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MENGHIDUPKAN KEMBALI MITOS BALUNG 
BUTO MELALUI FILM: KAJIAN KOMPARASI 

FILM BPSMP SANGIRAN
 Wiwit Hermanto

Abstrak
Mitos Balung Buto merupakan sebuah kisah kepahlawanan Raden Bandung menghadapi 

angkara murka Tegopati tapi saat ini mitos tersebut sudah mulai terkikis dan banyak generasi 
muda yang tidak mengetahui mitos ini. Untuk mengangkat kembali Mitos Balung Buto 
yang sudah mulai terkikis itu, BPSMP Sangiran memproduksi dua buah film bertemakan 
Balung Buto guna mengingatkan kembali nilai-nilai luhur didalamnya. Film berfungsi 
sebagai media edukasi, menanamkan rasa kebangsaan, pembangunan karakter, sarana 
penanaman atau penyebaran sebuah paham, informatif, edukatif, dan persuasif. Dengan 
film bertema Balung Buto ini diharap tidak saja menjadi untuk mengangkat kembali mitos 
yang sudah terkikis tapi juga sebagai penguatan karakter bagi generasi muda.

Kata kunci: Mitos, Balung Buto, Film

Abstract
Myth about “Balung Buto” is a story about heroism of Raden Bandung againsts the evil 

Tegopati. Nowadays, the knowledge about the myth is decreased slowly & young generation 
do not have idea about the myth. To bring back the life of the myth, BPSMP Sangiran 
creates 2 films about “Balung Buto”. It aims to give transcendent value to others. The film 
works as educative media, nationalism development, character building, concept spreading, 
informative, educative & persuasive media. Through the film, the existence of myth about 
“Balung Buto” & character strength to young generation can be well-developed in the future.

Keyword: myth, “Balung Buto”, film
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I
PENDAHULUAN

Mitos berasal dari bahasa Yunani muthos, pada dasarnya bersifat religius 
atau kepercayaan yang berfungsi memberi penerangan bagi orang atau 
sekelompok orang. Selain itu, mitos adalah gambaran atau penjelasan 

akan terjadinya alam semesta atau terjadinya sebuah peristiwa. Secara harfiah dapat 
diartikan sebagai sebuah cerita atau sesuatu yang dikatakan oleh seseorang, dalam arti 
yang lebih luas bisa bermakna sebagai suatu pernyataan. Mitos dalam bahasa Inggis 
adalah mythe yang memiliki arti sebagai suatu studi atas mitos atau isi mitos.

Mitos pada umumnya diceritakan secara turun menurun dan dipercayai dari generasi 
ke generasi.  Cerita turun temurun itu, hanya diceritakan secara lisan sehingga tidak 
bisa dilacak dengan menggunakan sumber-sumber tertulis, sebab tidak ditemukan 
sumber-sumbernya. Mitos merupakan kumpulan cerita tradisional yang biasanya 
diceritakan secara lisan dari generasi ke generasi di suatu bangsa atau rumpun bangsa. 
(Wadiji, 2011: 10-11).

Cerita tradisional ini merupakan sebuah pengalaman manusia mengenai kehidupan 
di masa lalu yang kemudian berkembang dan menjadi sebuah kisah yang dipercaya 
generasi selanjutnya. Sebuah kisah yang terkadang diluar nalar, logika, apalagi dapat 
dibuktikan secara ilmiah. Bascom memberi penjelasan tentang mitos merupakan cerita 
prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh empunya 
cerita, tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa. (Danandjaja,1986: 50). 
Peristiwa terjadi di dunia lain, atau di dunia yang bukan seperti yang dikenal sekarang, 
dan terjadi pada masa lampau. Karena itu, dalam mitos sering ada tokoh pujaan yang 
dipuji dan atau sebaliknya, tokoh yang ditakuti. 

Dengan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa mitos merupakan suatu cerita 
atau dongeng yang dikisahkan turun temurun dan dipercayai kebenarannya oleh 
masyarakat di suatu wilayah. Mitos ini lebih dikenal untuk menceritakan sebuah kisah 
yang berlatar belakang masa lalu yang pada umumnya berisi penafsiran tentang alam 
semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya. Makhluk ini diceritakan dalam sebuah 
kisah yang di rangkai sehingga menarik bagi generasi selanjutnya. 

Di Sangiran, mitos yang ada di kenal masyarakat adalah Mitos Balung Buto, yang 
menceritakan sebuah kisah makhluk raksasa sebagai makhluk jahat yang ingin 
menguasai sebuah desa. Balung Buto merupakan istilah dalam bahasa Jawa, balung 
berarti tulang, sedangkan buto berarti raksasa. Dengan demikian secara harfiah Balung 
Buto memiliki arti tulang raksasa. Mitos Balung Buto yang dipercaya masyarakat kala 
itu yang melekat di benak setiap masyarakat baik tua, remaja hingga anak-anak. 

