
I. Prologue 

 

Crop Circle adalah sebuah istilah atau terminologi yang diprakarsai oleh Colin 

Andrews pada tahun 1983, seorang berkebangsaan Inggris pemerhati dan peneliti crop circle 

sekaligus penasihat Ratu dan Perdana Menteri Inggris, yang artinya Lingkaran Tanaman 

dengan suatu pola teratur yang terbentuk secara misterius di area ladang tanaman, seringkali 

hanya dalam waktu semalam. Ilmu yang mempelajari fenomena ini disebut dengan 

Cereologi, Sedangkan mereka yang mempelajari fenomena lingkaran tanaman ini disebut 

dengan Cereologis 

Sejarah Crop Circle atau Lingkaran Tanaman dengan pola yang teratur pertama kali 

ditemukan di Inggris Selatan pada musim kemarau tahun 1970 dalam bentuk yang sederhana. 

Namun pada kenyataannya Crop Circle sudah tercatat didalam sejarah crop circle semenjak 

abad kesembilan masehi. Seperti di Lyon, Perancis, Gereja sudah berkutat dengan masalah 

ini. Sedangkan “The Mowing Devil” adalah suatu peristiwa besar yang berhubungan dengan 

Crop Circle di Hartfordshire, Inggris, pada tahun, 1678. Mungkin inilah peristiwa pertama 

terbentuknya crop circle dalam sejarah yang pernah terekam oleh sebuah pamflet media pada 

waktu itu. Alkisah seorang pemilik ladang di Hartfordshire tidak mau membayar upah yang 

diminta oleh para pekerja untuk memotong tanaman ladangnya. Dia mengatakan bahwa 

lebih baik setan saja yang memotong tanaman ladang saya dari pada saya membayar upah 

yang diminta oleh para pekerja. Menurut pamflet itu, pada malam harinya ladangnya seperti 

terbakar dan pada pagi harinya ladangnya sudah terpotong  sangat rapih dengan pola tertentu 

dan tidak ada seorangpun yang dapat memotong serapih ini.1    Dengan berjalannya waktu, 

bentuk-bentuk Crop Circle semakin rumit dengan sulur-sulur lingkaran dan garis-garis 

geometris. Semua dikerjakan hanya dalam waktu satu malam dan bertahan hanya dalam 

waktu singkat dikarenakan tanaman yang rebah tidak mati dan dapat dituai pada musim 

panen oleh pemilik ladang. Jenis ladang yang digunakan untuk membuat crop circle memang 

sebagian besar adalah ladang gandum yang banyak terdapat di Inggris, Amerika, Australia, 

namun tidak membatasi ladang-ladang dengan jenis tanaman lainnya juga dapat digunakan, 
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seperti ladang tembakau, strawberry, kentang, sawah padi seperti yang pernah terjadi di 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Magelang, padang rumput, bahkan pepohonan, pasir 

pantai, dan dasar laut. Dengan demikian crop circle tidak bersifat permanen seperti halnya 

landmarks geoglyph yang didapati didataran Nazca, Peru.   

Berbagai bentuk dari Crop Circle mengundang pertanyaan dari kalangan ilmuwan dari 

berbagai disiplin ilmu dan juga awam. Di awal abad ke dua puluh satu, ilmuwan mencatat 

lebih dari dua ribu bentuk yang berbeda dari Crop Circle yang tersebar di seluruh dunia. 

Namun apakah sebenarnya Crop Circle? Siapa yang membuatnya? Apa tujuan dari 

pembuatan Crop Circles? Buku ini mengupas thema Crop Circle dari sudut pandang yang 

baru mengenai pertanyaan-pertanyaan diatas yang mana  penulis yang sudah lama mengikuti 

perkembangan Crop Circle termasuk yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan 

Janiari, 2011, berpendapat bahwasanya Crop Circle bukan melulu mengenai konstelasi 

bintang atau posisi lubang hitam dan sulur-sulur lubang cacing, atau suatu metode jawaban, 

ataupun tidak melulu suatu kode komunikasi kepada umat manusia, tidak juga mengenai 

kode unsur atom atau DNA, melainkan juga merupakan sebuah kode scanning seperti halnya 

QR (Quick Response) Code yang dapat diisi dengan berbagai macam data. Dengan demikian 

untuk mengakses data yang terkandung didalam Crop Circle membutuhkan sebuah alat 

scanner yang tentu saja kita tidak punya tekhnologinya. Andaikan crop circle ternyata benar 

mengandung data, apa tujuan dari crop circle yang berisi data tersebut? Untuk itu saya akan 

mengulasnya di halaman-halaman berikut ini. 

