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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

Menurut Wyatt (2010), animasi didefinisikan sebagai memanipulasikan gambar 

frame ke frame, dan jika dimainkan dengan cepat maka akan menciptakan sebuah 

ilusi gerakan (hlm. 6). Hal ini juga di dukung oleh pernyataan dari Withrow 

(2009) mengenai animasi yaitu merupakan memberikan nyawa pada gambar 

diam, yang lebih tepatnya adalah sebuah display yang cepat dari gambar sequence 

yang menciptakan ilusi mata akan gerakan karena fenomena persistance of vision  

(hlm. 10). 

Animasi adalah sesuatu pekerjaan yang membutuhkan kerja keras dan 

melelahkan. Pertanyaannya, kenapa kita tetap melakukan animasi walaupun itu 

adalah hal yang membuat kita kesulitan? Jawabannya bisa kita bayangkan jika 

gambar-gambar yang kita buat satu persatu, yang kemudian bisa berjalan, 

selanjutnya mulai bisa berbicara dan bahkan berpikir. Tentunya itu adalah suatu 

proses yang sangat menggairahkan. Menyenangkan saat kita dapat membuat 

sesuatu yang unik dan belum pernah dilakukan sebelumnya (Williams, 2001). 

2.1.1. Animasi Dua Dimensi 

Banyak teknik untuk membuat animasi, salah satunya adalah teknik animasi dua 

dimensi. Menurut Wyatt (2009), animasi dua dimensi merupakan istilah yang 

digunakan untuk mengartikan animasi yang di gambar, animasi cel atau animasi 

kartun. Dalam pembuatan animasi tersebut, animator akan menggambar setiap 
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frame di sebuah kertas atau digital, kemudian akan diwarnai dan di-compositing 

bersama dengan background (hlm. 48). Dalam pembuatan animasi ada beberapa 

proses yang harus dilalui, Wyatt (2010) membagi pengerjaan animasi menjadi tiga 

bagian, yaitu: 

1. Pra-produksi adalah bagian yang dimana semua ide, desain dan rencana 

dibuat sebelum produksi animasi dibuat. Bagian dari pra-produksi 

diantaranya adalah ide dan konsep, penelitian cerita, penelitian visual, 

scriptwriting, storyboard, desain konsep, desain environment, desain 

karakter, susunan jadwal pekerjaan, dan biaya yang harus dikeluarkan. 

2. Produksi adalah proses melakukan animasi dan menggabungkannya 

dengan aset-aset yang sudah dibuat di tahap pra-produksi sebelumnya. 

Banyak yang dilakukan pada tahap produksi animasi dua dimensi, 

diantaranya rekaman suara, motion theory, latar belakang, dan staging. 

3. Pasca-produksi yang dikerjakan setelah proses produksi selesai salah 

satunya adalah compositing, visual effect, produksi suara, post-produksi 

suara, dan editing. 

2.2. Visual Development 

Menurut Winder dan Dowlatabadi (2016), pada tahapan awal dari visual 

development, kita menetapkan gaya desain konsep desain yang diinginkan seperti 

apa. Apakah akan menggunakan gaya kartun, realistis, menggunakan bentuk, atau 

gabungan dari semua itu. Konsep awal yang dibuat biasanya melakukan 

pendekatan dari membuat karakter dan lokasi lingkungan. Seiring dengan 
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perkebangan yang berjalan, dengan sendirinya gaya yang digunakan akan lebih 

jelas dan gambar akan jauh lebih baik lagi menyesuaikan dengan yang diinginkan 

(hlm. 107).  

2.2.1. Peta Topografi 

Menurut Natural Resources Canada (NRC) (2014), peta topografi merupakan 

ilustrasi detail dan akurat dari alam yang nampak diatas tanah, seperti jalan, 

kontur, sungai, danau, dan nama geografis lainnya yang dibuat oleh manusia. 

Merupakan peta dua dimensi yang mempresentasikan bumi yang berbentuk tiga 

dimensi. Peta topografi dapat dibagi lagi dalam beberapa macam, yaitu peta relief 

yang mendeskripsikan topografi gunung, lembah dan lereng, peta hydrografi yang 

mendeskripsikan sungai, danau, rawa, dan air terjun, dan peta vegetasi yang 

mendeskripsikan area hutan (hlm.1). 

2.2.2. Angin 

Menurut Tjasyono (2007), angin adalah udara yang bergerak sejajar dengan 

permukaan bumi, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Angin memiliki beberapa 

jenis, salah satunya angin lokal yaitu angin yang timbul akibat kondisi lokal yang 

biasanya disebabkan oleh perbedaan suhu dan topografi. Menurut Lubis (2009), 

angin lokal dibagi menjadi beberapa daerah cakupan, salah satunya adalah angin 

darat merupakan angin yang berhembus dari darat menuju laut dan terjadi pada 

malam hari. Angin darat terjadi ketika daratan lebih cepat melepaskan panas 

dibandingkan dengan lautan. (hlm. 14). Lalu ada juga angin gunung, merupakan 

angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah gunung yang terjadi pada 
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malam hari.  Proses terjadinya angin gunung adalah pada waktu malam hari, 

lembah gunung lebih cepat mengalami penurunan suhu udara jika dibandingkan 

dengan puncak gunung. Udara dari pusat tekanan tinggi bergerak menuju pusat 

tekanan rendah yaitu di puncak gunung sehingga terbentuk angin gunung. 

(hlm.16). 

2.2.3. Vegetasi 

Menurut Soerianegara dan Indrawan (1978), vegetasi yaitu kumpulan dari 

beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada satu tempat di mana 

antara individu-individu penyusunnya terdapat interaksi yang erat, baik diantara 

tumbuh-tumbuhan maupun dengan hewan-hewan yang hidup dalam vegetasi 

dan lingkungan tersebut. Dengan kata lain, vegetasi tidak hanya kumpulan dari 

individu-individu tumbuhan melainkan membentuk suatu kesatuan di mana 

individu-individunya saling tergantung satu sama lain, yang disebut sebagai 

suatu komunitas tumbuh-tumbuhan.  

2.2.4. Kesenian Batu 

Menurut King (n.d), jauh sebelum tulisan ada, orang-orang mengabadikan 

kejadian, gagasan, rencana, dan perasaan dengan menandainya pada batu. Ada 

kalanya mereka mengukir atau melukis dibatu menyesuaikan bahan-bahan yang 

ada. Ada dua tipe dasar dari kesenian batu, yang pertama Petroglyph dan 

Pictograph. Petroghylph adalah gambar yang diukir pada batu, dapat bertahan 

sampai berabad-abad. Dibuat dengan cara mengeruk permukaan batu dengan 

sebuah alat. Sedangkan Pictograph adalah gambar atau lukisan yang dibuat diatas 
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batu. Biasanya pictograph digambar menggunakan beberapa jenis material, dapat 

berupa arang atau darah dari binatang dan material mineral seperti kapur. 

