
JJUURRUUSSAANN//  PPRROOGGRRAAMM  SSTTUUDDII  TTEEKKNNIIKK  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

FFaakkuullttaass  TTeekknniikk  ddaann  IIllmmuu  KKoommppuutteerr  

UUnniivveerrssiittaass  KKoommppuutteerr  IInnddoonneessiiaa  

WWaanniittaa  SSuubbaaddrraa  AAbbiioossoo,,  IIrr..,,  MMTT  ––  44112277  7700  1122  000099  

HHaallaammaann  11  ddaarrii  77  

AARRSSIITTEEKKTTUURR  MMOODDEERREENN  DDAANN  PPAASSCCAA  MMOODDEERREENN  

PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEEDDUUAA  ––  TTAATTAAPP  MMUUKKAA  ++  DDUUKKUUNNGGAANN  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  ++  DDIISSKKUUSSII  

MMOODDEERRNN  PPRROOMMEETTHHEEUUSS  
((FFOORREETTHHIINNKKEERR  ==  YYAANNGG  MMEELLAATTAARRBBEELLAAKKAANNGGII  PPEERRGGEERRAAKKAANN  MMOODDEERREENN  

DDAALLAAMM  AARRSSIITTEEKKTTUURR))  

  PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

  RREEVVOOLLUUSSII  IINNDDUUSSTTRRII  
  

  

  PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

MMOODDEERREENN  

mmoodd··eerrnn  [[mmóóddddəərrnn]]  

aaddjjeeccttiivvee    

11..    bbeelloonnggiinngg  ttoo  pprreesseenntt  ddaayy::  rreellaattiinngg  oorr  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  pprreesseenntt  ppeerriioodd  iinn  

hhiissttoorryy  

22..    ooff  llaatteesstt  kkiinndd::  ooff  tthhee  llaatteesstt,,  mmoosstt  aaddvvaanncceedd  kkiinndd,,  oorr  uussiinngg  tthhee  mmoosstt  aaddvvaanncceedd  

eeqquuiippmmeenntt  aanndd  tteecchhnniiqquueess  aavvaaiillaabbllee,,  ii..ee..  mmooddeerrnn  mmeeddiicciinnee  

33..    uussiinngg  llaatteesstt  ssttyylleess::  rreellaattiinngg  ttoo  oorr  uussiinngg  iiddeeaass  aanndd  tteecchhnniiqquueess  tthhaatt  hhaavvee  oonnllyy  

rreecceennttllyy  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  oorr  aarree  ssttiillll  ccoonnssiiddeerreedd  eexxppeerriimmeennttaall  

44..    LLIINNGGUUIISSTTIICCSS  ooff  llaanngguuaaggee''ss  llaatteesstt  ssttaaggee::  rreellaattiinngg  ttoo  oorr  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  mmoosstt  

rreecceenntt  ssttaaggee  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  llaanngguuaaggee  

nnoouunn  ((pplluurraall  mmoodd··eerrnnss))    

11..    mmooddeerrnn  ppeerrssoonn::  ssoommeebbooddyy  lliivviinngg  iinn  tthhee  pprreesseenntt  ppeerriioodd,,  eessppeecciiaallllyy  ssoommeebbooddyy  

wwhhoossee  ttaasstteess  aanndd  aattttiittuuddeess  aarree  rreeggaarrddeedd  aass  nnoonnttrraaddiittiioonnaall  oorr  ssttrriikkiinnggllyy  nneeww  

22..    PPRRIINNTTIINNGG  ttyyppeeffaaccee::  aa  ttyyppeeffaaccee  wwiitthh  hheeaavvyy  vveerrttiiccaall  ssttrrookkeess  aanndd  ssttrraaiigghhtt  sseerriiffss  

[[EEaarrllyy  1166tthh  cceennttuurryy..  DDiirreeccttllyy  oorr  vviiaa  FFrreenncchh  mmooddeerrnnee  <<  LLaattiinn  mmooddeerrnnuuss  <<  mmooddoo  

""jjuusstt  nnooww,,  iinn  aa  ((cceerrttaaiinn))  mmaannnneerr""  <<  mmoodduuss  ""mmeeaassuurree""]]    

--mmoodd··eerrnn··llyy,,  aaddvveerrbb  

--mmoodd··eerrnn··nneessss,,  nnoouunn    

MMiiccrroossoofftt®®  EEnnccaarrttaa®®  22000099..  ©©  11999933--22000088  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll   rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

AABBAADD  1199    

  AAbbaadd  yyaanngg  kkaayyaa  aakkaann  kkaarryyaa--kkaarryyaa  ppeennttiinngg  sseeppeerrttii::  

sseennii  mmuussiikk  ddaann  lluukkiiss..  

