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1. Apakah UFO itu?

UFO adalah singkatan dari Unidentified Flying Object, yang artinya
benda terbang tak dikenal atau Benda Terbang Aneh (BETA). Istilah
BETA dipergunakan oleh Marsekal Muda TNI (purn) J. Salatun, seorang
penyelidik UFO senior Indonesia.

UFO tidak harus merupakan sebuah
pesawat luar angkasa, namun termasuk
segala sesuatu yang terlihat di angkasa
dan tak dapat dijelaskan. Dari kese-
luruhan laporan penampakan, umumnya
hanya 10% saja yang tidak dapat dije-
laskan atau dikenali melalui penyelidikan
yang sangat serius. Sementara sisanya
90% dapat dijelaskan sebagai suatu
fenomena alam atau hanya benda buatan
manusia.

Ilmu yang menyelidiki fenomena tentang
UFO dinamakan Ufologi, sementara
orang yang melakukan penyelidikan
mengenai UFO disebut Ufolog.

Makhluk yang membawa UFO disebut sebagai Ufonaut, dan umumnya
lebih sering disebut dengan istilah: E.T. atau ALF (Alien Life Form).
E.T. adalah singkatan dari Extra Terrestrial, yang artinya berasal dari

luar bumi. Karena ada teori yang
mengatakan bahwa makhluk UFO bisa saja
berasal dari bumi (dari dalam bumi atau
dasar laut), maka penggunaan istilah alien
lebih sering digunakan daripada E.T.

Penggunaan istilah �Piring Terbang�
pertama kali diguna-kan oleh pilot Kenneth
Arnold yang melihat sembilan obyek
terbang aneh dalam suatu formasi di atas
gunung Rainier, pegunungan Cascade,
Washington. Peristiwa itu terjadi pada
tanggal 24 Juni 1947. Sejak itu, masalah
UFO banyak dibicara-kan orang.Kenneth Arnold



2. Catatan penampakan UFO jaman dahulu
2.1. UFO dalam mitologi India

�Buku Dzyan�, naskah kuno di India menceritakan tentang sekelompok
kecil makhluk yang datang di bumi beberapa ribu tahun yang lalu di
dalam sebuah pesawat logam yang mengelilingi bumi beberapa kali
sebelum mendarat. Makhluk-makhluk itu hidup menyendiri dan dihormati
oleh manusia-manusia di tempat di mana mereka bermukim. Akan tetapi,
kemudian timbullah perbedaan paham di antara mereka dan terjadilah
perang. Ketika perselisihan memuncak, pemimpin dari satu kelompok
mengumpulkan prajuritnya dan mereka membumbung ke udara menaiki
sebuah pesawat logam yang besar dan mengkilap. Ketika mereka masih
jauh dari kota musuhnya, mereka meluncurkan sebuah tombak yang
besar dan bercahaya yang bergerak menuruti sebuah berkas sinar
cahaya. Senjata itu meledak di kota musuhnya menjadi bola api yang
besar yang menjulang ke langit, hampir mencapai bintang-bintang.
Semuanya yang berada di dalam kota menjadi hangus secara mengerikan
dan bahkan mereka yang tidak berada di dalam kota, akan tetapi berada
di daerah sekitarnya, terbakar pula. Ketika pemimpin dari makhluk-
makhluk pendatang itu melihat apa yang telah terjadi, akhirnya
mengumpulkan prajuritnya yang masih ada, lalu masuk ke dalam pesawat
masing-masing, membumbung ke langit satu per satu dan pergi untuk
tidak kembali lagi.

Sumber: �Introductory Space Science - Volume II�, Chapter XXXIII, yang diterbitkan
oleh Department Of Physics - USAF, editor: Major Donald G. Carpenter dengan co-
editor: Lt. Colonel Edward R. Therkelson. Buku
ini sejak tahun 1968 merupakan buku resmi
yang digunakan oleh Air Force Academy, di
Colorado Springs, Colorado.