 

Gambar 2.1. Contoh gambar Petroglyph (kiri) dan Pictograph (kanan) 

(http://geology.com/articles/petroglyphs/petroglyph.jpg, n.d. (kiri) & 

http://geology.com/articles/petroglyphs/pictographs.jpg, n.d. (kanan)) 

2.3. Environment Design 

Tantangan yang harus dihadapi adalah desainer harus bisa membuat latar 

belakang yang menarik, tapi juga sederhana agar dapat memberikan kesan 

harmonis jika digabungkan dengan karakter yang nanti akan digerakkan didalam 

proses animasi. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan dari segala sisi 

agar environment yang kita buat tidak mengganggu karakter saat animasi. 

Penonton yang menyaksikan animasi juga merasa nyaman dan dapat fokus 

menyerap pesan cerita yang ingin kita sampaikan pada mereka. (Wyatt, 2010: 

hlm.36-39). 

Dalam membuat environment, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar 

kita lebih memahami bagaimana proses pembuatannya. Menurut Alexander 

(2006), berikut adalah beberapa hal yang mempengaruhi pembuatan environment. 
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2.3.1. Composition 

Menurut Alexander (2006), komposisi adalah susunan bentuk terang dan gelap 

dan garis, serta warna pada media. Untuk membuat komposisi yang baik, kita 

harus memperhatikan ritme, gerakan, dan keseimbangan pada gambar. Hal ini 

dimaksudkan agar gambar yang kita buat terlihat „enak‟ diterima mata dan dapat 

mengartikan kondisi-kondisi yang dibuat pada gambar. Sebagai bantuan, kita 

dapat membuat „safe zone‟ ditengah-tengah komposisi yang dibuat. Dengan 

membuat save zone tersebut, kita membatasi titik fokus dalam mengkomposisikan 

adegan utama dalam sebuah gambar. Jika kita menerapkannya dalam membuat 

sebuah komposisi, gambar akan menjadi seimbang dan jelas. Dengan begitu efek 

emosional yang ingin disampaikan pun juga ikut terasa (hlm. 26-29). 

2.3.2. Dasar Perspektif  

Menurut Alexander (2006), linear perspective adalah untuk sebagai alat yang 

memungkinkan kita untuk membuat jarak dan skala pada gambar, untuk 

menunjukkan objek yang overlapping, menjadi kecil atau bertemu secara 

berurutan dan dapat dimengerti (hlm. 35-38). Menurut Wenpeng, Maoyong dan 

Ying (2015), terdapat dua tipe utama dalam perspektif yang bisa diaplikasikan 

dalam desain scene, yaitu: 

1. Focus Perspective 

a. One-Point Perspective 

Hanya memiliki satu titik hilang oleh karenanya disebut one-point 

perspective. Sering digunakan untuk menggambar pengaturan interior, 

Perancangan Environment Hutan..., Popi Mitaya, FSD UMN, 2017



12 

 

atau gambar yang dilihat dari objek linear seperti susunan gedung-gedung 

atau jalanan (hlm.78). 

 

Gambar 2.2. Contoh one-point perspective 

(Sketching Masterclass, 2010) 

b. Two-Point Perpective 

Mempunyai dua titik hilang yang berada diujung kanan dan diujung kiri. 

Komposisi gambar terlihat lebih natural dibandingkan jika kita 

menggunakan one-point perspective (hlm.78). 

 

Gambar 2.3. Contoh two-point perspective 

(Sketching Masterclass, 2010) 

c. Three-Point Perspective 

Hampir mirip dengan two-point perspective hanya saja memiliki tiga titik 

hilang yang juga terletak di atas atau di bawah. Biasa digunakan untuk 

menggambarkan sebuah gedung tinggi atau panorama (hlm.78). 
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Gambar 2.4. Contoh Three-point perspective 

(Sketching Masterclass, 2010) 

d. Multiple-Point Perspective 

Merupakan gabungan dari tipe-tipe yang sudah disebutkan sebelumnya. 

Biasa digunakan untuk membuat situasi dimana objek pada gambar di 

posisi yang berbeda-beda (Rani, 2010: hlm.78). 

 

Gambar 2.5. Contoh Multiple-point perspective 

(Sketching Masterclass, 2010) 

2. Aerial Perspective 

Aerial perspective mengacu pada efek pada udara atau media lain seperti 

hujan, salju, asap, kabut dan lain-lain yang memiliki bentuknye terlihat seperti 

mereka terlihat dari jarak: Objek dari jarak dekat muncul lebih saturated, lebih 

jelas dan definisi yang lebih tinggi dibanding dari jarak jauh. Desainer dapat 

membuat penggunaan fleksibel aturan berikut: Menggunakan warna-warna 

hangat untuk objek yang dekat dan warna dingin untuk objek yang jauh, 

warna murni untuk dekat dan abu-abu untuk kontras yang jauh, kuat di hue, 
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saturasi dan kecerahan. biasanya, objek jauh tampaknya menjadi kabur dengan 

sedikit perbedaan dalam warna, saturasi rendah dan rendah kecerahan. 

perspektif udara yang akurat sangat penting untuk memberikan sebagai rasa 

spasial dan menciptakan lapisan. Aerial perspective juga disebut tonal 

perspective. (Wenpeng, Maoyong dan Ying, 2015) 

 

Gambar 2.6. Contoh lukisan menggunakan aerial perspective 

(Secrets of Scene Design -  Rules, Techniques and Insights, 2015) 

2.3.3. Detail Arsitektural 

Mempelajari aspek-aspek detai arsitektur dan ragam hias sangat membantu kita 

dalam tiga hal. Pertama, kita dapat merealisasikan karya kita dengan detail yang 

kita inginkan dan meyakinkan. Kedua, kita dapat membedakan antara style 

dengan style yang lain. Ketiga, setelah mempelajari beberapa detail dengan baik, 

kita dapat membuat struktur bangunan sendiri dengan gabungan dari style yang 

sebelumnya sudah kita pelajari (Alexander, 2006: hlm. 39-40). 
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Gambar 2.7. Contoh penerapan gabungan struktur bangunan Jepang dengan San 

Fransisco 

(The Art of Big Hero 6, 2014) 

2.4. Hutan Kalimantan Tengah 

Dalam bahasa setempat, Kalimantan berarti pulau yang memiliki sungai-sungai 

besar, yang dimana kali artinya „sungai‟ dan mantan artinya „besar‟. Kalimantan 

Tengah sendiri merupakan salah satu bagian dari provinsi Indonesia yang 

memiliki luas area hingga 154.000 km
2
 yang terdiri dari hutan (82%), rawa 

(12%), sungai dan ladang (Schiller, 1997: hlm. 14). Kalimantan tengah memiliki 

hutan belantara seluas 126.200 km
2
, rawa-rawa 18.115 km

2
, sungai, danau, dan 

genangan air lainnya seluas 4.563 km
2
 serta pertanakah lainnnya seluas 4.686 km

2
 

(Riwut, 2003: hlm. 14). 