Masyarakat sangat percaya bahwa tulang-tulang yang sudah menjadi fosil dan 
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berserakan di lahan mereka itu adalah tulang-tulang raksasa yang mati terbunuh 
dalam sebuah pertempuran besar. Sebuah pertempuran besar antara para raksasa yang 
merupakan perwakilan angkara murka melawan  pahlawan yang membela masyarakat. 
Tulang-tulang sisa bangkai raksasa yang tersebar di berbagai tempat di Sangiran itu 
akhirnya oleh penduduk dinamakan Balung Buto (tulang raksasa). (Sulistyanto, 2003: 
92).

Mitos Balung Buto ini mengisahkan sebuah pertempuran besar antara ksatria yang 
bernama Raden Bandung dengan raksasa yang dipimpin Raja Tegopati. Pertempuran 
besar yang terjadi di kawasan perbukitan Sangiran ini berlangsung sangat sengit. 
Sengitnya pertempuran ini digambarkan dengan banyaknya raksasa yang mati dan 
kemudian terkubur di bukit. Oleh karena itu, fosil-fosil yang memiliki ukuran besar 
yang banyak bermunculan di lereng-lereng perbukitan Sangiran dinamakan Balung 
Buto (Sulistyanto: 2003).

“Balung Buto” memiliki arti penting bagi masyarakat. Sebelum kedatangan peneliti 
asing fosil/ Balung Buto berfungsi sebagai obat, jimat, sebagai pengusir setan dan 
makhluk halus, dan dipercayai membawa keselamatan bagi pembawanya. Sebutan itu 
memang sesuai dengan ukuran fisik fosil hewan-hewan purba yang sering ditemukan 
penduduk. Sampai sekarang nama “Balung Buto” masih terpatri kuat di benak 
penduduk, khususnya mereka yang telah berusia diatas 50 tahun. 

BPSMP Sangiran pada tahun 2017 mengangkat tema tentang Mitos Balung Buto 
dalam dua buah film. Sebuah mitos yang menggambarkan kepahlawan Raden Bandung 
dalam membela rakyat lemah yang diganggu oleh sekelompok raksasa jahat. Nilai 
kepahlawanan itu bertujuan memperkuat karakter generasi muda, mencintai cagar 
budaya yang berada di tengah-tengah mereka, dan juga berperan serta secara aktif 
melestarikannya. 

Film merupakan salah satu hiburan bagi masyarakat, menjadi sebuah potret keadaan 
masyarakat di mana film itu dibuat, memiliki dan mengandung unsur-unsur atau sifat-
sifat yang berkaitan dengan informatif, edukatif, dan juga persuasif. Film merupakan 
rekaman sebuah realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang 
kemudian diproyeksikan ke dalam layar kaca dan dapat menjadi tontonan masyarakat. 
Film dapat berfungsi sebagai media edukasi untuk pembinaan generasi muda dalam 
rangka menanamkan rasa kebangsaan dan pembangunan karakter. Selain itu film juga 
dapat sebagai sarana penanaman atau penyebaran sebuah paham mengenai suatu 
nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Lebih lanjut, disebutkan bahwa film dibangun 
dengan beberapa tanda-tanda berkesinambungan yang membentuk pesan. Tanda-
tanda tersebut termasuk berbagai macam sistem tanda yang saling berkesinambungan 
sehingga membentuk sebuah pesan yang memiliki efek atau dampak yang diharapkan 
(Sobur, 2003:128). Jalaluddin Rakhmat mengatakan bahwa film sebagai media 
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komunikasi massa menjadi faktor lingkungan yang dapat mengubah perilaku khalayak 
melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial). 
(Rakhmat, 2001:84). 

Melalui audio-visual, yang merupakan suatu kelebihannya, film menjadi lebih 
kuat dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan latar belakang yang 
berbeda selain juga lintas kelas sosial. Realitas yang ditunjukkan ke dalam layar tidak 
jarang membuat masyarakat yang mengkonsumsi film tersebut dapat dengan mudah 
diarahkan oleh pesan yang disampaikan melalui film. Kemudian pesan yang mereka 
terima melalui film diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

II
MITOS BALUNG BUTO 

1. Pandangan Masyarakat Tentang Fosil

Mitos “Balung Buto” mengisahkan terjadi perang besar antara para ksatria 
pimpinan Raden Bandung dengan bala tentara raksasa pimpinan Tegopati di 
perbukitan Sangiran. Dalam pertempuran itu banyak raksasa gugur, terkubur 
bukit. Raksasa yang gugur dan terkubur bukit ini  kemudian yang dipercaya 
sebagai Balung Buto. Oleh karena itu, fosil-fosil berukuran besar yang banyak 
bermunculan di lereng perbukitan Sangiran dinamakan “Balung Buto”. 

Sebelum tahun 1930-an, masyarakat Sangiran percaya akan sebuah mitos yang 
ada di tengah-tengah masyarakat. Mitos itu dikenal sebagai Mitos Balung Buto 
yang menceritakan 2 hal besar yang sangat di percayai dan di hargai masyarakat 
kala itu. 

