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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata kuliah Arsip Sejarah Lisan (ASIP4208) Edisi 2 adalah mata kuliah
dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang
diberikan mahasiswa agar mahasiswa dapat melakukan pengelolaan arsip
sejarah lisan. Arsip secara umum terbagi menjadi arsip konvensional, seperti
arsip kertas dan arsip media baru, seperti arsip video, audio, film. Secara
substansi, arsip sejarah lisan merupakan jenis arsip media baru karena hasil
dari wawancara lisan adalah dalam bentuk audio atau video. Karena itu
pengelolaannya harus menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan arsip media
baru.
Mata kuliah ini mengandung materi mulai dari pemaparan tentang
konsep dasar sejarah lisan, munculnya program-program sejarah lisan baik di
Indonesia maupun di berbagai negara, hingga sistem pengolahan arsip sejarah
lisan. Dengan bobot 2 SKS maka mata kuliah ini terbagi dalam enam modul.
Modul pertama membahas konsep dasar sejarah lisan. Bagian ini
mengkaji secara teoritis tentang pengertian sejarah lisan dengan berbagai
contohnya. Modul kedua membahas munculnya program-program sejarah
lisan di berbagai negara, mengapa perlu mengembangkan program sejarah
lisan.
Modul ketiga dan keempat memiliki keterkaitan yang sangat erat, yang
membahas program sejarah lisan. Pada modul ketiga secara khusus
membahas persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan program sejarah
lisan, yang kemudian dilanjutkan dengan modul keempat yang menjelaskan
pelaksanaan kegiatan sejarah lisan. Kedua modul ini merupakan dasar dari
program sejarah lisan, mulai dari persiapan, menentukan tim, menentukan
subjek/tema sejarah lisan, hingga akhir dari kegiatan sejarah lisan.
Modul kelima secara khusus membahas bagaimana pengolahan arsip
sejarah lisan, yang merupakan arsip media baru. Bagian ini merupakan
langkah lanjutan dari program sejarah lisan, yaitu bagaimana hasil dari
wawancara sejarah lisan tersebut harus diolah.
Bagian terakhir dari materi mata kuliah ini atau modul keenam
membicarakan bagaimana sejarah lisan ini dapat dilayankan kepada
masyarakat pengguna baik akademisi maupun peneliti. Bagian ini dibahas
pula prosedur pemberian layanan dan masyarakat mendapatkan layanan arsip
sejarah lisan dan tentang hak cipta dari hasil wawancara sejarah lisan.
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Setelah mempelajari mata kuliah mahasiswa diharapkan memiliki
kemampuan
mengembangkan
program
sejarah
lisan
dan
mengimplementasikan penggunaan arsip sejarah lisan untuk kepentingan
informasi, penelitian baik instansi pemerintah maupun swasta.
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Pet a Ko m pe ten si
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Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan mengembangkan
program sejarah lisan, dan mengimplementasikan penggunaan arsip
sejarah lisan untuk kepentingan informasi, penelitian baik instansi
pemerintah maupun swasta.

Menjelaskan Pengolahan, dan
Penyimpanan Arsip Sejarah Lisan

Menjelaskan Perawatan, Pemanfaatan,
dan Akses Arsip Sejarah Lisan
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Menjelaskan Pelaksanaan Wawancara
Sejarah Lisan
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Menjelaskan Persiapan Wawancara
Sejarah Lisan
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Menjelaskan Muncul, dan Perkembangan
Sejarah Lisan di Mancanegara, dan
Indonesia
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Menjelaskan Konsep Dasar
Sejarah Lisan
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