Hutan Kalimantan memiliki berbagai jenis hutan, dari pesisir pantai, hutan 

rawa, hutan dataran rendah, daerah batu kapur, dan pegunungan. Penulis 

membatasi pembahasan hanya mengenai hutan rawa. Hutan rawa sendiri 

mempunyai banyak jenis: yang pertama hutan bakau yang dipengaruhi oleh air 

laut, hutan rawa gambut yang dipengaruhi oleh hujan, dan hutan rawa air bersih 

yang dipengaruhi oleh sungai. Hutan rawa air tawar menyerap nurtisi dari mineral 

larut yang dibawa dari aliran sungai, sedangkan  hutan rawa gambut mendapatkan 
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kelembaban dari air hujan dan karena itu mereka kekurangan nutrisi. (MacKinnon 

et al., 2013: hlm. 117) 

2.4.1. Hutan Rawa Gambut 

Gambut adalah material organik mati yang terbentuk dari bahan-bahan organik, 

seperti dedaunan, batang dan cabang serta akar tumbuhan, yang terakumulasi 

dalam kondisi lingkungan yang tergenang air, sangat sedikit oksigen dan 

keasaman tinggi serta terbentuk di suatu lokasi dalam jangka waktu geologis yang 

lama. Gambut tersusun berlapis, membentuk susunan hingga ketebalan belasan 

meter. (Central Kalimantan Peatlands Project (CKPP), 2008: hlm. 2) 

Pembentukan rawa gambut di Indonesia diperkirakan sekitar 5000 hingga 

8000 tahun yang lalu. Pembentukan hutan terjadi pada tempat yang sering 

terendam banjir dari sungai. Lapisan gambut terdiri dari material tumbuhan yang 

sudah mati, seperti daun, akar, cabang dan batang yang masih utuh. Lapisan 

tersebut terbentuk hanya pada kondisi yang sangat khusus. Sehingga jika 

tumbuhan mati dengan cara normal akan segera terdekomposisi oleh jamur, 

bakteri, atau organisme lainnya. Di hutan gambut, kondisi dekomposisi organisme 

bersifat anaerobik/tanpa oksigen, tingkat keasaman tinggi serta kondisi hara yang 

miskin, maka  proses biodegredasi tersebut berkurang secara signifikan (hlm. 11). 

Berikut ilustrasi pembentukan hutan gambut: 
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Gambar 2.8. Skema umum proses pembentukan gambut 

(CC-GAP, 2005) 

Hutan rawa gambut juga memiliki pembagian komunitas vegetasi hutan 

masing-masing berdasarkan kondisi lingkungan. Mereka membentuk cincin yang 

berpusat ditengah, dari bagian luar yang tidak merata, memiliki kemiripan dengan 

hutan dipterocarp di dataran rendah, ukuran pohon lilit berkurang dan kekayaan 

spesies semakin berkurang jika semakin masuk ketengah hutan rawa (Lihat 

gambar 2.9 dengan gambar 2.10). Sebagai contoh hutan gambut yang berada di 

Sarawak dan Brunei, pembagian komunitas vegetasi mereka terlihat jelas dimana 

dapat dibedakan masing-masing dari struktur dan karakteristik spesies pohon 

(Gambar 2.9). Keenam komunitas tersebut menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, contohnya dari komunitas terluar mereka mempunyai 34 spesies 

tanaman, namun semakin menuju tengah rawa, komunitas mereka hanya tersisa 

enam spesies tanaman.  Selain itu, semakin komunitas berada di tengah rawa 

mereka akan menyesuaikan diri mereka dengan cara mengecilkan pohon-

pohonnya dengan menebalkan kulit dan daun tebal selaput rambut, untuk 

mencegah kekurangan air. (MacKinnon, 2013: hlm. 123) 
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Gambar 2.9. Salah satu contoh komunitas vegetasi hutan gambut di Sungai Baram 

(The Ecology of Kalimantan, 2013) 

 

Gambar 2.10. Skema pembagian tipe komunitas vegetasi pada hutan gambut 

(The Ecology of Kalimantan, 2013) 

Hutan gambut juga mempunyai struktur vegetasi yang sangat rumit, 

dimana pohon tinggi memberikan struktur dasar dan lingkungan untuk pohon-

pohon yang lebih kecil dan tanaman lain untuk tumbuh. MacKinnon (2013) 

mengklasifikasikan tanaman hutan hujan di dataran rendah sebagai berikut (hlm. 

179): 

1. Tanaman Autotropik yang dapat menyediakan makanannya sendiri. 

Terdiri dari tanaman independen dan bergantung pada tanaman lain. 
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Tanaman independen terdapat: Pohon-pohon dan anak pohon serta 

rempah-rempah yang biasanya berupa tanaman yang tidak memiliki 

batang kayu dan langsung layu saat berbunga. Tanaman yang yang  

bergantung pada tanaman lain terdapat: Tanaman yang memanjat, tanaman 

yang lilit dan tanaman yang tumbuh di tanaman lain (Epifit). 

2. Tanaman Heterotropik yang tidak dapat menyediakan makannya sendiri 

sehingga bergantung dengan tanaman lain. Salah satunya adalah 

Saprophytes berupa organisme yang mendapatkan makanan dari tumbuhan 

mati/dekompositor, biasanya berupa jamur. Kedua berupa parasit yang 

mengambil sumber energi dari tumbuhan lain. 

Selain itu hutan rawa juga memiliki sistem formasinya sendiri. Sistem 

tersebut adalah terdiri dari serangkaian kanopi yang berlapis-lapis menjadi tiga 

atau lebih strata utama: pohon-pohon paling tinggi dan kanopi utama; bawah 

lantai pohon; kayu treelets; dan hutan lantai herbs dan bibit. Berikut adalah 

susunan sistem formasinya dari laposan teratas sampai laporan terbawah hutan. 