2.2. UFO di Jaman Firaun

Laporan tercatat yang cukup tua
mengenai kehidupan di langit lain ialah
berasal dari abad ke-15 sebelum
masehi, yang tertera pada buku harian
Thutmosis III (Firaun Mesir kuno
dinasti ke-18, 1504-1450 SM). Laporan
yang ditulis dalam papirus (tulisan kuno)
yang diketemukan oleh Alberto Siliotti,
berbunyi demikian:



�Dalam tahun dua puluh dua, dalam bulan ketiga musim dingin, pada jam
keenam hari itu....para penulis dari Rumah Kehidupan melihat adanya
sebuah lingkaran api yang muncul di angkasa. Dia tidak memiliki kepala
dan nafasnya berbau busuk. Panjangnya 1 rod, lebarnya 1 rod (5m). Dia
tidak bersuara. Karena kebingungan mereka bertiarap...Mereka
menghadap Firaun untuk melaporkan apa yang telah mereka lihat.
Baginda Raja merenungkan dan memikir-mikirkan persoalan itu.
Sementara... beberapa hari kemudian, benda-benda itu bertambah
banyak di angkasa... Angkatan perang Firaun terus mengawasi benda-
benda itu tatkala Baginda Raja berada
di tengah-tengah mereka. Waktu itu
adalah waktu setelah makan malam.
Lingkaran-lingkaran api itu kemudian
tambah naik lebih tinggi di angkasa, me-
nuju ke selatan. Ikan dan itik berjatuhan
dari udara. Dan Firaun menyuruh meng-
ambil kemenyan, kemudian dibakarnya
untuk mendapatkan keamanan dan keten-
teraman dalam kehidupan rakyatnya...�

Selain itu, banyak penemuan bangunan
atau artefak-artefak kuno yang aneh
seakan menunjukkan bahwa di masa lalu,
nenek moyang kita telah berinteraksi
dengan makhluk dari luar angkasa.

Apakah UFO muncul di Indonesia?

Banyak kasus penampakan UFO di Indonesia. Buku �UFO Salah Satu
Dunia Masa Kini� karangan Marsekal Muda TNI (Purn) J. Salatun
memuat laporan berbagai pemunculan UFO di Indonesia, antara lain
di Surabaya selama seminggu mulai tanggal 18 sampai 24 Septem-
ber 1964. Nampak dengan mata telanjang maupun lewat radar dan
muncul di daerah segitiga: Surabaya, Malang dan Bangkalan. UFO-
UFO itu bahkan sempat ditembaki dengan meriam artileri pertahanan
udara, namun tak ada yang jatuh. Dikabarkan salah satu dari UFO
itu juga pernah mendarat di sebelah selatan Surabaya.

Tercatat lebih dari 50 kasus penampakan UFO yang dilaporkan sejak
tahun 1952. Sehubungan dengan tidak adanya lembaga resmi yang
melakukan pendataan dan penelitian mengenai UFO di Indonesia,
maka banyak saksi yang tidak tahu harus melapor ke mana.



3. Bentuk, Ukuran dan Cara Terbang UFO

3.1. Jenis-jenis UFO
Perbandingan laporan-laporan
yang ada menunjukkan bahwa
UFO memiliki bentuk-bentuk
yang beraneka ragam dan warna.
Umumnya UFO memantulkan
sinar matahari sehingga ber-
kilauan, namun dilaporkan
umumnya UFO berwarna abu-
abu atau hitam. Ada juga yang
bersinar kuning, putih atau
warna lainnya. Dari berbagai
bentuk yang ada, dapat
diklasifikasikan sebagai lima
macam jenis, yaitu:
a. Jenis piring atau jenis

cakram, umumnya seperti dua
piring ceper saling telungkup.

b. Jenis kubah (hemispherius),
seperti cakram dengan kubah di pusatnya, bisa juga mirip payung
atau mirip jamur tanpa tangkai.

c. Jenis cerutu atau silinder, mempunyai bentuk seperi silnder dengan
ujung yang terpoting. Jenis ini pernah muncul di Kediri, 18 Maret
1954 dan dilaporkan seperti �sebatang alu�.

d. Jenis bulat atau bundar, berbentuk bola, kadang seperti bola api
bergerak. Jenis ini termasuk tipe yang paling unik karena ukurannya
ada yang kecil sekali.

e. Jenis bidang, umumnya berbentuk menyerupai sayap terbang atau
bentuk delta.

3.2. Ukuran UFO
Selain bentuknya beraneka ragam, ukuran UFO juga bervariasi. Ada
yang kecil sampai yang besar. Diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Ukuran kecil sekali: sekitar 20 cm saja.
b. Ukuran kecil: sekitar 5 meter.
c. Ukuran agak kecil: sekitar 10 meter.
d. Ukuran sedang; sekitar 20 meter.
e. Ukuran cukup besar, sekitar 30-50 meter.
f. Ukuran besar, lebih dari 50 meter.