Yang pertama adalah kisah tentang sebuah perjuangan dan peperangan 
antara manusia melawan para raksasa yang memiliki niat jahat. Sebuah kisah 
kepahlawanan Raden Bandung melawan kejahatan para raksasa yang dipimpin 
oleh Raja Tegopati. 

Kedua adalah tentang pemanfaatan fosil yang pada saat itu dikenal masyarakat 
sebagai Balung Buto untuk kepentingan magis dan pengobatan. Kepercayaan 
tersebut “hidup” di tengah-tengah masyarakat dengan perantara dukun sebagai 
orang sakti. Balung Buto, selain dimanfaatkan sebagai benda magis yang mampu 
sebagai media pengobatan juga untuk jimat dan penolak bala. Pada perkembangan 
selanjutnya, sebelum tahun 1930-an masyarakat kala itu menggunakan fosil sebagai 
obat, jimat, sebagai pengusir setan dan makhluk halus, dan dipercayai membawa 
keselamatan bagi pembawanya. Jika ada orang sakit perut atau digigit ular, barulah 
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balung buto itu dicari untuk obat. Kalau yang menemukan anak-anak, balung buto 
sering dipakai untuk mainan perang-perangan atau sepakbola. (Sulistyanto, 2003: 
93)

Masyarakat percaya bahwa ada sepuluh macam penyakit yang dapat diobati 
oleh balung buto, penyakit tersebut adalah: Demam, encok, bisul, disentri, pusing, 
perut mulas, sakit gigi, gatal-gatal dan retak tulang (keseleo), serta sakit karena 
gigitan hewan berbisa. (Sulistyanto, 2003: 94). Obat dari balung buto ini tidak 
hanya untuk manusia tetapi juga dapat membantu kelahiran hewan seperti sapi, 
kerbau atau kuda. 

Selain sebagai obat, masyarakat juga menggunakan balung buto sebagai jimat 
kekebalan tubuh. Agar jimat berkhasiat guna kekebalan tubuh, harus melibatkan 
dukun sebagai pembimbing. Balung buto sebagai jimat sangat populer saat revolusi 
kemerdekaan Indonesia, pada saat itu banyak pejuang sebelum maju ke medan 
perang minta gembolan atau jimat kepada seorang dukun terkemuka di Sangiran. 
(Sulistyanto, 2003: 97).

“Balung Buto” juga dianggap dapat sebagai pengusir makhluk halus yang 
mencelakakan dan mengganggu manusia. Makhluk halus tidak memperlihatkan 
diri pada manusia dan dapat merasuki jiwa yang kosong apalagi jika tidak memiliki 
iman kepada yang maha kuasa. (Sulistyanto: 2003).

2. Terkikisnya Mitos Balung Buto

Kedatangan peneliti asing pada tahun 1930-an membawa perubahan dalam 
masyarakat. Peneliti asing yang mampu mengubah persepsi masyarakat itu adalah 
Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald. Koenigswald dengan bantuan Toto 
Marsono mampu memberi masyarakat pengetahuan guna membantu penelitiannya 
di Situs Sangiran. Koenigswald memperkenalkan bahwa balung buto yang melekat 
di benak masyarakat itu merupakan fosil yang menjadi obyek penelitiannya di 
Sangiran. 

Dengan pengaruh Toto Marsono yang saat itu menjabat Lurah Desa Krikilan, 
mempermudah Koenigswald mempengaruhi dan mengubah anggapan masyarakat 
kala itu. Sebagai Lurah Desa Krikilan, Toto Marsono menjadi orang yang disegani 
dan juga mampu mempengaruhi masyarakat. Di satu sisi Koenigswald datang 
dengan sisi ilmiah dan di sisi lain Toto Marsono dengan pengaruhnya yang begitu 
kuat pada masyarakat. Selain itu, perubahan pemaknaan fosil sebagai benda yang 
dimitoskan yang saat itu berubah menjadi benda yang bernilai ekonomi. 

Koenigswald mulai memperkenalkan sistem upah pada masyarakat yang 
menyerahkan temuan fosilnya. Dengan menyerahkan fosil pada Koenigswald kala 
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itu, membuat masyarakat mulai berpikir realistis. Fosil yang banyak ditemukan 
di sekitar rumah maupun sawah, oleh masyarakat digunakan sebagai penambah 
penghasilan. Pemaknaan fosil sebagai suatu yang gaib sudah mulai bergeser menjadi 
pemaknaan bahwa fosil dapat menghasilkan uang yang merupakan imbalan bagi 
masyarakat yang menyerahkan fosil pada Koenigswald.