(hlm. 179) 

 

 Gambar 2.11. Skema pembagian tipe komunitas vegetasi pada hutan gambut 

(http://questgarden.com/56/03/0/071012093329/images/layers_drawn.jpg, n.d.)  
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Lapisan paling atas dan pohon diatas lapisan kanopi menangkap sebagian 

besar dari sinar matahari, suhu tinggi dan angin yang cukup kuat. Di bawahnya 

terdapat lantai tengah, terdiri dari pohon-pohon yang berkembang dalam sinar 

matahari yang lebih sedikit dan anak pohon dari kanopi atas. Tumbuhan jenis 

Burseraceae dan Sapotaceae tumbuh pada lapisan utama kanopi, dan lapisan 

bawahnya lagi terdiri dari pohon jenis Euphorbiaceae, Rubiaceae, Annonaceae, 

Lauraceae dan Myristicaceae. (hlm. 180) 

2.5. Suku Dayak Ngaju 

“Dayak” secara harfiah adalah orang-orang dalam dan sebagai nama kolektif 

untuk berbagai kelompok suku-suku yang berbeda dalam bahasa, kesenian dan 

unsur-unsur budaya dan organisasi sosial. Mereka melakukan pertanian disamping 

sungai-sungai di Borneo, beberapa penduduk yang tinggal di rumah panjang dan 

mempunyai hukum adat (MacKinnon et al., 2013: hlm. 358).  

Suku Dayak di Kalimantan terbagi menjadi beberapa suku, diantaranya 

Manyanm Ot Danum dan Ngaju. Suku Dayak Ngaju sendiri mendiami daerah 

sepanjang sungai Kapuas, Kahayan, Rungan Manuhing, Barito dan Katingan. 

Suku dayak Ngaju juga berasal dari Dayak Ot Danum yang tinggal di hilir sungai, 

namun lambat laun mereka mengalami perubahan kebudayaan sebagai akibat 

berakulturasi dengan kebudayaan orang-orang Dayak di seluruh Kalimantan. 

Ngaju sendiri memiliki arti udik. Saat ini banyak dari mereka yang menganut 

agama Kristen Protestan, Islam, dan Kaharingan (Riwut, 2003: hlm. 15-16, 81).  
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2.5.1. Kepercayaan Suku Dayak Ngaju 

Suku Dayak Ngaju memiliki kepercayaan asli suku Dayak, yaitu Kaharingan. 

Kaharingan berasal dari kata haring, yang artinya hidup. Kaharingan meyakini 

bahwa setiap orang dalam kehidupannya memiliki tugas dan misi tertentu. Misi 

tersebut adalah mengajak manusia menuju jalan yang benar dengan berbakti serta 

mengagungkan Ranying Hatalla (Sang Pencipta) dalam setiap sikap dan 

perbuatan (Riwut, 2003: hlm. 454-456). Kaharingan mempunyai kerpercayaan 

mengenai pohon kehidupan yang diberi nama Batang Garing. Menurut 

kepercayaan orang Dayak, Batang Garing mempunyai peranan dalam penciptaan 

dunia dan oleh sebab itu orang Dayak juga menerapkan Batang Garing sebagai 

filsafat hidup mereka sehari-hari. Batang Garing ini juga sering ditemui dalam 

seni kriya yang dibuat (Paembonan, 1993: hlm. 33). Bila Batang Garing ini di 

diukir pada sebuah kayu, jenis kayu yang dugunakan adalah kayu ulin, karena 

merupakan kayu keras, berat, kuat dan tahan lama (Darma, 2003: hlm.57). 

 

Gambar 2.12. Simbol  Batang Garing 

(Kumpulan batik printing khas Dayak Kalteng, 1997) 

Perancangan Environment Hutan..., Popi Mitaya, FSD UMN, 2017



22 

 

Dalam kepercayaan Suku Dayak Ngaju roh nenek moyang yang mereka 

sebut liau memiliki pengaruh besar karena dipercaya ketika manusia meninggal 

maka roh tersebut akan menempati alam sekeliling manusia. Untuk menjaga 

keseimbangan seluruh alam (roh dan manusia), suku Dayak Ngaju juga 

mengadakan ritual dengan memberikan sesaji agar tidak menimbulkan malapetaka 

bagi kehidupan manusia. Mereka juga mempercayai adanya Sangiang-sangeang 

(dewa-dewi) yang merupakan makhluk ciptaan Hatala (Tuhan) yang dimana 

mereka bisa turun, masuk dan menjelma ke dalam tubuh manusia dan di alam 

yang mereka telah tempati hirarki-hirarki kedewaannya, menggambarkan dunia 

atas, dunia manusia, dan dunia bawah. (hlm. 44) 

 

Gambar 2.13. Pembagian alam atas, manusia dan bawah pada pahatan kayu 

(Darma, 2003) 

Selain itu, Suku Dayak Ngaju juga memiliki kerpercayaan mengenai arah 

bangun desa mereka. Menurut Haryasakti & Mulyadi (n.d.), banyak dari 
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perkampungan dayak bersifat homogen. Hal ini disebabkan karena perkampungan 

ini dimulai dari sebuah keluarga yang lambat laun berkembang menjadi besar. 

Oleh sebab itu banyak dari beberapa anggota keluarga suku Dayak yang tinggal 

dalam satu Rumah Panjang atau beberapa Bentang. Umumnya perkampungan 

suku Dayak berderet sepanjang tepi sungai sehingga membentuk garis linier. 

(hlm. 4-5)  

 Masyarakat Dayak Ngaju memiliki kepercayaan yang menganggap arah 

timur adalah arah yang lebih baik karena dianggap memiliki kekuatan magis 

terbaik bagi kehidupan serta menghadap sungai karena sungai dianggap sebagai 

sumber kehidupan. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada penentuan arah hadap 

saat mereka membangun rumah. Namun demikian lingkungan fisik  juga 

mempengaruhi saat menentukan arah hadap dari bangunan, dan pada akhirnya 

mereka memprioritaskan arah sungai saat menentukan arah hadap. (hlm. 5) 

 

Gambar 2.14. Illustrasi orientasi bangunan Suku Dayak Ngaju 

(Penelusuran Genius Loci Pada Permukiman Suku Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah, n.d.) 