3.3. Cara terbang UFO
Gerakan terbang yang dilakukan UFO telah menjadi perhatian para
penyelidik, karena banyak gerakan-gerakannya yag sangat berlainan
dan sulit ditelaah dengan hukum fisika dan aerodinamika yang ada.
Sejauh ini, cara terbang UFO dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Mengambang, terlihat dapat berhenti diam di angkasa seperti balon
atau helikopter.

b. Naik tegak lurus, dapat melesat baik secara perlahan atau dengan
cepat naik secara tegak lurus ke atas, seperti sebuah roket yang
ditembakkan ke udara.

c. Maju dengan sentakan-sentakan, terlihat sebagai gerakan yang
tersendat-sendat, menimbulkan kesan alat geraknya seperti pulsa.

d. Percepatan dan perlambatan secara mendadak, menunjukkan
kemampuan untuk berhenti secara mendadak atau melaju dengan
kecepatan tinggi secara tiba-tiba.

e. Berbelok 90 derajat, melakukan gerakan berbelok dengan sudut siku
90 derajat secara tiba-tiba, sesuatu hal yang sangat sulit dilakukan
oleh pesawat buatan manusia.

f. Berbalik 180 derajat, secara tiba-tiba berbalik atau berjalan mundur.
g, Gerakan zig-zag, membuat gerakan menakjubkan dengan berbelok-

belok secara tajam atau zig-zag.
h. Lintasan gerak gelombang, terlihat bergerak naik turun seperti

sebuah gelombang.
i. Terbang sambil bergoyang-goyang, dilaporkan UFO tersebut terbang

maju bergoyang-goyang (miring kiri-kanan).

3.4. Gejala UFO lainnya
a. Bunyi, dilaporkan ada UFO yang mengeluarkan nada bunyi tinggi namun

ada juga yang hanya seperti suara mendesir. Namun secara umum,
banyak dilaporkan bahwa UFO itu tak terdengar suaranya.

b. Gejala elektromagnetis, dilaporkan adanya UFO mengganggu kompas
atau benda magnetis lainnya.

c. Pemanasan tanah, dilaporkan saat UFO mendarat, tanah di bekas
pendaratannya menjadi panas seperti terbakar.

d. Gejala radiasi, beberapa bekas pendaratan UFO ternyata mengandung
jejak-jejak radioaktif yang cukup tinggi.

e. Gas buang, umumnya UFO dilaporkan tidak mengeluarkan gas buang
meski ada laporan bahwa beberapa UFO mengeluarkan jurai api.
Dilaporkan ada pembuangan benda aneh seperti plasmoid yang tak
lama kemudian lenyap tanpa bekas.



4. Ada alien jenis apa saja?
Informasi tentang jenis-jenis alien yang pernah bertemu dengan manusia
cukup banyak. Namun ada empat tipe utama yang umum, yaitu: Greys,
Reptilian, Nordics dan Hybrid. Ciri-ciri umum dari alien tersebut di
atas adalah sebagai berikut:

Greys: Tubuhnya kecil dengan kulit berwarna keabu-abuan. Ciri khasnya
adalah bermata hitam besar. Spesies ini yang dikabarkan sering
melakukan penculikan (alien abduction). Selain itu, tipe inilah yang
dikabarkan jatuh di Roswell pada tahun 1947. Alien tipe greys ini adalah
jenis alien yang paling sering dilaporkan.

Reptoid: Tubuhnya ber-
sisik, sebesar manusia
atau lebih besar, dengan
mulut yang lebih lebar
dari mulut manusia. Dika-
barkan, ada beberapa di
antara mereka yang me-
miliki sayap. Tipe ini
umumnya dianggap seba-
gai alien yang muncul di
masa purbakala.

Nordic: Bentuk alien
jenis ini yang paling mirip
dengan manusia, hanya
saja bentuknya agak lebih besar sedikit, dengan rambut pirang,
berbadan atletis, mata biru dan dalam berkomunikasi sering terdengar
dengan akses nordic (skandinavia). Beberapa saksi korban penculikan
oleh alien menyatakan bahwa mereka juga melihat manusia selain alien
tipe greys. Diduga, sebenarnya itu bukan manusia, namun alien jenis
nordics.

Hybrid: Golongan ini adalah hasil rekayasa genetika (hybrid) antara
alien dengan manusia. Bentuknya belum sempurna mirip manusia, kadang
berupa seperti anak kecil, berambut dan kepalanya agak lebih besar
bila dibandingkan dengan kepala normal manusia. Sebagian hybrid juga
ada yang menyerupai manusia, ada yang berambut dan ada juga yang
tanpa rambut. Kulitnya cenderung pucat dan bermata seperti alien greys.
MIB (Men In Black) diduga adalah jenis hybrid.