  AAbbaadd  bbeessaarr  bbaaggii  nnoovveell  ddaann  ppuuiissii..  

  AAbbaadd  ppeerrkkeemmbbaannggaann  bbeennttuukkaann  sseennii  ppeerreennccaannaaaann  

ddaann  kkoommppoossiissii  rruuaanngg  yyaanngg  ttiiddaakk  bbeerrkkaarraakktteerr..  

AABBAADD  1199  ==  ‘‘EEPPOOHH’’  TTAANNPPAA  LLAANNGGGGAAMM  

  AAbbaadd  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  eeppoocchh  ==  ‘‘eeppoohh’’,,  nnaammuunn  

ttaannppaa  llaannggggaamm  bbaaggii  ggeedduunngg  yyaanngg  mmeemmbbeerrii  cciirrii  

aabbaaddnnyyaa..  

  AAbbaadd  yyaanngg  bbeerrggaannttuunngg  kkeeppaaddaa  bbeennttuukk--bbeennttuukk  

aarrssiitteekkttuurr  mmaassaa  llaalluu,,  yyaanngg  sseekkaalliigguuss  
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mmeennuunnjjuukkkkaann  kkeettiiddaakkppaassttiiaann  mmeennddaallaamm  ppaaddaa  aabbaadd  tteerrsseebbuutt..  MMaassyyaarraakkaatt  

lleebbiihh  mmeennyyuukkaaii  llaannggggaamm--llaannggggaamm  ::  

11..  RRoommaanneessqquuee  ((RRoommaanneesskk))  ddaann  GGootthhiicc  ((GGoottiikk))  ►►  GGeedduunngg  PPeerriibbaaddaattaann  

22..  KKoolloomm--kkoolloomm  DDoorriicc  ddaann  IIoonniicc  ►►  BBaannkk,,  oorrddeerr  KKllaassiikk  tteerrsseebbuutt  ddiiaannggggaapp  

ddaappaatt  mmeerreepprreesseennttaassiikkaann  ssttaabbiilliittaass  ddaann  kkeekkaayyaaaann..  

33..  LLaattee  GGootthhiicc  ((GGoottiikk  AAkkhhiirr))  ddaann  RReennaaiissssaannccee  ((RReennaaiissaann))  ►►  TToowwnn  HHaallllss,,  

ddiissuukkaaii  oolleehh  kkeellaass  mmeenneennggaahh  ppaaddaa  aabbaadd  kkeeeemmaassaann  ppeerreennccaannaaaann  kkoottaa  

kkaarreennaa  ddiiaannggggaapp  ddaappaatt  mmeennggeekksspprreessiikkaann  aarrooggaannssii  mmeerreekkaa..  

44..  VViillaa--vviillaa  RReennaaiissaann::  FFlloorreennttiinnee,,  RRoommaann,,  ddaann  VVeenneettiiaann  ►►  RRuummaahh  TTiinnggggaall  

bbiiaassaa  kkeellaass  mmeenneennggaahh,,  yyaanngg  bbeerrkkaarrnnaavvaall  aattaauu  bbeerrppaarraaddee  ddeennggaann  

mmeemmiinnjjaamm  llaannggggaamm--llaannggggaamm  tteerrsseebbuutt  nnaammuunn  hhaannyyaa  bbeerrssiiffaatt  ttooppeenngg  

aattaauu  tteemmppeellaann  ppaaddaa  ppeennaammppiillaann  mmeerreekkaa..  

    

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dari Kiri ke Kanan: VViillaa--vviillaa  RReennaaiissaann  FFlloorreennttiinnee,,  RRoommaann,,  ddaann  VVeenneettiiaann,,  llaannggggaamm--llaannggggaamm  

bbeerrssiiffaatt  ttooppeenngg  aattaauu  tteemmppeellaann..  