Dalam budaya Dayak Ngaju, terdapat tiang Sapundu yang berdiri di 

halaman depan rumah. Sapundu yaitu patung berukuran tinggi yang fungsinya 

untuk tiang pengikat binatang-binatang yang akan dikorbankan pada 

saat upacara adat, seperti Tiwah. Upacara Tiwah sendiri merupakan upacara sakral 

Perancangan Environment Hutan..., Popi Mitaya, FSD UMN, 2017



24 

 

terbesar untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia 

menuju tempat yang dituju, yaitu surga (Riwut, 2003: hlm. 131, 232).  

 

Gambar 2.15. Contoh Sapundu 

(http://www.jokar.com.au/blog/wp-

content/uploads/Tumbang_Manggu_20141210_157.jpg, 2014) 

2.5.2. Ragam Hias Suku Dayak Ngaju 

Ragam hias merupakan komponen seni yang dibuat untuk tujuan sebagai hiasan 

pada suatu produk. Produk tersebut bisa berupa, kerajinan, peralatan rumah 

tangga, tembikar, tekstil, perabot dan komponen arsitektur. Hal tersebut 

diharapkan dapat menambahkan nilai dan arti dari produk tersebut, baik berupa 

material maupun spiritual. Ragam hias yang dibuat juga memiliki nilai simbolik 

atau maksud tertentu sesuai dengan tujuan atau gagasan yang ingin disampaikan, 

sehingga juga berdampak pada status sosial pemilik produk tersebut. Oleh karena 

itu ragam hias juga tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sosial dengan 

masyakat yang bersangkutan. (Sunaryo, 2011: hlm. 3) 

2.5.2.1. Batang Garing 

Bentuk dasar pohon Batang Garing adalah bentuk organis dari bentuk tumbuhan-

tumbuhan. Tumbuhan ini tidak ada dalam dunia nyata, mereka adalah kiasan 
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lukisan dari cerita religius masyarakat Dayak Ngaju. Bentuk pohon Batang garing 

ini terdapat beberapa bentuk benda geometris seperti tombak dan gong. Selain itu 

desain pohon ini identik dengan ciri khas terdapat garis-garis tajam, garis spiral, 

dan lingkaran-lingkaran (Darma, 2003: hlm. 53-58). 

 

Gambar 2.16. Nama-nama simbol  Batang Garing 

(Kumpulan batik printing khas dayak kalteng, 1997.) 

Berikut adalah daftar tabel objek visual Batang Garing yang dijabarkan oleh 

Darma (2003): 

Tabel 2.1. Objek ragam hias dalam Batang Garing 

No. 
Nama Ragam 

hias 
Gambar Bentukan yang di Rujuk Dasar bentuk 

1. 
Bunu 

 

Mata Tombak bunu , 

berbentuk belah ketupat 

dengan kail 

Geometris 

2. 
Rujan 

 

Tempayan dengan dua 

pegangan di sisinya 
Geometris 

3. 
Musu lamiang 

 

Berbentuk belah ketupat, 

Menyang pinang yang 

terbuka dengan manik-

manik kaca 

Tumbuhan dan 

Geometris 
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4. 
Kambang bulau 

 

Bunga yang ujungnya 

berbentuk spiral 

mengarah ke atas 

Tumbuhan 

5. Dandang 

Tingang 
 

Bulu ekor enggang Makhluk hidup 

6. 
Bungking 

 

Batang pohon yang 

membesar seperti tumor, 

bentuk oval pada ujung 

terdapat spiral ke bawah 

Tumbuhan 

7. 
Garanuhing 

 

Benda berbentuk bulat 

yang menimbulkan bunyi 

gemerincing, kelopak 

berbentuk spiral ke atas 

Geometris 

8. Suling ringung 

tingang  

Ranting pohon berbentuk 

spiral kedalam 
Tumbuhan 

9. 
Badil Tambun 

 

Laras senjata dengan 

lengkung dinamis 
Geometris 

10. Tampung 

Penyang 
 

Buah berbentuk penyang 

berbentuk cabai yang 

ujungnya membengkok 

Tumbuhan dan 

Geometris 

11. 
Batang meriam 

 

Berbentuk seperti batang 

pohon dan lurus 

mengarah ke atas. Pada 

bagian ujung atas 

diameter mengecil 

Geometris 

12. 
Upak timpung 

- 
Kulit kayu dari kain. 

Hanya digambarkan 

secera verbal. 

- 

13. 
Tisin 

 

Cincin yang mengelilingi 

batang dan dahan 
Geometris 

14. 
Duhi simbel 

 
Duri tajam Tumbuhan 
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15. 
Duhung 

 
Mata tombak Geometris 

16. 
Gaarantung 

 
Gong  Geometris 

 

Batang Garing ini berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat Dayak 

Ngaju, yaitu agama Kaharingan. Batang Garing ini dipercaya merupakan pohon 

kehidupan yang selalu  meneteskan air suci dan menggambarkan Ranying Hattala 

yang menjadi sumber kehidupan di dunia. Secara terperinci makna dari dari ragam 

hias Batang Garing sebagai berikut. (Darma, 2003: hlm. 58-62) 

 Tabel 2.2. Makna ragam hias dalam Batang Garing Belum 

No. Nama  Artinya 

1. Butalunjuk Bunu 

Pengabdian hidup manusia adalah satu, yaitu untuk 

Tuhan sehingga segala perilaku manusia harus sesuai 

dengan kemauan Tuhan, rela berkorban dengan 

keberanian tinggi. 

2. 

Garing belum habusung 

rujan, haparuruk nyalung 

kaharingan belum 

Batang Garing hidup dan tumbuh diatas sebuah 

belanga, mengandung makna kekayaan dan 

kemakmuran yang diberikan tuhan. 

3. Mamusu lamiang 

Pohon ini memiliki mayang seperti halnya pohon 

pinang. Manusia berkewajiban mengandung dan 

melahirkan generassinya membawa sifat asalnya yang 

suci, serta membawa makna semangat hidup untuk 

terus berkembang. 

4. 
Kambang bulau tapurai 

bulan 

Memiliki pohon bunga emas dengan kelokpak yang 

terbuka. Manusia harus berkembang menjadi contoh 

kepada masyarakat serta menjadi teladan dan berguna 

bagi masyarakat. 

5. 
Dawen riak renteng 

dandang tingang 

Pohon berdaun ekor tingang. Manusia harus bisa 

mengendalikan diri serta memiliki kesabaran yang 

tinggi dalam menghadapi hidup jangan sampai 

kehilangan arah. Manusia diharapkan bisa menjaga dan 
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memelihara alam beserta isinya. 