5. Dari manakah datangnya mereka?
Beberapa macam teori untuk jawaban atas pertanyaan di atas adalah:

5.1. Dari luar angkasa

Ufonaut diperkirakan berasal dari planet lain atau dari gugusan bintang
lain. Banyaknya bintang di alam semesta serta kemungkinan adanya
kehidupan cerdas di luar bumi merupakan dasar dari teori ini.

Skeptis: Radar kita tidak pernah mendeteksi adanya pesawat luar
angkasa asing yang memasuki atmosfir bumi.  Uniknya, meski ada ribuan
saksi yang menyatakan pernah melihat UFO, namun hampir tak ada
gambaran UFO yang persis sama. Tentunya sulit dibayangkan bila mereka
dari luar angkasa dengan membawa sedemikian banyaknya jenis pesawat
yang berbeda-beda dan berjalan zig-zag di angkasa setiap hari.

5.2. Dari masa depan/lalu

Teori ini mengatakan bahwa di masa depan, manusia mampu  membuat
mesin waktu dan melakukan perjalanan waktu dan nampak sebagai UFO.
Bisa juga UFOnaut berasal dari masa lalu, di mana mungkin saja teknologi
manusia di jaman dahulu sudah canggih, misalnya di jaman Atlantis.

Skeptis: Pendapat ini agak lemah,
mengingat dalam banyak kasus diketahui
bahwa Ufonaut yang ada tidak berbentuk
menyerupai manusia. Selain itu, kalau
mereka memang dari masa depan, untuk
apa mereka melakukan penculikan
terhadap manusia (alien abduction)?

5.3. Dari bumi

UFO itu bisa saja merupakan pesawat
rahasia buatan salah satu negara adi
kuasa. Atau, UFO mungkin berasal dari
bumi, namun bukan dari jenis manusia, di
mana mereka mungkin tinggal di dalam
rongga-rongga bumi atau di dasar laut
yang dalam sebagai hasil evolusi dari
makhluk tertentu.

Dewa terbang Babilonia.

UFO keluar dari laut



Skeptis: Bila buatan manusia, bagaimana dengan UFO yang nampak jauh
sebelum manusia mampu membuat pesawat terbang? Dan bagaimana
menjelaskan UFO yang bergerak diluar hukum gravitasi dan aerodinamika?

5.4. Dari dimensi lain
Teori tentang alien dari dimensi lain ini
disebut juga pandangan Ultra-Terres-
trial. Beberapa data yang mendukung
adalah:
oMenjelaskan fenomena UFO muncul dan

menghilang secara tiba-tiba.
oTidak mengikuti hukum-hukum fisika

dalam dimensi manusia.
oAdanya kontak secara telepati atau

melalui mimpi dengan beberapa orang
yang merasa menjalin komunikasi
(kontak) dengan alien.

oSering terjadi kasus alien abduction
pada waktu korban tidur.

Skeptis: Sejauh ini makhluk dari dimensi lain dianggap sebagai makhluk
gaib. Keberadaan tentang makhluk ini (malaikat dan jin) diajarkan
menurut agama, namun tak ada bukti yang meyakinkan secara ilmiah
bahwa ada makhluk gaib. Adanya UFO yang jatuh dan mayat alien yang
diautopsi menyangsikan bahwa mereka berasal dari dimensi lain.

Apakah UFO itu hanya ilusi saja?

Pendapat ini mengatakan bahwa UFO hanyalah ilusi belaka dan cerita
bohong yang dibuat seseorang agar dia tenar. Cerita tentang UFO
tak  berbeda dengan cerita hantu atau drakula yang hanya merupakan
dongeng belaka. UFO hanyalah semacam mitologi atau cerita rakyat
untuk masyarakat di jaman modern.

Persoalannya, ada cukup banyak kasus yang memang tak dapat
dijelaskan dan masuk kategori �tak dikenali�. Dan ada pula bukti
berupa foto dan video yang membuktikan bahwa hal itu bukan ilusi.
Penampakan yang disaksikan oleh lebih dari satu orang dan di tempat
yang berbeda, menunjukkan bahwa hal itu bukan karangan bohong
yang melaporkan. Namun, boleh jadi apa yang di jaman dahulu
dianggap sebagai makhluk aneh, sekarang disebut sebagai alien.



