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Ts'ai Lun melaporkan
penemuannya kepada kaisar Ho di
tahun 105. Namun,
penyempurnaan, penemuan
sebelumnya, atau upaya
perlindungan penemuan tidak
diketahui. Bagaimanapun juga dia
dianggap sebagai pembuat kertas



BAGAIMANA AWAL MULA 

PERCETAKAN?



Cetak relief: ruang di sekitar
gambar pada permukaan datar
dipotong; sisa permukaan yang
menonjol ditinta, dan selembar
kertas ditempatkan di atas
permukaan dan diusap untuk
memindah gambar bertinta ke
kertas



Pertama, pendapat bahwa

dimulai dengan penggunaan

segel atau stempel yang

digrafir untuk membuat

tanda identifikasi yang

kemudian berkembang

menjadi pencetakan

DUA HIPOTESIS AWAL

MULA PERCETAKAN
Kedua, pandangan yang

berfokus pada fakta praktek

penggosokan tinta dari

naskah yang diukirkan pada

batu
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Mulai tahun 165, penganut
Konfusius klasik mengukir di batu
untuk menjamin akurasi dan
rekaman permanen. Kelemahan
dari “buku batu” ini yaitu berat
dan ukuran. Salah satu sejarah
menyebutkan, dibutuhkan 13 acre
(52609,1 m2) untuk
menyimpannya, yang disusun
seperti barisan makam





WOODBLOCK PRINTING adalah
sebuah teknik cetak yang
menggunakan blok-blok kayu yang
diukir ilustrasi dan kaligrafi. Tinta
atau pewarna kemudian
diaplikasikan pada gambar yang
diukirkan dan dicapkan atau
ditekankan pada kertas untuk
memindahkan gambar

berasal dari Tiongkok antara abad ke-6
hingga akhir abad ke-9, seperti sebuah
spesimen yang dicetak pada kertas rami
yang diperkirakan berasal dari tahun 650-
670 M, di jaman Dinasti Tang (618–907)
dan ditemukan dalam sebuah penggalian
di Xi'an (Chang'an, Ibukota Dinasti Tang),
Shaanxi, China pada 1974.
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APA KONTRIBUSI UTAMA 

BENUA ASIA?



Suatu hal yang aneh jika
movable type (dianggap)
pertama kali ditemukan dalam
budaya yang bersistem bahasa
mencapai ribuan karakter.
Dengan total lebih dari empat
puluh empat ribu karakter,
tidak mengherankan bahwa
movable type tidak pernah
tersebar (digunakan) jauh di
wilayah Timur

Kontribusi Cina untuk evolusi
komunikasi visual yang sangat
besar. Selama periode abad
pertengahan (ribuan tahun)
dunia barat, penemuan kertas
dan teknik cetak China
menyebar perlahan ke arah
barat, hingga ke Eropa menjadi
kebangkitan ilmu pengetahuan
dan budaya (Renaissance)





XYLOGRAPHY

istilah teknis dari cetak relief
dari suatu permukaan yang
menonjol, berasal dari dunia
timur

TYPOGRAPHY

istilah dari cetak yang
menggunakan biji metal,
satuan, dapat dipindah-
pindah dan digunakan
ulang, yang masing-masing
memiliki bentuk huruf timbul
di bagian atasnya.



Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
(/joʊˌhɑːn s ˈɡuːtənbɛrɡ/ yoh-HAH-nəs GOOtən-
behrɡ; c. 1398 – 3 Februari 1468)

Putra bangsawan Mainz, Jerman ini handal dalam
bidang pandai besi dan emas, juga batu mulia. Sekitar
1450 dia mengembangkan sistem cetak yang bisa
dipindah-pindah.

Karya monumental Gutenberg adalah Naskah 42 baris.
Dengan dukungan keuangan dari Johann Fust dan
dibantu oleh Peter Schoeffer, pencetakan buku ini
terjadi. Nantinya, tiga sekawan ini pecah kongsi dan
Fust-Schoeffer mendirikan firma percetakan yang sukses
di kemudian hari.





SEE YOU NEXT WEEK... ☺