Selain mendapat imbalan, masyarakat juga diberi pengetahuan tentang fosil 
yang berpengaruh pada berubahnya pemaknaan masyarakat yang menganggap 
fosil sebagai barang bernilai ekonomi. Sulistyanto (2003, 139-141) mengungkapkan 
alasan mengapa Koenigswald dapat merubah persepsi masyarakat, yaitu: 

1) Memiliki kredibilitas dan empati yang cukup tinggi terhadap masyarakat 
Sangiran 

2) Sistem upah dan bonus yang diperkenalkan von Koenigswald sangat 
menguntungkan  penduduk Sangiran 

3) Sifat gagasan baru tidak bertentangan dengan budaya

Ketiga hal tersebut membuat von Koenigswald dapat  mengubah pemaknaan 
masyarakat sehingga dapat membantu dalam penelitiannya. Dalam penelitiannya, 
von Koenigswald mengerahkan masyarakat guna mencari fosil, masyarakat diberi 
pengetahuan tentang fosil. Pengetahuan yang diberi oleh von Koenigswald seperti 
misalnya dalam menentukan mana fosil asli mana yang bukan, mana fosil yang 
penting mana yang kurang berarti, teknik pencarian fosil serta bagaimana cara 
melindunginya. (Sulistyanto, 2003, 103-104). 

Selain itu, pendekatan budaya yang dilakukan Koenigswald sangat baik, yaitu 
dengan mengajak tokoh masyarakat kala itu untuk menjadi asistennya. Orang itu 
adalah Toto Marsono yang akrab dipanggil dengan sebutan Mbah Toto. Mbah Toto 
kala itu menjabat sebagai Lurah Desa Krikilan dan menjadi orang yang disegani 
masyarakat, apa yang diucapkan menjadi titah dan selalu diikuti bagi masyarakat. 
Secara perlahan ilmu yang didapat dari von Koenigswald disebarkan Mbah Toto 
kepada masyarakat. Ilmu yang didapat dari von Koenigswald ini adalah ilmu 
tentang fosil mulai disebarkan pada masyarakat. Ilmu dari von Koenigswald 
tentang bagaimana mengenali jenis fosil, lokasi-lokasi yang kaya temuan fosil 
hingga pelibatan masyarakat dalam penelitian yang dilakukan von Koenigswald.

3. Fungsi Film Mitos Balung Buto

Mitos Balung Buto ini, seiring perkembangan jaman mulai terkikis dan banyak 
anak muda di Sangiran yang sudah tidak mengenal mitos ini. Dengan pengetahuan 
yang didapat dari Koenigswald, masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan yang 
menjadi peninggalan generasi sebelumnya. Fosil yang dulu sangat dihormati 
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bergeser menjadi ekonomis dan ilmiah, kisah tentang pertempuran Raden Bandung 
melawan Tegopati hanya sebagai cerita masa lalu yang dilupakan. 

Mitos Balung Buto pasca kedatangan Koenigswald sudah beralih fungsi, bukan 
lagi sebagai benda keramat. Kisah tersebut sudah dilupakan generasi muda karena 
tidak lagi dikisahkan oleh orang tuanya. Pesan dalam mitos tersebut tentang 
kepahlawanan melawan angkara murka, perjuangan, dan pengorbanan mulai 
dilupakan generasi muda. Dengan latar belakang itu, perlu diceritakan kisah 
tersebut pada generasi muda melalui media lain yang sesuai dengan masa kini, 
yaitu film.. 

Film merupakan bentuk audio visual yang lebih menarik generasi muda yang 
berfungsi memberi pemahaman tentang kisah masa lalu. Dengan film, lebih menarik 
bagi generasi muda, lebih mudah dicerna, dan juga dapat ditonton setiap saat. 
Dengan film singkat ini, lebih menarik bagi masyarakat karena menggambarkan 
kisah masa lalu yang diangkat dalam bentuk audio visual. 

Mengangkat mitos balung buto merupakan salah satu upaya strategis dalam 
memperkenalkan generasi muda akan masa lalu. Film yang diangkat ini sangat 
tepat dalam menyasar generasi muda akan memudahkan memperkenalkan 
kembali mitos ini, memberi kebanggaan bahwa generasi masa lalu memberikan 
peninggalan berharga yang pada memperkuat karakter generasi muda, bangga 
akan kisah masa lalu yang dimiliki. Setelah mengetahui realita yang dihadapi 
generasi muda, membutuhkan Super Hero dan ternyata Super Hero itu ada dan 
“hidup” disekitarnya. Dengan kisah kepahlawanan masa lalu, generasi muda dapat 
menjadi cerminan bagi kehidupan generasi muda ke depannya. 

III
PEMBAHASAN

1. Resensi Film Dengan “Judul Golek Balung Buto”

Persahabatan merupakan suatu yang sangat perlu ditanamkan pada generasi 
muda saat ini. Persahabatan membawa anak bisa bermain, belajar, dan memecahkan 
masalah bersama dengan cara “khas anak”. Persahabatan sejak kecil menimbulkan 
sikap saling menyayangi dan menumbuhkan sikap berani berdiskusi untuk 
menyelesaikan masalah bersama. Kisah persahabatan yang berusaha memecahkan 
masalah bersama diangkat dalam sebuah film yang diproduksi BPSMP Sangiran 
pada tahun 2017 berjudul “Golek Balung Buto”.