Searah jarum jam: GGeedduunngg  EEaarrllyy  RReennnnaaiissaannccee,,  GGeerreejjaa  GGootthhiicc,,  OOrrddeerr  KKllaassiikk  DDoorriicc,,  IIoonniicc,,  ddaann  

CCoorroonntthhiiaann,,  GGeerreejjaa  RRoommaanneessqquuee,,  sseerrttaa  GGeerreejjaa  LLaattee  GGootthhiicc..  
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MMAASSAALLAAHH  BBEESSAARR  AARRSSIITTEEKKTTUURR  AABBAADD  1199  

  SSeekkiittaarr  ttaahhuunn  11776600  ––  11779900  aann  ==  ppeerrtteennggaahhaann  ss..dd..  aakkhhiirr  aabbaadd  1188,,  tteerrjjaaddii  

RReevvoolluussii  IInndduussttrrii  tteerruuttaammaa  ddii  EErrooppaa  UUttaarraa  ddaann  BBaarraatt..  PPeenniinnggkkaattaann  ppooppuullaassii  

ppeenndduudduukk  yyaanngg  ssaannggaatt  ppeessaatt  bbeerrppeennggaarruuhh  bbeessaarr  tteerrhhaaddaapp  ppeerrkkeemmbbaannggaann  

ddaaeerraahh  uurrbbaann  ==  ppeerrkkoottaaaann  ►►  ppeerrmmaassaallaahhaann  mmeenniinnggkkaatt  sseejjaallaann  ddeennggaann  

ttuunnttuuttaann  aakkaann  kkeerraaggaammaann  jjeenniiss  ggeedduunngg  bbaarruu..  

  AArrssiitteekkttuurr  aabbaadd  llaalluu  mmeenngghhaaddaappii  ppeerrmmaassaallaahhaann  ggeedduunngg  yyaanngg  cceennddeerruunngg  

tteettaapp  ►►  GGeedduunngg    PPeerriibbaaddaattaann,,  KKaannttoorr,,  TToowwnn  HHaallll,,  RRuummaahh  TTiinnggggaall  ddaann  IIssttaannaa,,  

sseerrttaa  PPuussaatt  PPeerrddaaggaannggaann..  

AARRSSIITTEEKKTTUURR  AABBAADD  1199  

mmeenngghhaaddaappii  ttuuggaass  bbaarruu  yyaaiittuu  

ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  bbeelluumm  ddaappaatt  

ddiisseelleessaaiikkaann  sseebbeelluummnnyyaa  

ddiikkaarreennaakkaann  kkeerraaggaammaann  ddaann  

sskkaallaannyyaa  yyaanngg  mmeemmbbuuttuuhhkkaann  

ppeerrkkeemmbbaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  

ssiiggnniiffiikkaann  ►►  PPaabbrriikk,,  BBeennggkkeell,,  GGeedduunngg--

ggeedduunngg  AAddmmiinniissttrraassii,,  JJaallaann  RRaayyaa,,  

SSttaassiiuunn,,  BBaannddaarraa,,  RRuummaahh  SSaakkiitt,,  

GGeedduunngg  OOllaahhrraaggaa,,  PPeerrppuussttaakkaaaann,,  

ddaann  TTeemmppaatt  PPaammeerraann..  

  EEkklleekkttiissiissmmee  ((lliihhaatt  ggaammbbaarr))  ddaann  mmeettooddaa  bbeerrbbaassiiss  pprreesseeddeenn  sseejjaarraahh  ttiiddaakk  

mmaammppuu  mmeenngghhaaddaappii  ppeerrmmaassaallaahhaann  llaaiinn  yyaanngg  lleebbiihh  lluuaass  ►►  tteekknniikk,,  

ssoossiioollooggii,,  aassppeekk--aassppeekk  ffoorrmmaall  ppeerreennccaannaaaann  kkoottaa  bbaahhkkaann  nnaassiioonnaall  sseeppeerrttii::  

ppeennaattaaaann  zzoonnaa  iinndduussttrrii,,  zzoonnaa  ppeerruummaahhaann,,  jjaallaann  rraayyaa,,  rruuaanngg--rruuaanngg  hhiijjaauu,,  

sseerrttaa  ddaaeerraahh  tteerrbbaanngguunn  ddaann  ppeerrttaanniiaann..  

  PPaaddaa  ppeerriiooddaa  yyaanngg  ssaammaa  tteerrjjaaddii  ppeerruubbaahhaann  ppaaddaa  mmeettooddaa  pprroodduukkssii  ►►  

kkeerraajjiinnaann  ttaannggaann  sseeccaarraa  ppeerrllaahhaann  ddiiggaannttiikkaann  oolleehh  iinndduussttrrii,,  tteekknniikk  mmuullaaii  

mmeennjjaaddii  ffaakkttoorr  ppeenneennttuu  ddaann  pprroosseess--pprroosseess  mmaannuuffaakkttuurr  ppuunn  tteerrmmeekkaanniissaassii  

ddeennggaann  cceeppaatt..  