6. Jenis-jenis penampakan UFO

Ada beberapa klasifikasi penam-
pakan UFO menurut Dr. J. Allen
Hynek, seorang ahli astronomi yang
semula meragukan UFO, namun
setelah mengkaji berbagai kasus
yang ada, ia menjadi serius untuk
menelitinya lebih lanjut. Dr. Allen
Hynek mendirikan Center for UFO
Studies (CUFOS). Klasifikasi
penampakan UFO menurut Hynek
adalah sebagai berikut:

a. Perjumpaan jarak jauh
Melihat UFO dari jarak yang sangat jauh, sehingga UFO terlihat hanya
seperti titik kecil saja seperti bintang di langit. Namun karena
gerakannya yang aneh serta fenomena yang ditampakkan tidak umum,
maka benda terbang itu termasuk kategori UFO.

b. Perjumpaan dekat tingkat pertama
Melihat UFO sedang terbang dalam jarak yang relatif cukup dekat
sehingga cukup jelas untuk melihat bentuknya.

c. Perjumpaan dekat tingkat kedua
Melihat UFO sedang dalam posisi mendarat di permukaan tanah,
umumnya ditunjang dengan bekas-bekas pendaratannya.

d. Perjumpaan dekat tingkat ketiga
Melihat UFO mendarat serta terlihat pula ufonaut (alien) yang sedang
turun atau berada di luar pesawat mereka.

e. Perjumpaan dekat tingkat keempat
Mengalami perjumpaan dengan alien, namun sebagai korban penculikan
(alien abduction). Korban penculikan oleh alien sering tidak sadar dengan
apa yang menimpa dirinya dan mengalami perubahan psikologik atau
fisiologik yang mengganggu.

f. Perjumpaan dekat tingkat kelima
Melakukan komunikasi dengan alien dan ikut bersama alien tersebut
dengan pesawat mereka secara sukarela. Beberapa kasus kontak atau
komunikasi dengan alien ini hanya berupa kontak telepati atau melakukan
perjalanan astral bersama alien.

Dr. J. Allen Hynek



7. Apa yang harus dilakukan kalau melihat UFO?

1. Jika ada orang lain, berteriaklah. Ini akan menarik perhatian orang
lain di sekitar Anda kemudian tunjukkan UFO itu kepada mereka. Hal
ini membuat Anda mendapat umpan balik atas benda yang Anda
saksikan serta kesaksian lebih dari seorang lebih punya nilai.
2. Jika ada kamera, cobalah untuk mengambil beberapa gambar. Foto
yang baik adalah yang mempunyai detail latar belakang maupun depan
yang baik dan usahakan tidak berlatar belakang langit saja. Hal ini
akan mempermudah peneliti untuk memperkirakan ukuran UFO
tersebut.
3. Catat segera apa yang Anda lihat, tempat dan waktu melihatnya
serta buatlah sketsa tentang UFO tersebut dan gambarkan juga
gerakan atau arah terbangnya.  Usahakan mencatat juga identitas
saksi lain yang ikut menyaksikan UFO tersebut.
4. Jika UFO mendarat di tanah meski barang sejenak, cobalah untuk
mencegah orang lain untuk merusak bekas pendaratan ini. Jika ada
kamera, buatlah foto area tersebut dan bekas pendaratannya.
5. Laporkan penampakan tersebut SECEPAT MUNGKIN. Ini akan
membantu penyelidik UFO untuk mewawancarai saksi dengan ingatan
yang masih segar. Jika penampakan terjadi di Indonesia, laporkan ke
BETA-UFO, Jl. Krembangan Barat 31-I Surabaya.

Peneliti UFO akan menguji setiap laporan, apakah hal itu memang
UFO, gejala alam biasa atau benda buatan manusia saja.



8. Benarkah yang saya lihat itu adalah UFO?

Bila Anda melihat sesuatu terbang di angkasa, itu belum tentu UFO. Di
bawah ini ada beberapa catatan tentang benda-benda terbang yang
sering dianggap UFO, padahal bukan. Selain itu bisa juga ada kasus
pelapor fiktif atau pemalsuan foto.

1. Meteor, umumnya terlihat malam hari, lintasan gerak cepat dan lurus,
tiba-tiba ada dan tiba-tiba menghilang. Warna umumnya kuning ke
merah-merahan. Tidak bersuara,
kecil sekali. Sebutan lain dari me-
teor adalah bintang jatuh.

2. Pesawat terbang, ciri-cirinya untuk
pesawat terbang komersial,
umumnya terbang tinggi dan
berjalan lebih lambat daripada
pesawat terbang jet tempur. Bila
diperhatikan, akan terlihat sayap
dan ekornya. Bila malam, lampu
berkerlap-kerlip, umumnya paling
sedikit ada dua/tiga lampu. Suara
gemuruh pesawat akan terdengar,
umumnya tidak langsung, karena
gelombang suara merambat untuk
sampai di pendengaran.