Dalam film ini, dikisahkan 3 orang sahabat yang masih sekolah tingkat SD yang 
tinggal di sebuah desa di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Ketiga sahabat itu bernama 
Lintang, Bagas, dan Pratiwi yang di awal cerita dikisahkan sedang pulang sekolah 
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sambil mendiskusikan tentang cita-cita mereka saat besar nanti. Terjadi perdebatan 
ketiga anak kecil yang memiliki berbagai cita-cita tinggi bahkan menimbulkan 
kelucuan dalam cerita itu.

Masalah kemudian timbul saat mereka dalam perjalanan pulang sekolah itu 
dan menemukan dompet di jalan yang mereka lewati. Terjadi konflik antara 
ketiga anak itu, perbedaan pendapat muncul apakah uang yang ada di dompet 
akan dibagi atau dikembalikan kepada pemiliknya. Di sini muncul sebuah konflik 
antara mereka yang kemudian dicari solusi dengan diskusi yang akhirnya mereka 
sepakat jika dompet itu ditaruh di sangkar yang kemudian di naikkan ke atas 
tiang. Sebuah keputusan dari diskusi yang dilakukan anak kecil, di sini terlihat 
bagaimana sutradara membumbui cerita ini dalam sebuah konflik anak kecil yang 
diselesaikan sendiri oleh mereka. Cerita ini kembali menjadi lebih menegangkan 
dengan diambilnya sangkar yang berisi dompet oleh seorang supir truk untuk 
diangkut.

Masalah kemudian diangkat dalam kisah ini adalah bagaimana mereka 
bertiga kemudian secara tidak sengaja ikut dengan truk dan kemudian konflik 
makin meninggi. Kemudian truk meninggalkan mereka di tengah jangan dan ini 
merupakan awal perjumpaan ketiga anak ini dengans eorang pegawai Museum 
Sangiran bernama Arya yang berjanji memulangkan mereka tapi sebelumnya 
mereka diajak ke tempat kerja Arya. Konflik kemudian meninggi dengan informasi 
radio di mobil yang memberitakan bahwa sekarang banyak penculikan ditambah 
dengan Arya membawa temuan-temuan fosil manusia purba yang baru saja 
ditemukan dari lapangan. 

Hal tersebut membuat ketiga anak ini merasa tidak percaya pada Arya yang 
sebenarnya memang berniat baik akan menolong mereka. Ketidakpercayaan ini, 
membuat ketiga anak itu lari dari Arya dan tanpa sadar berkeliling ruang pamer 
Museum Sangiran. Di ruang pamer ini mereka melihat banyak patung yang 
mereka anggap sebagai manusia yang diawetkan. Ketidakpercayaan terhadap Arya 
merupakan puncak konflik yang kemudian dengan sikap bijak dan kebapakan, 
Arya berusaha meyakinkan ketiga anak itu bahwa apa yang mereka lihat hanyalah 
fosil dan patung. Untuk meyakinkan ketiga anak itu, Arya mengundang orang tua 
ketiga anak itu untuk membujuk ketiganya untuk berkumpul kemudian pulang 
kembali ke rumah masing-masing. 

Akhir dari konflik ini adalah karena sikap Arya yang bijak dan kebapakan ini 
membawa ketiga anak percaya pada apa yang disampaikan Arya. Arya menjelaskan 
tentang kehidupan masa lalu manusia purba di Sangiran dan saat ini dapat 
disaksikan di Museum Sangiran. Arya mengajak ketiga ini ke lokasi ekskavasi yang 
ada di Situs Sangiran guna memberi pemahaman langsung di lapangan tentang 
perlunya pelestarian Situs Sangiran. Ketiga anak ini diberi pemahaman tentang 
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kebesaran Sangiran sebagai warisan dunia. Selain itu mereka dikenalkan dengan 
Mbah Atma yang merupakan seorang yang berpengalaman dalam menemukan 
fosil di Sangiran, sebagai penemu sejati. Dalam kesempatan ini, Arya, Mbah Atma, 
Bagas, Lintang, dan Prastiwi berdiskusi tentang kekayaan Sangiran khususnya 
dan kekayaan budaya Indonesia umumnya. Dalam diskusi ini, ketiga anak itu 
mengungkapkan pendapat dan cita-cita mereka.

Pada akhir film ini, ditanamkan sikap ketiga anak yang sudah paham dan 
bersedia untuk turut melestarikan Situs Sangiran. Lintang menyimpulkan bahwa, 
“Ternyata sejarah Bangsa Indonesia itu luar biasa”. Kemudian Arya menanggapi, 
“Kepulauan Nusantara masih menyimpan rahasia peradaban yang sampai saat ini 
belum ditemukan”. Kemudian Lintang membulatkan tekadnya dengan bercita-cita 
untuk menjadi arkeolog dengan tujuan, “Supaya bisa menemukan siapa sejatinya 
Bangsa Indonesia”.  Kemudian Bagas menguatkan cita-citanya untuk menjadi polisi 
agar, “Bisa menjaga kekayaan sejarah Bangsa Indonesia”. Mendengar diskusi itu, 
akhirnya Pratiwi mantap bercita-cita menjadi wartawan agar, “Dapat mengabarkan 
ke dunia tentang kekayaan peradaban Bangsa Indonesia”.