AARRSSIITTEEKK  PPEENNTTIINNGG  AABBAADD  1199::  SSEEMMPPEERR  DDAANN  LLEE--DDUUCC  

GGoottttffrriieedd  SSeemmppeerr  ((JJeerrmmaann))  ddaann  EEuuggeennee  VViioolllléétt  llee––DDuucc  ((PPeerraanncciiss)),,  dduuaa  aarrssiitteekk  

ppeennttiinngg  aabbaadd  1199::  

  BBeerraannii  mmeenneeggaakkkkaann  kkeeppaallaa  ddaann  mmeemmbbuussuunnggkkaann  ddaaddaa  ddii  aannttaarraa  ppaarraa  

ppeennggiikkuutt  CCuulltt  HHiissttoorriiccaall  PPaaggeeaannttrryy  ==  aarraakk--aarraakkaann  ppeemmuujjaa  sseejjaarraahh  mmaassaa  

llaalluu  aalliihh--aalliihh  mmaanneerriiss  ppeennjjiillaatt..  

  BBeerraannii  mmeennccoobbaa  bbeerrbbiiccaarraa  ddeennggaann  bbaahhaassaa  sseennddiirrii  mmeesskkiippuunn  mmaassiihh  

mmeenngggguunnaakkaann  ttaattaa  bbaahhaassaa  ddaann  ppeerrbbeennddaahhaarraaaann  sseejjaarraahh  mmaassaa  llaalluu..  

  MMeesskkiippuunn  sseelluurruuhh  uussaahhaannyyaa  ddiiaannggggaapp  kkeessaallaahhaann  kkaarreennaa  rreevvoolluussii  

iinntteelleekkttuuaall  ddaann  ppeerrggoollaakkaann  ppaaddaa  ssaaaatt  iittuu  tteettaapp  ttiiddaakk  ddaappaatt  mmeenneemmuukkaann  

jjaawwaabbaann  ddaallaamm  kkoonnsseepp  yyaanngg  sseelluurruuhhnnyyaa  bbeerrddaassaarr  ppaaddaa  iiddee  aarrssiitteekkttuurr  

ttrraaddiissiioonnaall..  
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EERRAA  PPEERRIINNTTIISS  AARRSSIITTEEKKTTUURR  MMOODDEERREENN  

  PPaarraa  ppeerriinnttiiss  AArrssiitteekkttuurr  MMooddeerreenn  sseeccaarraa  

iinnssttiinnkkttiiff  mmeennyyaaddaarrii  tteellaahh  tteerrjjaaddii  

ttrraannssffoorrmmaassii  ssttrruukkttuurr  ssoossiiaall..  

PPeerrmmaassaallaahhaann  aarrssiitteekkttuurr  hhaannyyaa  ddaappaatt  

ddiisseelleessaaiikkaann  ddeennggaann  ccaarraa--ccaarraa  sseessaaaatt  

ddaann  mmeerreekkaa  hhaannyyaa  mmeennggeettaahhuuii  sseeddiikkiitt  

tteennttaanngg  aappaa  yyaanngg  ddaappaatt  ddiippeerrbbuuaatt  

oolleehh  aabbaadd  tteekknniikk  iinnii..  

  PPaarraa  ppeerriinnttiiss  AArrssiitteekkttuurr  MMooddeerreenn  

mmeemmpprrootteess  kkeerraass  llaannggggaamm  mmiimmiiccrryy  

((mmeenniirruu  sseeppeerrttii  bbuunngglloonn))  ddaann  

hhiissttoorriissiissmmee,,  ttookkoohh--ttookkoohh  tteerrsseebbuutt  

aaddaallaahh  ::  

11..  LLoouuiiss  SSuulllliivvaann  ddaarrii  CChhiiccaaggoo,,  AAmmeerriikkaa  SSeerriikkaatt,,  

22..  HHeennddrriikk  PPeettrruuss  BBeerrllaaggee  ddaarrii  AAmmsstteerrddaamm,,  BBeellaannddaa,,  

33..  HHeennrryy  vvaann  ddee  VVeellddee  ddaarrii  BBrruusssseellss,,  BBeellggiiaa,,  

44..  OOttttoo  WWaaggnneerr  ddaarrii  VViieennnnaa,,  AAuussttrriiaa..  

AARRSSIITTEEKKTTUURR  MMOODDEERREENN  

  FFaakkttoorr  SSoossiiaall  ––  KKeekkuuaattaann  ffaakkttoorr  ssoossiiaall  mmeemmppeennggaarruuhhii  ccaarraa  bbeerrffiikkiirr  ppaarraa  

aarrssiitteekk  tteerrkkeemmuukkaa  ssaaaatt  iittuu  ddaallaamm  mmeennyyeelleessaaiikkaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  ppeennttiinngg  

ppaaddaa  ppeerraannccaannggaann  ggeedduunngg..  

