
PERKAKAS
IDENTIFIKASI VISUAL

A  K  S  A  R  A



FIRE
2 milion years

TOOLS
1,5 milion years

MOBILITY
250.000 years

AGRICULTURE & SETTLEMENT
10.000 years

TECHNOLOGY & CRAFT
5.000 years

SCIENCE
2.000 years of education

KNOWLEDGE
50 years - today

TOMORROW?

SYMBOLIC EXPRESSION
50.000 years

DESIGN STARTED 
HERE!!

ART
STARTED HERE!!

SCIENCE STARTED 
HERE!!

“ DESIGN IS TO DESIGN A DESIGN TO PRODUCE A DESIGN”
(n)

Konsep
umum, 

keilmuan

DESAIN SEBAGAI ILMU



PERKAKAS

SEBUAH ALAT YANG DIPAKAI UNTUK
MEMPRODUKSI SESUATU ATAU MEMBANTU
MENYELESAIKANPEKERJAANTERTENTU

Perkakas pertama diciptakan dengan bentuk yang disesuaikan dengan
bentuk tangan sebagai organ yang menggenggam perkakas (alat genggam
tangan)

▪Perkakas merupakan indikasi manusia melepaskan diri dari seleksi alamiah
(survival kit)





Kepala panah yang terbuat
dari batu obsidian vulaknik
seperti kaca yang ditemukan
di Danau Turkana, Kenya.

http://www.bbc.com/news/world-africa-35370374
diakses Maret 2016

TEMUAN PERKAKAS TERTUA

http://www.bbc.com/news/world-africa-35370374


Flintstone dagger, 2900 SM. Ditemukan di Allensbach, Germany 

Carter Cutlery damascus Bowie style blade 





LEBIH DULU MANA:
TULISAN ATAU GAMBAR



Liputan6.com, Jakarta
Sejak kapan manusia purba mulai berbicara? Apa yang dibicarakan oleh manusia purba jaman
dulu? Misteri ini kini dijawab oleh para sejarahwan peneliti postdoctoral dalam bidang psikologi
di University of California di Berkeley, Amerika Serikat. Studi tersebut mengungkapkan bahwa
percakapan lisan pertama mungkin terjadi antara 2,5 dan 1,8 juta tahun yang lalu dan isinya
berkisar mengenai pembuatan alat.

Hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communications, menyajikan bukti yang
meyakinkan bahwa pembuatan alat batu membantu untuk mendorong evolusi bahasa dan
pengajaran di antara nenek moyang manusia prasejarah di savana Afrika. Kepala tim peneliti
tersebut, Thomas Morgan, mengatakan kepada situs History bahwa kemungkinan kalimat
pertama yang diucapkan adalah "alat yang buruk.“ "Penggunaan suara atau gerakan untuk
konsep non-emosional seperti 'ya,' 'tidak,' 'di sini,' 'ada,' 'baik' dan 'buruk' kemungkinan akan
menjadi benar-benar berguna,“ tambah Morgan.

Inilah Isi Percakapan Manusia Purba 2 Juta Tahun Lalu
By Elizabeth Swanti on 18 Jan 2015 at 21:07 WIB



Rangkaian gambar yang menggambarkan hewan ditemukan yang pada
tahun 1950-an di Sulawesi kembali ramai diperbincangkan. Lukisan
tersebut menghiasi dinding gua batu kapur di pulau Maros. Lukisan ini
dahulunya diasumsikan berumur lebih dari 10.000 tahun.

Tetapi penelitian terbaru yang dilakukan oleh sekelompok peneliti dari
Indonesia dan Australia menemukan bukti bahwa lukisan gua tersebut
telah berumur 35.000 tahun. Usia lukisan ini diperkirakan menjadi lukisan
bertema hewan tertua di dunia meski memiliki umur yang sedikit lebih tua
dari lukisan dengan tema sama yang ditemukan di dinding gua Chauvet
Perancis dan gua Caliboia Rumania.

http://www.goodnewsfromindonesia.org/2015/11/02/lukisan-gua-di-sulawesi-ini-ternyata-menjadi-yang-tertua-di-dunia

http://www.goodnewsfromindonesia.org/2015/11/02/lukisan-gua-di-sulawesi-ini-ternyata-menjadi-yang-tertua-di-dunia






PICTURE WRITING
35000-4000SM

PICTOGRAPH
3000-1800SM

IDEOGRAPH
1800-1500SM

PONOGRAPH
1500-800SM

ALPHABET YUNANI
800-165SM

ALPHABET ROMAWI
165SM

SEJARAH 35000-165SM

IDENTIFIKASI VISUAL

A  K  S  A  R  A



bangsa Afrika dan Eropa
menggunakan bahasa gambar
untuk berkomunikasi dengan
cara membuat lukisan di
dinding gua

hal ini tidak hanya menjadi awal munculnya
huruf namun juga menjadi awal munculnya
seni visual dan bahasa verbal yang kita
gunakan untuk berkomunikasi