Dari film ini, menanamkan pesan kepada generasi muda tentang Mitos Balung 
Buto yang ada pada masa lalu dan saat ini sudah memudar seiring perkembangan 
jaman. Di masa lalu, semua itu dikenal dengan mitos Balung Buto yang merupakan 
sebuah kisah yang dikenal pada masyarakat Sangiran. Pengetahuan masa lalu itu 
saat ini disajikan melalui Museum Sangiran, kisah penelitian di masa lalu, evolusi 
manusia, jejak kehidupan manusia purba yang tergambar pada stratigrafi tanah di 
Sangiran, dan juga pusat Mitos Balung Buto yaitu Desa Krikilan dengan museum 
yang ada di sana. Semuanya disajikan guna pengetahuan masyarakat khususnya 
generasi muda agar mampu bukan saja menjadi pengetahuan tetapi juga sebagai 
kebanggaan, menebalkan rasa nasionalisme dan memperkuat karakternya sebagai 
anak bangsa, generasi penerus di masa akan datang. 

2. Resensi Film Dengan Judul “Balung Buto”

Saat ini, banyak anak yang sudah mampu memanfaatkan teknologi yang bisa 
membawa dampak positif dan negatif. Anak usia sekolah dasar hingga sekolah 
menengah atas yang disebut sebagai anak milenial ini sangat terpengaruh oleh 
teknologi dan banyak yang tidak mengenal permainan tradisional bahkan 
pembelajaran berharga dari generasi sebelumnya. Hal ini sangat berbahaya bagi 
penanaman sikap dan karakter generasi muda yang kuat. Anak milenial sudah 
melupakan sikap positif dari genrasi sebelumnya dan menganggap kuno warisan 
masa lalu, sepeti tidak mengenal kisah kepahlawan yang ditunjukkan generasi 
sebelumnya. 

Menghidupkan Kembali Mitos Balung Buto melalui Film: 
Kajian Komparasi Film BPSMP Sangiran
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Film berjudul “Balung Buto” menjadi salah satu upaya mengenalkan sebuah 
mitos yang dulu sangat terkenal di tengah masyarakat Sangiran sebelum tahun 
1930-an. Mitos ini mulai terkikis dan tidak dikenal anak milenial dewasa ini di 
Sangiran yang merupakan tempat mitos ini di kenal masyarakat. Orang tua sudah 
tidak lagi mendongengkan anaknya tentang mitos ini sehingga secara perlahan 
terkikis bahkan tidak lagi di kenal di kalangan generasi masa kini. 

Film ini diawali sebuah setting sebuah keluarga; ayah, ibu, dan seorang anak kecil 
yang akan berkunjung ke rumah kakeknya di desa. Sang kakek merupakan seorang 
yang bijak dan memiliki cerita masa lalu yang sudah tidak menjadi tren bahkan 
tidak di kenal pada kalangan generasi muda. Di sisi lain sang cucu merupakan 
seorang anak yang keranjingan dengan teknologi masa kini yaitu gadget. Melalui 
gadget, sang cucu berusaha mengenali dan mencari pahlawannya sendiri yang 
disebutnya sebagai “Super Hero”. Mengetahui hal itu, sang kakek menceritakan 
bahwa di daerah sekitarnya terdapat “Super Hero” yang tak kalah dengan “Super 
Hero” yang ada di gadget sang cucu. 

Mengetahui hal itu, sang cucu tertarik dan untuk sementara melepas gadget dari 
genggamannya untuk mendengar cerita “Super Hero” versi sang kakek. Sang kakek 
bercerita tentang kepahlawanan Raden Bandung tapi ternyata hal itu tidak menarik 
minat sang cucu karena caranya bercerita tidak menarik baginya. Mengetahui hal 
itu sang kakek tidak putus asa dan mengajak sang cucu berkunjung ke Museum 
Sangiran untuk bertemu dengan sang “Super Hero” versi sang kakek. Kebutuhan 
akan “Super Hero” ini merupakan bukti bahwa anak milenial ini membutuhkan 
sebuah sosok pahlawan dan sosok itu dikenal melalui film-film luar negeri. Anak 
milenial percaya akan kepahlawan dari luar negeri dan tidak mengenal “Pahlawan” 
yang ada di sekitarnya.