3. Komet atau bintang berekor, cirinya
tidak bergerak, umumnya ada di
dekat cakrawala. Umumnya akan
terlihat dalam beberapa hari.

4. Awan, umumnya berwarna putih dan bisa saja berbentuk seperti
piring terbang. Bergerak diterpa angin. Bisa tiba-tiba berubah bentuk
atau hilang apabila cuacanya memungkinkan. Fenomena awan
berbentuk �UFO� ini bisa terjadi bahkan pernah dilaporkan ada tiga
kelompok awan �UFO� yang dikira UFO padahal cuma awan.

5. Bayangan sinar di awan, bisa berbentuk bulatan bergerak-gerak di
langit. Umumnya keadaan cuaca berawan rendah, malam hari dan di
daerah perbukitan. Lampu kendaran yang sedang menanjak terkena
awan atau kabut dan kemudian terlihat oleh orang di balik perbukitan
sebagai lingkaran cahaya yang bergerak-gerak dan kadang hilang,
kadang muncul. Bisa juga lampu sorot yang kuat dalam suatu atraksi
pertunjukan menyebabkan hal ini.

UFO dari Venus difoto
oleh George Adamski.
Banyak yang meragukan
kebenarannya...



6. Mata berkunang-kunang. Mungkin
karena jatuh atau mata habis
terpejam atau sebab lain, Anda
melihat lingkaran-lingkaran dan
mungkin juga semacam kunang-
kunang. Oleh orang yang tidak
menyadari hal ini, bisa terkejut
karena ia mengira telah melihat UFO.

7. Petir, kadangkala ada yang berbentuk
bola petir dan seakan-akan seperti
sebuah �UFO� yang terbang.

8. Balon udara, cirinya gerak agak
lambat mengikuti angin, bentuknya
umumnya bulat. Kadang balon cuaca
menggunakan bahan yang seperti
warna metalik sehingga bila terkena
sinar matahari akan berkilau-kilauan.

9. Bayangan lampu di mobil/kereta api.
kadang kalau kita melihat keluar
lewat jendela mobil atau kereta yang ada kaca jendelanya, kita bisa
melihat gerakan-gerakan lampu. Padahal itu cuma pantulan lampu saja
yang membuat gambaran sebuah benda yang terbang di angkasa.

10. Bintang/planet yang terang. Bintang berbeda dengan planet, bintang
berkedip sementara planet tidak. Pada saat-saat tertentu, saat
mengalami konjungsi (pertemuan dua planet atau lebih dalam satu
titik pandang dari bumi), maka sinar bintang atau planet itu tampak
terang sekali (tidak seperti biasanya).

11. Burung. Pada malam hari, burung-burung yang terbang mungkin saja
kena lampu kota sehingga sinarnya memantul dari badannya. Ini bisa
dilihat sebagai �sekumpulan UFO� yang terbang membentuk formasi.

12. Cacat film. Kalau kebetulan Anda memotret dan kebetulan kemudian
terlihat ada bintik hitam di hasil foto Anda. Bisa jadi itu hanyalah
karena cacat film. Untuk mengetahui apakah itu cacat film atau bukan,
harus diperiksa di laboratorium.

13. Halo Bulan. Lingkaran di sekitar bulan, terlihat terutama bila
purnama. Umumnya cuaca disertai dengan berawan tipis. Sinar bulan
yang kena awan bisa membentuk lingkaran di sekitar bulan
yang disebut dengan Halo. Halo ini bukan �UFO� dan merupakan gejala
alam biasa.

14. Mercon roket/kembang api. Umumnya bergerak naik ke atas dan
ketika di atas meledak dan mengeluarkan berbagai cahaya. Bila jarak
cukup dekat, umumnya suara ledakannya bisa terdengar.

UFO di Brazil, 12 Mei 1976



9. Kasus penculikan oleh alien (alien abduction)

Kasus penculikan oleh alien telah banyak terjadi. Apakah motif mereka
dan mengapa kasus penculikan ini cukup banyak terjadi. Berdasar cerita
para saksi korban penculikan oleh alien, peristiwa penculikan tersebut
biasanya mempunyai pola tertentu serta biasanya akan ada gejala-gejala
aneh yang timbul pada diri korban.