  BBeennttuukk  ddeennggaann  BBaahhaassaa  BBaarruu  ––  BBeerruuppaa  ppeennggeemmbbaannggaann  kkoonnsseepp--kkoonnsseepp  

rruuaanngg  yyaanngg  ddiidduukkuunngg  oolleehh  mmeettooddaa  kkoonnssttrruukkssii  ddaann  mmaatteerriiaall  bbaarruu..    

  EEkksspprreessii  BBaarruu  ––  DDiimmuunnggkkiinnkkaann  tteerrcciippttaannyyaa  bbeennttuukk--bbeennttuukk  kkrreeaattiiff  ddeennggaann  

ddiitteemmuukkaannnnyyaa  mmaatteerriiaall  bbaarruu  sseeppeerrttii  BBaajjaa,,  BBeettoonn  BBeerrttuullaanngg,,  AAlluummiinniiuumm,,  

ddaann  KKaaccaa  ddaallaamm  dduunniiaa  tteekknniikk  yyaanngg  ssaannggaatt  kkoonnttrraass  ddeennggaann  mmaatteerriiaall  yyaanngg  

ssuuddaahh  aaddaa  sseebbeelluummnnyyaa  yyaaiittuu  KKaayyuu  ddaann  BBaattuu..  
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  PPrriinnssiipp  BBaarruu,,  MMaatteerriiaall  BBaarruu,,  ddaann  HHuummaanniissaassii  ––  PPeennddeekkaattaann  bbeennttuukk  lleebbiihh  

ffuunnddaammeennttaall,,  bbeennttuukk  bbuukkaann  ssaattuu--ssaattuunnyyaa  ttuujjuuaann  aakkhhiirr  tteemmppaatt  sseelluurruuhh  

ffaakkttoorr  hhaarruuss  tteerrssuubboorrddiinnaatt  ddaann  ttiiddaakk  llaaggii  mmeennjjaaddii  pprraassyyaarraatt,,  hhaall  iinnii  

ddiimmuunnggkkiinnkkaann  ddeennggaann  ddiitteemmuukkaannnnyyaa  mmaatteerriiaall  bbaarruu  sseerrttaa  ddiimmaassuukkkkaannnnyyaa  

ppeerrttiimmbbaannggaann  hhuummaanniissmmee..    

  PPeerruummaahhaann  ddaann  TThhee  EEnngglliisshh  GGaarrddeenn  CCiittyy  ––  MMaassaallaahh  uuttaammaa  aabbaadd  1199  

aaddaallaahh  ppeerruummaahhaann,,  nnaammuunn  ssaaaatt  iittuu  yyaanngg  bbeerrppeerraann  aaddaallaahh  ppaarraa  

KKoonnttrraakkttoorr  ddaann  ssppeekkuullaann  RReeaall  EEssttaattee..  KKoonnddiissii  tteerrsseebbuutt  mmeennggaakkiibbaattkkaann  

ttuummbbuuhh  ppeerruummaahhaann  bbuurruukk  ddii  uurrbbaann  kkaarreennaa  mmeennggaabbaaiikkaann  lliinnggkkuunnggaann  

aallaamm..  TTaahhuunn  11889988,,  EEbbeenneezzeerr  HHoowwaarrdd,,  ddeennggaann  ppeerrggeerraakkaann  TThhee  EEnngglliisshh  

GGaarrddeenn  CCiittyy  mmeennccoobbaa  mmeennggaattaassiinnyyaa  mmeellaalluuii  tteeoorrii  yyaanngg  mmeenneerraappkkaann  

ppeenneemmppaattaann  ppaarraa  ppeekkeerrjjaa  ppaabbrriikk  ddaann  kkaannttoorr  ddii  sseebbuuaahh  kkoottaa  kkeecciill  ddaann  

mmeemmppeerrhhaattiikkaann  ffaakkttoorr  aallaamm,,  hhaall  iinnii  yyaanngg  mmeennggaawwaallii  sskkeemmaa  ‘‘PPeerruummaahhaann  

BBeessaarr””  yyaanngg  bbeerrkkeemmbbaanngg  sseetteellaahh  PPeerraanngg  DDuunniiaa  kkee  IIII  ((PPDD  IIII))..  