Melihat “kebutuhan” anak kecil yang tergila-gila dengan gadget dan 
membutuhkan “Super Hero”, pemandu kemudian mengatakan ada “Super Hero” 
yang ada di Sangiran. Pemandu kemudian bercerita tentang sebuah mitos yang 
dulu ada dan hidup di tengah masyarakat. Kisah kepahlawanan Raden Bandung 
yang berusaha membantu masyarakat lemah yang teraniaya oleh kejahatan 
sekelompok raksasa. Terjadi sebuah pertempuran hebat antara Raden Bandung 
dengan kelompok raksasa pimpinan Raja Tegopati. Dalam pertempuran ini, Raden 
Bandung harus mengakui kekalahan setelah berhadapan langsung dengan Raja 
Tegopati. Raden Bandung mendapat sebuah pukulan yang merupakan kesaktian 
Raja Tegopati yang membuatnya terpental jauh. Di lokasi terpentalnya Raden 
Bandung ini kemudian di percaya sebagai sebuah dusun bernama Bapang yang 
diartikan “njepapang” (terjungkal). Menghadapi kekalahan ini, Raden Bandung 
tidak putus asa dan tetap bersemangat dengan terus berlatih guna membalas Raja 
Tegopati sekaligus menyelamatkan warga desa. 
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Setelah berlatih keras, ada suatu waktu Raden Bandung hampir putus asa 
karena belum berhasil menemukan sebuah kunci rahasia kesaktian. Dengan 
belum menemukan kunci kesaktian tersebut, Raden Bandung belum berhasil 
menyelesaikan ilmu kesaktiannya. Di sisi lain Raden Bandung terus memompa 
semangat demi menyelamatkan warga desa dan dia sadar waktunya terus menipis.

Dalam usaha ini, Raden Bandung di berusaha sekuat tenaga dengan berlatih 
tanpa mengenal waktu. Suatu saat datanglah sebuah bantuan, dalam mimpinya, 
Raden Bandung bertemu dengan Dewaruci.  Dalam mimpi itu, Dewaruci 
memerintahkan Raden Bandung untuk mencari sebongkah batu besar di pohon 
beringin. Dari hal ini merupakan awal penamaan “Sangiran” yang kita kenal saat 
ini. Dengan menyangir (mengasah) kuku pusakanya, lengkap sudah kesaktian 
Raden Bandung untuk menghadapi Raja Tegopati dan menyelamatkan warga 
desa. Dengan lengkapnya kesaktian Raden Bandung, maka dia bersiap meghadapi 
Raja Tegopati. Pertempuran terjadi antara keduanya dan kali ini di menangkan 
oleh Raden Bandung yang berhasil membunuh Raja Tegopati yang merupakan 
perlambang kejahatan. 

Setelah mendengar cerita ini, sang cucu sadar telah menemukan “Super Hero” 
sejatinya, yang selama ini dicari melalui gadget. Dengan mendengar kisah Balung 
Buto itu, sang cucu sadar bahwa dia harus kembali ke dunia nyata, bukan hanya 
dengan gadget menemukan seorang pahlawan sejati, pahlawan sejati itu ternyata 
ada di sekitarnya. Melalui kisah kepahlawanan antara kebaikan melawan kejahatan 
yang ada di Mitos Balung Buto, menyadarkan sang cucu untuk menjadi anak yang 
bangga akan pahlawannya sendiri. Pahlawan itu ternyata ada di sekitarnya dan 
awalnya dikenalkan oleh sang kakek dan pemandu museum.  

Kepahlawanan itu dan berbagai kekayaan Sangiran tersaji di museum, sebuah 
tempat menimba pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan generasi muda 
khususnya. Melalui museum yang menyajikan kisah masa lalu untuk menjadi 
suatu pembelajaran di masa depan. Kisah itu dengan singkat dan jelas tersaji dalam 
sebuah film “Balung Buto”, menjadi menarik bagi para penontonnya.

3. Komparasi Film BPSMP Sangiran

Target penonton kedua film itu adalah anak-anak yang belum mengetahui 
tentang Mitos Balung Buto. Untuk mencapai target tersebut, pemeran dan setting 
filmnya adalah untuk anak-anak. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan 
mengisahkan dari sisi anak yang penuh dengan kegembiraan dengan banyak 
bermain antar sesama. Serta beragam konflik antar mereka sendiri maupun orang 
lain. Dengan latar belakang tersebut, penokohan peran di dekatkan dengan dunia 
anak dan pemeran utamanya anak-anak.

Menghidupkan Kembali Mitos Balung Buto melalui Film: 
Kajian Komparasi Film BPSMP Sangiran
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Kedua film ini memiliki keunggulannya masing-masing sesuai dengan kisah 
yang diangkat. Film berjudul Balung Buto mengangkat sebuah latar belakang yang 
menjadi realita di lapangan, bahwa saat ini banyak anak yanga sangat terpengaruh 
dan bahkan tergantung gadget. Dalam mencari informasi, anak mengandalkan 
gadgetnya dan tak pernah lepas dari alat yang dibalut teknologi itu. Dengan gadget 
anak salah satunya melakukan pencarian Super Hero yang ceritanya mereka melalui 
gadget dan tidak mengenal pahlawan sekitar mereka. Anak tidak memahami kisah 
kepahlawanan yang pernah dilakukan orang terdahulu karena lebih kenal dengan 
kepahlawan rekaan dari luar negeri. Hal ini membuat anak lepas dari identitas 
bangsa yang luhur.  