6. Habungking bakam batu 

Hidup manusia harus memiliki persapan, atau bekal 

hidup, bekal ini nantinya akan dibawa pada saat berada 

di surga. 

7. Mamotok garanuhing kurik 

Setiap ucapan yang kita keluarkan haruslah bersifat 

bersih, jujur dan suci sama seperti bunyi garanuhing. 

Hendaknya ucapan manusia tidak melukai perasaan 

manusia lainnya, melainkan memberikan hiburan bagi 

orang lain. 

8. 
Mamating suling ringung 

tingang 

Ranting pohon yang seperti suling karena 

menghasilkan suara indah. Keharmonisan dan 

kebahagian keluarga harus diusahakan secara bersama-

sama dan adanya gotong royong antara setiap anggota 

keluarga. 

9. Baedan badil Tambun 

Mempunyai dahan dari laras senjata. Manusia harus 

selalu ingat akan Tuhan dalam hidup dan kehidupan 

seta membangun tanah kelahirannya agar tidak lupa 

dari mana asalnya.  

10. 
Mamua bulau tampung 

penyang 

Memiliki seikat buah emas dengan tangan penyang. 

Manusia harus hidup dengan melakukan perbuatan baik 

dan benar sejalan dengan pencipta alam semesta. 

Kebaikan itu akan menjadi jaminan untuk mendapatkan 

tempat di surga. 

11. Batang meriam 

Memiliki batang dari laras meriam. Manusia adalah 

makhluk yang berakal budi dan mempunyai tingkat 

tertinggi dari semua makhluk ciptaan Tuhan, namun 

manusia juga dapat merusak. Oleh karena itu manusia 

dituntut untuk saling menjaga dan melindungi alam 

dengan menggunakan akal dan budinya. 

12. Upak timpungsangkalat laut 

Kulit kayu dari kain yang memiliki warna yang 

berbeda-beda. Menggambarkan keragaman suku 

bangsa yang berbeda-beda namun dimata Tuhan semua 

sama. 

13. 
Habuku tisin pangrikir 

bintang 

Cin-cin. Tuhan memberikan cahaya kepada manusia, 

memberikan pedoman kepada hidup manusia yang lain. 

14. Baduhi simbel balumut Memiliki duri dan lumut. Manusia harus memiliki 
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pasihai keuletan dan kepandaian dalam hidupnya. 

15. Duhung bahakang bunu 

Manusia hidup dan ada atas pemberian Tuhan dan kita 

hidup memerlukan-Nya. Tugas kita meneruskan hidup 

yang telah diberikan oleh pencipta dengan semangat 

yang tinggi. Melambangkan persatuan dan kesatuan  

serta menghadirkan kekuatan dan kekokohan dari 

pohon Batang Garin itu sendiri 

16. Gaarantung 

Manusia telah diberikan kekayaan berupa kemampuan 

untuk berguna bagi orang lain, yakni menjadi penuntun 

dan memberikan kabar berta tentang kekuasaan Tuhan. 

Memberikan contoh teladan hidup yang baik. 

 

Pohon Batang Garing diciptakan pada kejadian ke enam pada saat sang 

pencipta menciptakan kehidupan kejadian itu bermula ketika sang Ranying 

melemparkan tombak pusaka. Senjata rabayang sejenis tombak, memiliki kedua 

kegunaan yaitu membunuh dan membuat sasaran yang tertusuk tidak akan lepas 

dari mata tombak yang tertancap, dalam bahasa dayang tombak tersebut disebut 

Ranying. 

Pandereh bunu, tombak pencipta yang berbentuk tombak yang memiliki 

pengait di kedua sisinya. Saat ditancapkan kedalam tanah, tombak tersebut 

menjelma menjadi pohon yang unik dan kokoh, kuat, dengan daun yang rimbun, 

berbunga dan berbuah lebat. Pohon tersebut juga menjadi sumber makanan bagi 

burung yang digambarkan perkasa, yaitu burung burung Tingang serta 

Tambarirang. Batang Garing memiliki akar yang seperti pengait pada sejenis 

mata tombak saling berkaitan, ujungnya muncul ke permukaan tanah. Pangkal 

pohon yang menghubungkan akar dengan batang berbentuk sebuah belanga pada 

bagian bawah pangkal terdapat bentuk seperti gerantung/gong tepat diatas belanga 

tersebut terdapat menjana, garing mempunyai batang seperti meriam, kulit kayu 
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terbuat dari benang, dengan dahan senjata, pohon garing memiliki kelopak, 

dengan ranting seperti suling yang indah, terdapat pula bakal buah Tampung 

Penyang. Ditengah pohon terdapat cincin, daun dari Batang Garing terbuat dari 

kain yang memiliki corak berbeda, terdapat pula bunga pada pucuk batang, pada 

pucuk pohon terdapat sejenis mata tombak. Dari pohon ini menetes air kehidupan 

seperti embun membawa berkah dan kesejahteraan. (Darma, 2003: hlm. 63-64) 

2.5.2.2. Jata 

Ragam hias yang merupakan hasil perwujudan mitos yang berbentuk seekor naga. 

Jata memiliki bentuk geometris lingkaran pada bagian tengah, serta ada bentuk 

sulur untuk menggambarka ekor. Namun, penggambaran jata juga biasanya dapat 

berupa kepala yang menjulurkan lidah seperti ular, bertanduk, menampakan tubuh 

yang menyerupai ular dan berekor. (Darma, 2003: hlm. 95, 99) 

 

Gambar 2.17. Salah satu contoh gambar ragam hias Jata (Naga) 

(Desain ornamen tradisional Dayak Ngaju: Tinjauan Elemen Visual, Elemen dan Pola Grafis, 

Serta Aspek Semiotikanya, 2003.) 

 Ragam hias jata memiliki makna wanita dari alam bawah, bermakna 

perlindungan kehidupan sehari-hari. Dikatakan juga sebagai alat memindahkan 

roh pria. Ragam hias ini juga memiliki nilai ideologi yaitu nilai hidup dan 

kehidupan, berhubungan dengan manusia yang hidup atas berkat sang Jata 

sebagai dewa kesuburan. (hlm. 100) 
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2.5.2.3. Kalalawit 

Ragam hias yang dibentuk dari hasil pengamatan terhadap alam sekitar. Mereka 

menjadikan bentukan alam sebagai lambang-lambang dan dipercaya dapat 

membawa sifat yang positif bagi mereka. Ragam hias kalalawit merupakan 

visualisasi sebuah bentuk cabang dari pohon rambat yang banyak dijumpai di 

pedalaman hutan Kalimantan. (Darma, 2003: hlm. 102-103) 

 

Gambar 2.18. Salah satu contoh gambar ragam hias Kalalawit 

(Desain ornamen tradisional Dayak Ngaju: Tinjauan Elemen Visual, Elemen dan Pola Grafis, 

Serta Aspek Semiotikanya, 2003.) 