  PPeekkeerrjjaaaann  KKrreeaattiiff  vveerrssuuss  TTeeoorrii  TTeekknniikk  ––  PPrroobblleemmaattiikk  kkaarraakkeettrriissttiikk  ddii  eerraa  

AArrssiitteekkttuurr  MMooddeerreenn  ((AAMM))  aaddaallaahh  ppeerrtteennttaannggaann  kkhhaass  yyaanngg  mmeerreefflleekkssiikkaann  

uuppaayyaa  rreekkoonnssiilliiaassii  aannttaarraa  ttuujjuuaann--ttuujjuuaann  hhiidduupp  uummaatt  mmaannuussiiaa  ddeennggaann  

kkeebbuuttuuhhaann  tteekknniiss..  AAMM  mmeemmbbuukkttiikkaann  bbaahhwwaa  nniillaaii--nniillaaii  bbaarruu  ddaappaatt  ddiiccaappaaii  

bbeerrddaassaarrkkaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  tteekknniiss  ddaann  mmeenneerraappkkaannnnyyaa  ddeennggaann  ppeerrsseeppssii..  

SSaaaatt  iinnii  ppaarraa  aarrttiiss  ddaann  tteekknniissii  ttiiddaakk  llaaggii  bbeerrooppoossiissii  sseeppeerrttii  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ddii  

aabbaadd  1199,,  aakkaann  tteettaappii  jjuussttrruu  bbeerrssaammaa--ssaammaa  mmeemmbbaanngguunn  ppiillaarr--ppiillaarr  yyaanngg  

mmeenndduukkuunngg  aarrssiitteekkttuurr  kkiiwwaarrii..  

  RREEVVOOLLUUSSII  IINNDDUUSSTTRRII  

MMoosstt  pprroodduuccttss  ppeeooppllee  iinn  tthhee  iinndduussttrriiaalliizzeedd  nnaattiioonnss  uussee  ttooddaayy  aarree  ttuurrnneedd  oouutt  

sswwiiffttllyy  bbyy  tthhee  pprroocceessss  ooff  mmaassss  pprroodduuccttiioonn,,  bbyy  ppeeooppllee  ((aanndd  ssoommeettiimmeess,,  rroobboottss))  

wwoorrkkiinngg  oonn  aasssseemmbbllyy  lliinneess  uussiinngg  ppoowweerr--ddrriivveenn  mmaacchhiinneess..  PPeeooppllee  ooff  aanncciieenntt  aanndd  

mmeeddiieevvaall  ttiimmeess  hhaadd  nnoo  ssuucchh  pprroodduuccttss..  TThheeyy  hhaadd  ttoo  ssppeenndd  lloonngg,,  tteeddiioouuss  hhoouurrss  ooff  hhaanndd  

llaabboorr  eevveenn  oonn  ssiimmppllee  oobbjjeeccttss..  TThhee  eenneerrggyy,,  oorr  ppoowweerr,,  tthheeyy  eemmppllooyyeedd  iinn  wwoorrkk  ccaammee  

aallmmoosstt  wwhhoollllyy  ffrroomm  tthheeiirr  oowwnn  aanndd  aanniimmaallss''  mmuusscclleess..  TThhee  IInndduussttrriiaall  RReevvoolluuttiioonn  iiss  tthhee  

nnaammee  ggiivveenn  tthhee  mmoovveemmeenntt  iinn  wwhhiicchh  mmaacchhiinneess  cchhaannggeedd  ppeeooppllee''ss  wwaayy  ooff  lliiffee  aass  wweellll  

aass  tthheeiirr  mmeetthhooddss  ooff  mmaannuuffaaccttuurree..  AAbboouutt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  RReevvoolluuttiioonn,,  tthhee  

ppeeooppllee  ooff  EEnnggllaanndd  bbeeggaann  ttoo  uussee  mmaacchhiinneess  ttoo  mmaakkee  ccllootthh  aanndd  sstteeaamm  eennggiinneess  ttoo  rruunn  

tthhee  mmaacchhiinneess..  AA  lliittttllee  llaatteerr  tthheeyy  iinnvveenntteedd  llooccoommoottiivveess..  PPrroodduuccttiivviittyy  bbeeggaann  aa  

ssppeeccttaaccuullaarr  cclliimmbb..  BByy  11885500  mmoosstt  EEnngglliisshhmmeenn  wweerree  llaabboorriinngg  iinn  iinndduussttrriiaall  ttoowwnnss  aanndd  

GGrreeaatt  BBrriittaaiinn  hhaadd  bbeeccoommee  tthhee  wwoorrkksshhoopp  ooff  tthhee  wwoorrlldd..  FFrroomm  BBrriittaaiinn  tthhee  IInndduussttrriiaall  

RReevvoolluuttiioonn  sspprreeaadd  ggrraadduuaallllyy  tthhrroouugghhoouutt  EEuurrooppee  aanndd  ttoo  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  ((SSuummbbeerr  ::  

CCoommppttoonn’’ss  IInntteerraaccttiivvee  EEnnccyyccllooppeeddiiaa  11999966))..  