Dengan teknologi, anak mendapat Super Hero yang diimpikan tapi itu hanya 
sekedar rekaan belaka. Anak menjadi tidak mengetahui bahwa bangsanya adalah 
bangsa yang besar dengan banyak pahlawan yang berjuang demi orang lain. Dengan 
berkunjung ke Museum Sangiran, anak dapat mengetahui tentang kepahlawan 
Raden Bandung dalam menghadapi Tegopati. Dengan kisah ini, anak mengetahui 
bahwa ada pahlawan sejati di sekitarnya dan itu ada di hadapannya. Anak yang 
awalnya mengalami krisis pahlawan menjadi kenal siapa pahlawan sesungguhnnya 
dan pahlawan itu ada di dekatnya. 

Anak diajak untuk bangga akan budayanya sendiri, sehingga tidak mengalami 
krisis identitas. Dengan mengetahui hal ini, anak bisa melepaskan ketergantungan 
terhadap gadget secara perlahan-lahan. Bahwa ada kisah kepahlawanan yang patut 
di contoh dan di tiru sehingga mampu menumbuhkan kesadaran bahwa negara ini 
memiliki banyak pahlawan. Kesadaran ini sangat penting dalam proses penguatan 
karakter anak. Saat ini, anak mendengarkan kisah kepahlawan dan di masa depan 
akan ada saatnya anak tampil sebagai pahlawan bagi orang lain.

Film Golek Balung Buto memiliki pesan bahwa terjadi konflik antara anak-
anak, di awali dengan konflik antara sesama anak yang merupakan kawan 
bermain. Konflik ini juga secara tidak langsung juga berhubungan dengan orang 
dewasa yang pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Penonton diberikan 
petualangan ketiga anak di Museum Sangiran yang terdapat banyak koleksi serta 
berbagai penjelasan melalui saran dan teknologi. Penonton diajak untuk menyusuri 
Musuem Sangiran dan juga penjelasan singkat tentang Museum Sangiran. Melalui 
museum, dijelaskan tentang kekayaan bangsa, khususnya Sangiran yang merupakan 
kebanggaan bangsa.

Dengan kisah ini, penonton  terutama anak akan dapat diberikan informasi 
tentang Snagiran yang merupakan kebanggaan bangsa. Dengan menumbuhkan 
kebanggaan ini akan dapat menanamkan kecintaan terhadap budaya bangsa 
khususnya Sangiran. Kecintaan ini akan menumbuhkan sikap turut berperan dalam 
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pelestarian Situs Sangiran yang menyimpan berbagai misteri yang dapat menguak 
kehidupan manusia purba. Hal ini tidak ditemukan di setiap situs manusia purba 
lain di dunia. Untuk menjaga kelestarian Situs Sangiran, akhirnya anak-anak pada 
akhir film menentukan cita-citanya yang kesemuanya untuk berperan melestarikan 
Situs Sangiran.

IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

Mitos Balung Buto yang sudah terkikis oleh waktu dan jaman sehingga tidak 
diketahui dan dikenali masyarakat Sangiran terutama generasi muda, merupakan 
sebuah kisah kepahlawanan di masa lalu disajikan melalui media menarik, yaitu 
film. Melalui film ini, nilai kepahlawan dan tradisi masyarakat masa lalu yang perlu 
dijaga menjadi sebuah pengetahuan ditanamkan kembali pada generasi muda.

Generasi muda sebagai penerus bangsa perlu mengetahui kisah masa lalu 
yang telah dilalui bangsanya dan itu disajikan dalam film yang menarik. Dengan 
efek khusus, musik yang mendukung cerita, pemilihan warna yang sesuai, serta 
setting cerita yang menarik membuat film menjadi sebuah tontonan yang bisa 
menjadi tuntunan para penonton ke depan. Dengan film ini, menjadi sebuah 
saran menyebarkan informasi dan pengetahuan yang bersifat edukatif, mampu 
membujuk penonton melakukan apa yang disampaikan dalam film. Tak kalah 
penting adalah penanaman nilai-nilai luhur yang disampaikan melalui pemeran 
yang ada di film.

2. Saran

BPSMP Sangiran dapat memberikan informasi pada penonton guna melibatkan 
mereka dalam upaya pelestarian Situs Sangiran melalui film. Tema yang diangkat 
pada film yang dibuat BPSMP Sangiran tahun 2017 adalah Mitos Balung Buto yang 
mulai terkikis dan banyak tidak diketahui oleh generasi muda padahal memiliki 
nilai luhur. Nilai luhur ini perlu ditanamkan pada generasi muda, salah satunya 
melalui film sehingga perlu kiranya:

1. Memperbanyak film dengan tema berbeda untuk menyampaikan informasi 
bagi masyarakat.

2. Film yang sudah di produksi perlu disebarluaskan dengan diputar pada saat 
pameran keliling, bioskop keliling, maupun di museum.

Menghidupkan Kembali Mitos Balung Buto melalui Film: 
Kajian Komparasi Film BPSMP Sangiran
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