9.1. Beberapa tahap dalam kejadian Alien Abduction

Umumnya bermula dengan adanya cahaya yang terang dan panas, sering
berupa radiasi yang membakar mata dan kulit. Peralatan elektronik
tiba-tiba jalan sendiri dan mobil jadi mogok. Korban penculikan menjadi
kaku dan tidak bisa bergerak. Kemudian Alien mendekati korban yang
mulai merasa ketakutan dan sering mengarah pada perasaan shock.
Korban dibawa ke dalam UFO dan ditaruh di dalam ruangan bundar.
Pakaian dilepaskan dan korban ditaruh di meja kecil. Korban umumnya
berusaha untuk ditenangkan oleh mereka. Lalu alien itu biasanya
melakukan pemeriksaan neurologik, mengambil sampel kulit, sperma/
ovum dan menempatkan 2 sampai 3 millimeter benda implant di belakang
telinga atau di dalam rongga hidung. Korban diperintahkan untuk
melupakan peristiwa ini seperti proses hipnotis. Terakhir, korban
diletakkan kembali ke mobil atau di ranjang/rumah. Korban bangun
perlahan namun tak sadar dan kadang menemukan gejala aneh seperti
adanya pendarahan, bekas luka, bekas tanah di ranjang, dll.  Korban
mulai mengalami problem emosional, umumnya rasa takut, sakit perut,
mimpi buruk, dan lain-lain. Di Amerika Serikat diperkirakan 1 dalam 50
orang mengalami penculikan tanpa mengingatnya. Seringkali setelah
beberapa tahun, korban mulai ingat kejadian penculikan yang dialami
melalui mimpi. Beberapa dapat mengingat setelah melalui hipnotis.

9.2. Apa gejala mengalami alien abduction?

Melinda Leslie mengemukakan ada beberapa indikator orang yang pernah
berjumpa dengan alien. Hal ini disusunnya berdasarkan temuan riset
pada orang-orang yang mengaku menjadi korban penculikan oleh alien.
Adapun tanda atau indikatornya (tidak harus semua) adalah:
1. Pernah mengalami waktu yang hilang, misalnya satu jam atau lebih

dan tidak bisa menjelaskan di mana dan kenapa ada waktu yang hilang
itu? Umumnya disertai dengan merasa lumpuh tak berdaya dengan
ada �sesuatu makhluk� di kamar?



2. Mengalami bekas luka (seperti cakar atau tanda lainnya), yang tidak
bisa menjelaskan bagaimana itu terjadinya? Atau bangun dengan
ada tanda di tubuh, bekas terbakar, memar yang terjadi di malam
hari (waktu tidur) dengan tanpa ada penjelasan yang masuk akal
kenapa dan bagaimana memperolehnya.

3. Pernah melihat cahaya berbentuk bola atau kilatan cahaya aneh di
rumah atau di lokasi lain atau pernah beberapa kali melihat UFO
dalam kehidupan Anda.

4. Mempunyai ingatan tentang melayang di udara yang bukan dirasakan
sebagai suatu mimpi atau mempunyai suatu �ingatan khusus� yang
sulit untuk dihilangkan (misalnya: wajah alien, meja, jarum, anak
kecil yang aneh, dll)

5. Pernah melihat sinar menyorot yang sangat terang dari luar rumah
atau masuk ke kamar melalui jendela atau seakan menembus dinding/
atap. Mungkin juga mempunyai mimpi-mimpi tentang UFO, cahaya
yang menyorot, atau makhluk alien.

6. Punya kesadaran kosmis, minat pada ekologi, lingkungan, menjadi
vegetarian, atau menjadi sangat sosial. Seakan merasa punya suatu
misi tertentu dalam hidup yang tidak tahu dari mana rasa kompulsif
itu berasal.

7. Pada wanita bisa mengalami kehamilan semu atau kehilangan bayi
(hamil kemudian bayinya hilang)

8. Punya mimpi merasa melewati jendela yang tertutup atau menembus
dinding tebal. Atau mengalami bangun dari tidur di tempat lain dan
tidak ingat bagaimana itu bisa terjadi.

9. Mengalami pendengaran suara-suara aneh atau terngiang-ngiang
suara, dan Anda tidak dapat menentukan sumbernya dari mana.

10. Mengalami pendarahan hidung (mimisan) yang tidak umum beberapa
kali, atau kadang bangun dengan hidung berdarah. Ketika bangun
tidur mengalami rasa tidak enak atau perih di alat kelamin, yang tak
dapat dijelaskan sebab-sebabnya. Mungkin juga ada problem di
punggung atau leher, atau kaku-kaku yang aneh pada bagian tubuh.

11. Pernah mengalami peristiwa di mana ada barang-barang elektronik
menjadi tidak berfungsi dengan baik tanpa suatu penjelasan yang
masuk akal, ketika Anda berada di dekat barang-barang itu.