UUMMUUMM  

  KKoonnddiissii  mmaatteerriiaall  sseeppeerrttii  ssiisstteemm  ssoossiiaall,,  iinnssttiittuussii  ppoolliittiikk  ddaann  bbuuddaayyaa  sseeccaarraa  

uummuumm  tteerrmmaassuukk  sseennii  ddaann  aarrssiitteekkttuurr,,  ssaannggaatt  bbeerrggaannttuunngg  kkeeppaaddaa  ccaarraa  

mmaassyyaarraakkaatt  mmeenngghhiidduuppii  ppeenngghhiidduuppaann  mmeerreekkaa..  OOlleehh  kkaarreennaannyyaa  AArrssiitteekkttuurr  

MMooddeerreenn  ddaann  sseelluurruuhh  rraannccaannggaannnnyyaa  hhaarruuss  ddiilliihhaatt  ddaallaamm  kkoonntteekkss  ddaann  

ddiiddeeffiinniissiikkaann  oolleehh  ssiisstteemm  eekkoonnoommii  mmooddeerreenn,,  yyaaiittuu  sseebbuuaahh  ssiisstteemm  yyaanngg  

mmuullaaii  bbeerrddaammppaakk  ppaaddaa  ssaaaatt  rreevvoolluussii  bbeessaarr  aabbaadd  1188  ddaann  1199  yyaanngg  

mmeemmbbaawwaa  kkeekkuuaattaann  bbaaggii  kkaauumm  bboorrjjuuiiss  mmeenncciippttaakkaann  dduunniiaa  bbaarruu  yyaanngg  

bbeerrbbaassiiss  ppaaddaa  pprroodduukkssii  iinndduussttrrii..  

  BBoorrjjuuiiss  ==    FFrreenncchh  wwoorrdd  bboouurrggeeooiiss  rreeffeerrss  ttoo  mmeerrcchhaannttss,,  bbaannkkeerrss,,  aanndd  

eennttrreepprreenneeuurrss  ooff  tthhee  ttoowwnnss..  PPrroossppeerroouuss  mmiiddddllee  ccllaassss,,  oorr  bboouurrggeeooiissiiee,,  wwaass  
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ccoonnttrraasstteedd  wwiitthh  tthhee  wwoorrkkeerrss,,  ccaalllleedd  tthhee  pprroolleettaarriiaa..  BBoouurrggeeooiissiiee  ddeeeemmeedd  bbyy  

aannttiilliibbeerraallss  ttoo  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  eeccoonnoommiicc  iinntteerreessttss;;  wwoorrdd  lliibbeerraalliissmm  ccoommeess  

ffrroomm  LLaattiinn  lliibbeerr  ((ffrreeee))..  FFuunnddaammeennttaall  pprriinncciipplleess  ooff  bboouurrggeeooiiss  lliibbeerraalliissmm  wweerree  

iinnddiivviidduuaall  lliibbeerrttyy,,  rriigghhtt  ttoo  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy,,  rriigghhtt  ttoo  mmaakkee  eennffoorrcceeaabbllee  

ccoonnttrraaccttss,,  aanndd  rriigghhtt  ooff  vvoolluunnttaarryy  eexxcchhaannggee..  CCllaassssiiccaall  sscchhooooll  ooff  

eeccoonnoommiiccss,,  wwhhiicchh  mmiinniimmiizzeess  rroollee  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  ssoocciieettyy,,  ffoouunnddeedd  oonn  

tthheessee  pprriinncciipplleess..  BBoouurrggeeooiiss  lliibbeerraalliissmm  wwaass  oovveerrsshhaaddoowweedd  iinn  tthhee  2200tthh  

cceennttuurryy  bbyy  vvaarriioouuss  sscchhoooollss  ooff  ssoocciiaalliissmm  aanndd  aa  ppoolliittiiccaall  lliibbeerraalliissmm  tthhaatt  

ssoouugghhtt  ttoo  eexxppaanndd  tthhee  rroollee  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  ssoocciieettyy  ((SSuummbbeerr  ::  CCoommppttoonn’’ss  

IInntteerraaccttiivvee  EEnnccyyccllooppeeddiiaa  11999966))..  