PICTURE WRITING
35000-4000SM



elemen grafik yang
menggambarkan kejadian
melalui bahasa gambar
dalam bentuk simbol-
simbol

Beberapa peradaban lama seperti
peradaban Mesir dan Inka menggunakan
pictograph sebagai sistem penulisan.
Sistem penulisan ini disebut Hieroglyphs

PICTOGRAPH
3000-1800SM



elemen grafik yang
menggambarkan kejadian
dan gagasan yang lebih
kompleks melalui bahasa
gambar dalam bentuk
simbol-simbol

Beberapa negara sampai saat ini masih
menggunakan ideogram sebagai bahasa
tulisnya seperti China, Jepang, Korea dan
Thailand

IDEOGRAPH
1800-1500SM



elemen grafik melalui
bahasa gambar yang
dapat dibunyikan (nama
lain Phonician Character)

Diwakilkan dengan 22 karakter
yang merepresentasikan bunyi
bukan objek, karakter ini
berkembang sekitar 1600SM di
wilayah timur mediterania yaitu
Lebanon. Karakter Phoenician
inilah yang menjadi dasar modern
latin alfabet

PONOGRAPH
1500-800SM



Yunani mengadopsi Phoenician
karakter dan menambahkan
beberapa karakter menjadi
karakter huruf mereka sendiri
dan memberikan nama alpabet

Alpabet Yunani memiliki 24
karakter. Alfabet Yunani sampai
saat ini masih sering juga
digunakan dalam kehidupan
sehari-hari terutama dalam
bidang matematik

ALPHABET
YUNANI
800-165SM



Alphabet bangsa Romawi,
sebagai penyempurnaan dari
alphabet Yunani

Alpabet Romawi memiliki 26 karakter, sering
disebut sebagai modern font dan dari sinilah
terbentuk sistem pengukuran dan anatomi huruf

ALPHABET 
ROMAWI
165SM

Trajan, Carol Twombly, 1989

Modern typefaces such as Trojan (below) have their roots in stone carving from the Roman era. Typographer Twombly was 

influenced by erly Roman form in this design, which is modern yet steeped in historical reference. 



KERTAS
MESIR DAN CINA

PRASEJARAH
DINDING GUA

BUKU
MANUAL

MESIN CETAK
MOVABLE TYPE

LINOTYPE
LINE CASTING

TYPECASTING
PHOTOTYPESETTING

DIGITAL
KOMPUTER

PERKEMBANGAN

PERKAKAS



pada saat ini pictograph biasa ditulis di
dinding gua atau pada batu-batu

PRASEJARAH
DINDING GUA dan BATU



Bangsa Mesir membuat kertas dari tanaman papyrus.
Bangsa Cina pada tahun 105 memiliki seorang ahli
pembuat kertas

KERTAS
MESIR dan CINA



pada saat teknologi cetak belum ditemukan buku ditulis secara manual oleh
para penyalin

Pada masa ini pula muncul huruf Blackletter Script yaitu huruf dengan bentuk
tipis tebal dan ramping sehingga membantu mempercepat penulisan

BUKU
TEKNIK MANUAL



tahun 1450 Johann Gendfleisch zum Gutenberg dari Jerman
menemukan mesin cetak dengan sistem movable type

Teknik dalam sistem movable type adalah mengukir huruf di atas permukaan metal (engraving)
satu persatu termasuk huruf, angka, tanda baca dan spasi/jarak

MESIN CETAK
MOVABLE TYPE



Setelah sekitar 400 tahun
digunakan, tahun 1886 muncul
mesin Linotype sebagai
penyempurnaan movable type oleh
ottmarr Megenthaler dari Jerman

Teknik dalam mesin Linotype adalah memasang huruf-
huruf dalam satu baris (line casting).
Nama Linotype berasal dari kata “Line of Type”

LINOTYPE
LINE CASTING



teknologi ini menggunakan teknologi phototypesetting
(proses film) sebelum naskah dipindakhan kedalam
lempeng cetakan

TYPECASTING
PHOTOTYPESETTING



teknologi ini menggunakan teknologi yang sebenarnya adalah bahasa komputer yang
berhasil menterjemahkan kode-kode dengan menampilkan bentuk huruf yang
sempurna, baik itu dilayar monitor ataupun di media

DIGITAL
KOMPUTER



SEE YOU NEXT WEEK... ☺