Ragam hias kalalawit memiliki makna hubungan tinggi, serta persatuan 

antara manusia dengan sesamanya. Ragam hias ini juga memiliki nilai ideologi 

sebagai nilai kekeluargaan serta nilai sosial tentang semangat persatuan serta 

hubungan yang erat antara keluarga. (hlm. 104) 

2.5.2.4. Tanduk Muang 

Ragam hias tanduk muang memiliki arti tanduk yang artinya tanduk,  sedangkan 

muang merupakan nama binatang sejenis kumbang. Kumbang ini hidup pada 

batang pohon kelapa atau pohon sejenis, kulit kumbang ini keras dan kuat, 

berwarna hitam dan dapat terbang rendah. Ragam hias ini sering digunakan 
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sebagai ragam hias batik dan hiasan pada beberapa bagian penting dari rumah adat 

Kalimantan Tengah, yaitu Betang. (Darma, 2003: hlm. 105) 

 

Gambar 2.19. Salah satu contoh gambar ragam hias Tanduk Muang 

(Desain ornamen tradisional Dayak Ngaju: Tinjauan Elemen Visual, Elemen dan Pola Grafis, 

Serta Aspek Semiotikanya, 2003.) 

Ragam hias tanduk muang memiliki makna kerendahan hati serta hidup 

dengan kesederhanaan. Ragam hias ini juga memiliki nilai ideologi sebagai nilai 

hidup yang dipercaya sebagai cerminan hidup yang sederhana dan tidak merusak 

lingkungan. Makna ini diambil akibat kumbang maung ini hanya memakan 

sesuatu yang sudah rusak atau busuk, jadi mereka tidak dianggap merusak alam 

sekitar melainkan memanfaatkan sesuatu yang tidak terpakai lagi (hlm. 108). 

2.5.2.5. Karekot Bajei 

Ragam hias karekot bajei merupakan ragam hias yang diilhami dari bentuk alam, 

yaitu tunas muda dari pakis hutan yang disebut bajei oleh suku Dayak Ngaju 

(Darma, 2003: hlm. 109). Ragam hias ini berbentuk sulur spiral yang ujunganya 

berbentuk bulat sehingga berbentuk spiral tumpul. Ragam hias ini biasanya 

diterapkan pada media kayu contohnya media tikar yang terbuat dari kulit rotan 

atau bisa juga diterapkan pada gagang senjata mandau. (hlm. 110) 
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Gambar 2.20. Salah satu contoh gambar ragam hias Karekot Bajei 

(Desain ornamen tradisional Dayak Ngaju: Tinjauan Elemen Visual, Elemen dan Pola Grafis, 

Serta Aspek Semiotikanya, 2003.) 

Ragam hias karekot bajei memiliki makna yang berbeda tergantung 

dimana ia diterapkan. Jika ia ditempatkan pada rumah, maka ia bermakna 

hubungan erat antara keluarga atau generasi. Bila ditempatkan pada bangunan 

masyarakat seperti balai pertemuan maka bermakna hubungan baik antar anggota. 

Bila ditempatkan pada gagang mandau maka mengandung makna generasi dulu 

sampai sekarang menjalin hubungan batin dan hubungan roh. Ragam hias ini juga 

memiliki nilai ideologi yang memiliki nilai kekeluargaan yang melambangkan 

hubungan yang erat antara generasi, maupun roh dengan orang yang memiliki 

benda yang diberi ragam hias tersebut (hlm. 111). 

2.5.2.6. Lamantek 

Ragam hias lamantek merupakan ragam hias yang umum digunakan pada hiasan 

rumah namun juga bisa digunakan untuk perlengkapan lain. Bentuk ragam hias ini 

diilhami dari bentuk makhluk hidup, yaitu lintah yang sering didapati pada 

sungai-sungai dangkal di Kalimantan. Ragam hias ini memiliki kemiripan dengan 

karekot bajei yang berbentuk sulur spiral, namun ujunganya lebih runcing 

dibandingkan dengan karekot bajei. (Darma, 2003: hlm. 113-114) 
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Gambar 2.21. Salah satu contoh gambar ragam hias Lamantek 

(Desain ornamen tradisional Dayak Ngaju: Tinjauan Elemen Visual, Elemen dan Pola Grafis, 

Serta Aspek Semiotikanya, 2003.) 

Ragam hias lamantek memiliki makna positif dan negatif. Makna positif 

adalah sebagai suatu hewan yang memberikan pengobatan, kesembuhan dan 

tenaga. Sedangkan makna negatifnya adalah pertentangan dan perseteruan. Ragam 

hias ini juga memiliki nilai ideologi yang memiliki arti nilai hidup karena terdapat 

mitos pengobatan dan mitos perlawanan atau pertentangan. Suku Dayak Ngaju 

memaknai lintah tersebut bukan sebagai hewan yang merugikan karena justru 

dapat memberikan kekuatan dan kesegaran ketika melakukan perjalanan jauh. 

Ragam hias ini juga digunakan pada alat perang sebagai tanda bahwa tantangan 

musuh akan dihadapi secara kesatria. (hlm. 116-117). 

2.5.2.7. Kambe Rawit 

Ragam hias kambe rawit merupakan ragam hias yang berbentuk seperti manusia. 

Kambe artinya hantu, sehingga kambe rawit berarti hantu rawit. Ragam hias ini 

merupakan visualisasi dari mitos hantu dengan wajah seperti manusia (Darma, 

2003: hlm. 117). Ragam hias ini hanya menggambarkan bagian yang menonjol, 

seperti mata, bibir, lidah, taring, alis, dan sedikit badan. Memiliki unsur garis 

sulur spiral memiliki kemiripan dengan karekot bajei yang berbentuk sulur spiral 
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dan sulur runcing pada bagian tertentu. Biasa diterapkan pada media kayu seperti 

sapundu, rumah, atau tempat khusus untuk persembahan atau sesaji. (hlm. 118) 

 

Gambar 2.22. Salah satu contoh gambar ragam hias Kambe Rawit 

(Desain ornamen tradisional Dayak Ngaju: Tinjauan Elemen Visual, Elemen dan Pola Grafis, 

Serta Aspek Semiotikanya, 2003.) 