MMIILLEESSTTOONNEESS  ((PPEERRIISSTTIIWWAA  PPEENNTTIINNGG))  RREEVVOOLLUUSSII  IINNDDUUSSTTRRII  

11..  JJaammeess  WWaatttt  ((11773366--11881199))  mmeenneemmuukkaann  mmeessiinn  uuaapp..  IInndduussttrrii  BBrriittaanniiaa  RRaayyaa  ==  

IInnggggrriiss  mmeennggaallaammii  kkeejjaayyaaaann  ((11776600--11883300))..  

22..  KKoonnssuummssii  bbaahhaann  bbaakkuu  kkaattuunn  ddaallaamm  kkuurruunn  wwaakkttuu  110000  ttaahhuunn  ((11775500--11885500))  

mmeennggaallaammii  ppeenniinnggkkaattaann,,  IInnggggrriiss  mmeennccaappaaii  333300  ssaattuuaann,,  PPeerraanncciiss  hhaammppiirr  

110000  ssaattuuaann,,  ddaann  JJeerrmmaann  hhaammppiirr  5500  ssaattuuaann..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33..  TTaahhuunn  11771199,,  ddiibbaanngguunn  DDeerrbbyy’’ss  IIrroonn  BBrriiddggee  ddaann  ttaahhuunn  11778800  ccoottttoonn  mmiillll  

JJeeddeeddiiaahh  SSttrruutt’’ss  MMiillffoorrdd,,  ddii  DDeerrbbyysshhiirree,,  IInnggggrriiss..  

44..  TTaahhuunn  ((11779911--11883333)),,  ddiibbaanngguunn  BBaannkk  ooff  EEnnggllaanndd,,  ddii  LLoonnddoonn,,  IInnggggrriiss,,  

mmeerruuppaakkaann  mmoonnuummeenn  bbeessaarr  ddii  SSooaannee  bbaaggii  kkeekkuuaattaann  ppaarrttaaii  tteerrbbeessaarr  ssaaaatt  

iittuu,,  WWhhiigg..  

RREEVVOOLLUUSSII  BBUUDDAAYYAA  AABBAADD  1188  

11..  WWaarriissaann  bbuuddaayyaa  ddaarrii  dduunniiaa  aarriissttookkrraattiikk  aabbaadd  1188  tteerrmmaassuukk  ssiisstteemm--ssiisstteemm  

pprrooppoorrssii  RReennaaiissssaannccee  ddaann  ppeerreennccaannaaaann  BBaarrrrooqquuee  yyaaiittuu  LLee  NNoottrree  VVeerrssaaiilllleess  

((11666611  ––  11775566))..  

22..  TThhee  SSttyylliissttiicc  RReevvoolluuttiioonn  ddaattaanngg  bbeerrssaammaaaann  ddeennggaann  ppeerrggeerraakkaann  RRoommaannttiicc--

CCllaassssiiccaall  yyaanngg  ddiiiikkuuttii  oolleehh  ppeenncceerraahhaann..  LLee--DDuucc  mmeenngggguunnaakkaann  TTuussccaann  

SSttyyllee  ppaaddaa  rraannccaannggaann  SSaalliinnee,,  GGrreeeekk  SSttyyllee  bbeerrddaassaarrkkaann  PPrrooppyyllaaeeaa  ddii  

AAtteennaa  ddaann  GGiillllyy  ppaaddaa  rraannccaannggaann  LLaanngghhaannss’’  BBrraannddeennbbuurrgg  GGaattee  ((11778888--

11779911))..  SSeemmuuaannyyaa  bbeerrggeerraakk  mmeennjjaauuhhii  ssttyyllee  yyaanngg  aaddaa..  
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33..  TThhee  EEmmppiirree  SSttyyllee  aaddaallaahh  pprroodduukk  

kkeeiinnggiinnaann  NNaappoolleeoonn  uunnttuukk  

mmeennggeekksspprreessiikkaann  kkaarraakktteerr  rreezziimmnnyyaa  

bbeerruuppaa  rraannccaannggaann  PPaallggrriinn’’ss  AArrcc  ddee  

TTrriioommpphhee  ((11880066--11883366))  ddaann  NNaappoolleeoonniicc  

CChhaaiissee  aa’’  ll’’ooffffiicciieerr  ((11881100))..  AArrssiitteekk  

ppeerraabboottaann  mmeennggaammbbiill  ssuummbbeerr  

AAnnttiiqquuaarriiaann  ddeemmii  ppeenngghhaarrggaaaann  

kkeeppaaddaa  kkeebbeessaarraann  sseejjaarraahh..  

  

  

  

  


