dan manajemen informasi, baik dari segi
teoretis maupun pengembangan ke ranah praktis.
Buku Materi Pokok ASIP 4204 Dasar-dasar Informasi terdiri atas enam
modul, yang mencakup materi untuk dua sks. Setiap modul terdiri atas pokokpokok bahasan yang memiliki keterhubungan dan merupakan kesatuan dalam
memahami dan melatih kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep dasar
ilmu informasi (information science).
1. Pada modul pertama, dijelaskan tentang konsep dasar informasi yang
meliputi asal informasi dan hubungannya dengan pengetahuan; jenis-jenis
dan nilai-nilai informasi; serta latar belakang ilmu informasi yang
berkembang dari perubahan paradigma informasi.
2. Modul kedua membahas pengertian ilmu informasi dan hubungannya
dengan ilmu perpustakaan dan dokumentasi; ilmu komputer dan
telekomunikasi; ilmu manajemen dan sistem; serta perbedaannya dengan
ilmu-ilmu tersebut.
3. Pada modul ketiga, dibahas hubungan ilmu informasi dengan munculnya
kebutuhan informasi dan temu balik informasi serta komunikasi informasi.
4. Modul keempat membahas pengertian sistem informasi, jaringan informasi,
dan manajemen informasi sebagai ilmu yang membahas informasi.
5. Modul kelima membahas dasar-dasar teknologi informasi dan dampak
sosial yang timbul akibat kemajuan teknologi informasi.
6. Modul keenam, dibahas riwayat masyarakat informasi serta knowledge
management dan knowledge sharing.
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Apabila menguasai mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat dengan mudah
memahami dan menerapkan konsep dasar keilmuan informasi dan penerapannya
dalam mata kuliah lain di semester berikutnya. Hal ini mencakup bidang yang
terkait dengan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

viii

Mata kuliah ini mendukung pencapaian kompetensi sikap dan perilaku
berkarya dalam struktur kurikulum Program Studi D4 Kearsipan Fakultas Sosial
dan Politik. Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, peserta kuliah akan mampu
mendeskripsikan berbagai konsep dasar ilmu informasi dan dimensi-dimensi
yang melandasinya serta pengembangannya ke depan. Kemudian, hubungannya
dengan teknologi informasi dan masyarakat informasi tanggap terhadap
lingkungan.
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Peta Kompetensi
Dasar-dasar Informasi/ASIP4204/2sks
Mahasiswa mampu memahami dasar terbentuknya masyarakat informasi
(information society), serta kaitannya dengan lingkungan dan teknologi.
MODUL 6

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep teknologi informasi dan temu balik
informasi baik cetak maupun dalam lingkungan elektronik.
MODUL 5

Mahasiswa mampu memahami sistem informasi, jaringan informasi, dan
manajemen informasi.
MODUL 4

Mahasiswa mampu mendeskripsikan hubungan ilmu informasi dengan kebutuhan
informasi dan temu balik informasi serta komunikasi informasi.
MODUL 3

Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang ilmu informasi serta menjelaskan
hubungan dan perbedaan ilmu informasi dengan ilmu-ilmu lain.
MODUL 2

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep informasi, membedakan konsep data,
informasi, dan pengetahuan, serta mendeskripsikan cakupan ilmu informasi.
MODUL 1