Ragam hias kambe rawit memiliki makna hantu yang mempengaruhi 

hidup manusia, menyangkut kematian, penyait, dan hal negatif lainnya. Sehingga 

lebih sering digambarkan sebagai roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. 

Ragam hias ini juga memiliki nilai ideologi yang memiliki arti nilai religius 

karena menyangkut kehidupan manusia dengan alam roh yang disebut juga kuasa 

kegelapan (hlm. 119). Suku Dayak Ngaju memiliki beberapa alasan mengapa 

membuat ragam hias tersebut, yaitu untuk menakuti hantu atau roh yang 

mengganggu kehidupan mereka jika ditempatkan pada rumah. Bila ditempatkan 

pada sapundu, sebagai tanda bahwa roh jahat akan mendapatkan pembalasan oleh 

Tuhan sehingga manusia menang dan diterima di surga. Bila ditempatkan pada 

tempat sesajen melambangkan bahwa sesajen tersebut untuk roh yang tengah 

mengganggu manusia agar tidak mengganggu mereka lagi. (hlm. 120) 

2.5.2.8. Rajah Cacak 

Ragam hias yang digunakan untuk menolak bala, dikenakan dalam upacara 

penyembuhan penyakit dan juga menjadi tanda pengakuan mereka terhadap 
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Tuhan. Merupakan visualisasi objek palang, digambarkan dengan bentuk garis 

vertikal dan horizontal yang saling menyilang dan betemu pada tiitik tertentu 

membentuk palang. Biasa digunakan dirumah atau alat ritual keagamaan. 

Menandakan kesungguhan serta kebenaran (Darma, 2003: hlm. 120-121). 

 

Gambar 2.23. Salah satu contoh gambar ragam hias Rajah cacak 

(Desain ornamen tradisional Dayak Ngaju: Tinjauan Elemen Visual, Elemen dan Pola Grafis, 

Serta Aspek Semiotikanya, 2003.) 

Ragam hias rajah cacak merupakan hasil konveksi budaya yang 

berkembang melalui mitos dan ide yang dibangun melalui sebuah simbol. 

Memiliki makna hidup manusia yang mengarah kepada Ranying atau Tuhan. 

Secara mendalam ragam hias ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki 

akal budi serta sadar akan kehidupan  mereka yang diberikan oleh Tuhan. Sering 

digunakan sebagai jimat penolak bala yang digoreskan pada pintu rumah dengan 

kapur sirih. (hlm. 123) 

2.6. Genre Fantasi 

Menurut McKee (1997), cerita adalah sesuatu yang sangat berperan penting dalam 

sebuah film, karena untuk menilai film dengan baik tentunya kita menilai 

bagaimana cerita itu berjalan sehingga dapat menggerakkan penonton (hlm. 41). 

Dalam cerita ada pembagian genre, karena dengan seperti itu penulis cerita dapat 

lebih spesifik fokus pada satu jalan. Saat kita menentukan genre, kita harus 

memperhatikan aspek bahwa kita bisa memenuhi antisipasi penonton, resiko 
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kebingungan, atau kekecewaan mereka. Tetapi disaat yang bersamaan juga harus 

menuntun harapan mereka ke arah yang lebih fresh, saat-saat yang tak terduga 

atau resiko membosankan mereka. Hal ini agar dapat membuat penonton lebih 

tertarik dan mengerti dengan genre yang kita bawakan (hlm. 80). Genre sendiri 

memiliki beberapa subgenre yang masing-masing subject, setting, role, event, dan 

value yang berbeda-beda.  

Genre fantasi adalah salah satu karya yang dimana pencipta dapat 

menciptakan sebuah dunia dengan bermain-main dengan penggunaan waktu, 

ruang, bentuk fisik, dan dapat membengkokkan serta mencampur hukum alam dan 

supernarutal. Genre fantasi ini juga dapat digabungkan dengan berbagai macam 

genre lainnya seperti action, love story dan drama untuk menciptakan sebuah 

cerita yang menarik dan unik (hlm. 85). 

Fantasi juga dapat dihubungkan dengan literatur tradisional, seperti 

dongeng, cerita rakyat, legenda, mitos, dan legenda urban. Mereka adalah salah 

satu aspek pembangun dari cerita fantasi. Sebagai contoh adalah legenda Raja 

Arthur yang banyak dijadikan referensi cerita dari novel dan film (Naillon, n.d.). 

Selain itu ada juga film lain yang mengangkat misteri cerita rakyat Jepang yang 

terkenal dengan makhluk supernatural, hantu dan mosnter. Film Princess 

Mononoke (1997) menceritakan mengenai dewa-dewa binatang di hutan 

bertempur melawan penambang besi yang mengeksploitasi hutan mereka 

(Wilshin, 2010: hlm. 29).  

Fantasi dan fiksi memiliki hubungan yang rumit dan saling terkait, namun  

tidak dapat dipungkiri bahwa fantasi merupakan salah satu bagian dari fiksi. 
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Perbedaannya adalah umumnya fantasi melibatkan dasar mistik, seperti sihir, 

mitos atau supranatural, dan dunia imaji. Berbeda dengan fiksi ilmiah yang 

menggunakan pendekatan analisis, ilmiah dan fokus pada teknologi. Oleh karena 

itu fiksi ilmiah menggambarkan dunia yang mungkin akan menjadi kenyataan 

kemudian hari, sedangkan fantasi mendeskripsikan dunia sebagai dunia ideal 

(Vale, n.d.).  

2.6.1. Pohon Kehidupan 

Pohon memiliki sejarah panjang semenjak leluhur manusia merupakan primata 

yang hidup bergantung pada pohon. Oleh karena itu manusia sering kali 

menjadikan pohon sebagai rumah asal kita dan hal tersebut menjelaskan mengapa 

ikatan manusia dengan pohon sangat erat dalam imaji. Walaupun gambaran hutan 

sering dikaitkan dengn sesuatu yang menyeramkan, namun jika hanya 

menggambarkan pohon secara kesatuan umumnya mempunyai kesan positif. 

Pohon juga sering digambarkan sebagai tempat tinggal atau tempat berlindung 

dari makhluk hutan dalam cerita fantasi untuk anak-anak. Selain itu banyak pula 

mitologi yang menceritakan tetang pohon. Salah satunya mitologi dari Norwegia 

yang menyebutkan mengenai pohon yang sangat besar bernama Yggdrasil sebagai 

pusat alam semesta. Lalu ada juga pohon Eden dalam salah satu cerita agama 

Kristen yang merupakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. 

(Clute dan Grant, 1997: hlm. 974)  
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