Namun sebelum saya memasuki bahasan mengenai Crop Circles, ada baiknya saya 

memberikan ulasan sedikit mengenai UFO yang mana sampai saat ini persentase pendapat 

mengenai terbentuknya Crop Circles di seluruh dunia berkaitan dengan UFO cukup besar 

sekalipun banyak mengundang pro kontra dan perdebatan sengit yang datang dari kalangan 

akademisi, awam, bahkan instansi pemerintahan dari masing-masing negara. Dari kalangan 

skeptis ini semakin diperuncing lagi dengan keberadaan Crop Circles palsu yang dibuat oleh 

sekelompok individu yang hanya ingin mencari sensasi belaka. Dari bahasan ini kita akan 

melihat bagaimana membedakan antara Crop Circles palsu dan yang asli. Lebih jauh sesuai 

dengan topik utama dari buku ini adalah saya mengajak pembaca untuk melihat Crop Circles 

dari sudut pandang baru mengenai tujuan dibentuknya Crop Circles beserta segala 



kemungkinan inti pesan yang terkandung didalamnya. Untuk itu kita memulai bahasan ini 

dengan mengenal lebih dekat dengan UFO. 

 

II. Apakah UFO nyata? 

 

 UFO adalah singkatan dari Unidentified Flying Object, adalah sebuah 

terminologi yang digunakan pertama kali oleh Kapten Edward  J. Ruppelt, pemimpin 

pertama Proyek Buku Biru (Blue Book Project)2 dan dengan dengan cepat diadaptasi oleh US 

Air Force (Angkatan Udara Amerika Serikat) di tahun 1954 untuk mengidentfikasikan 

sebuah benda terbang atau objek udara yang tidak dapat mereka identifikasikan sebagai 

sebuah benda terbang karaterisitik aerodinamis, atau fitur yang tidak biasa dan tidak sesuai 

dengan apa yang sekarang dikenal  sebagai pesawat terbang atau jenis rudal maupun balon 

udara. Lebih sederhananya dapat dikatakan dengan “Tidak dapat di diidenfikasi sebagai objek 

yang familiar atau yang dikenal. Andaikan pada tahun 1930 an tiba-tiba melesat sebuah 

pesawat tempur jenis Stealth atau Aurora dari US Airforce yang mengejutkan warga yang 

menyaksikannya, maka benda terbang tersebut dapat dikatakan sebagai UFO karena pada era 

tersebut belum ada pesawat terbang jenis ini. Jadi dalam dunia penerbangan khususnya 

Angkatan Udara, istilah UFO adalah sebuah istilah umum yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan sebuah objek udara yang tidak mereka kenal. Tidak melulu berkonotasi 

dengan masalah alien. Dalam bahasa Indonesia, UFO atau Unidentified Flying Object disebut 

dengan Benda Terbang Tidak Dikenal. Kalangan awam lebih mengenal UFO dengan 

sebutan Piring Terbang karena bentuknya yang mayoritas mirip dengan cakram atau piring 

sekalipun ada banyak kesaksian dari berbagai bentuk yang dilaporkan diantaranya bentuk 

cerutu dan segitiga. Istilah Piring Terbang atau Flying Saucer pertama kali diperkenalkan oleh 

wartawan untuk menggambarkan benda terbang misterius yang dilihat oleh Kenneth Arnold, 

berupa sembilan obyek terbang aneh dalam sebuah formasi di atas Gunung Rainier, 
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pegunungan Cascade, Washington, pada tangal 24 Juni, 1947.3 Sejak saat itu Flying Saucer 

mempengaruhi banyak orang. Sedangkan almarhum Marsekal Muda (Purn) RJ Salatun, 

mantan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang menaruh 

perhatian khusus kepada masalah UFO mempunyai terminologi sendiri dengan sebutan 

BETA atau Benda Terbang Aneh sehubungan dengan investigasinya mengenai kehadiran 

UFO di kepulauan Alor dan Pantar, NTT, pada tahun 1959. Pada waktu itu, penduduk  

Pulau Alor sempat digemparkan dengan kemunculan enam makhluk yang tingginya 1.8 

meter dengan kulit berwarna merah. Hal ini terbukti dengan adanya catatan dari kepala polisi 

bernama Alwi Almadad. Bahkan di Pulau Pantar seorang warga sempat diculik (abducted) dan 

dilepaskan kembali. 
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