12. Menjadi punya kemampuan paranormal/psikis, termasuk intuisi.
Mengalami semacam menerima pesan telepati dari aliens.

Beberapa pengamat UFO melihat adanya persamaan antara alien ab-
duction dengan kasus Out of Body Experience. Jadi ada teori tentang
alien abduction mengatakan bahwa selain badan mereka yang diculik,
terkadang sebenarnya hanya �jiwa� mereka saja yang dibawa pergi.



10. Benarkah ada UFO yang jatuh?

Banyak kasus dilaporkan mengenai jatuhnya pesawat UFO ke bumi dan
diketemukan ufonautnya, ada yang dalam keadaan sudah mati dan ada
juga yang masih hidup. Salah satu kasus UFO jatuh yang paling
kontroversial adalah yang jatuh di Roswell, New Mexico, AS.

10.1. Roswell, 1947

Sebuah UFO diketemukan jatuh di Roswell,
New Mexico pada awal bulan Juli 1947.
Sebelumnya pagi hari pada hari yang sama,
sekitar pukul 9:50 waktu setempat, dua buah
UFO dilaporkan terbang di atas Corona,
sebuah kota kecil di wilayah Lincoln County,
New Mexico, AS. Dan Wilmot adalah saksi
yang melihat dua UFO itu. Mereka melintas
cepat dan nampak saling kejar dari arah Barat
Laut. Mereka seperti nampak tengah
melakukan formasi inverted (terbang
terbalik).  48 kilometer dari sana, sebuah
UFO jatuh.

Menurut informasi, UFO yang jatuh di Roswell bukan berbentuk piring,
melainkan berbentuk segitiga/delta (triangle UFO) dengan permukaan
pesawatnya menggunakan logam seperti bersisik dengan bahan logam
mirip bismuth. Sejauh ini pesawat UFO itu diduga menggunakan propulsi
dengan bahan bakar metana cair. Waktu itu diketemukan 4 alien, dua
dalam masih hidup, seorang lari dan ditembak oleh seorang tentara
yang panik, satu lagi hidup dalam keadaan luka parah dan dalam keadaan
sekarat dibawa ke Roswell Army Air Field. Alien yang diketemukan
tinggi 4,5 kaki (135 cm), berwarna kulit coklat keabu-abuan, empat
jari dan kepala tanpa rambut.

Pemerintah AS membantah tentang adanya UFO yang jatuh, namun
mengakui bahwa yang jatuh di Roswell waktu itu adalah sebuah balon
eksperimen. Namun pengerahan militer ke Roswell waktu itu menjadi
tanda tanya besar bila hal itu hanya sekedar balon saja. Menurut
beberapa informasi, UFO yang jatuh itu disimpan di suatu tempat yang
disebut Area51. Kemudian berkembang teori konspirasi alien, di mana
antara pemerintah AS dengan alien telah terjadi kerja sama.

Serpihan logam �UFO�
yang diketemukan.



10.2 Laporan lain tentang UFO jatuh

Waktu Tempat Ufonaut

1939-46 Spitzenbergen, Norwegia ?
4 Juli 1947 Roswell, New Mexico 4 alien mati
13 Feb 1948 Aztec, New Mexico 12 alien mati
7 Juli 1948 Mexico so. of Laredo 1 alien mati
1949 Roswell, New Mexico 1 EBE hidup
1952 Spitzenbergen, Norwegia 2 alien mati
14 Agst 1952 Ely, Nevada 16 alien mati
10 Sep 1950 Albuquerque, New Mexico 3 alien mati
18 April 1953 S.W. Arizona tak ada alien
20 Mei 1953 Kingman, Arizona 1 alien mati
19 Juni 1953 Laredo, Texas 4 alien mati
10 Juli 1953 Johanesburg, Afrika Selatan 5 alien mati
13 Okt 1953 Dutton, Montana 4 alien mati
5 Mei 1955 Brighton, Inggris 4 alien mati
18 Juli 1957 Carlsbad, New Mexico 4 alien mati
1961 Timmensdorfer, Jerman 12 alien mati
12 Juni 1962 Holloman, AFB, New Mexico 2 alien mati
10 Nop 1964 Ft. Riley, Kansas 9 alien mati
27 Okt 1966 N.W. Arizona 1 alien mati
1966-1968 5 UFO jatuh area INKYOH 3 alien mati
18 Juli 1972 Marroco Padang Pasir Sahara 3 alien mati
10 Juli 1973 NW Arizona 5 alien mati
25 Agst 1974 Chihuahua, Mexico ? alien mati
12 Mei 1976 Padang Pasir Australia 4 alien mati
22 Juni 1977 NW Arizona 5 alien mati
5 April 1977 SW Ohio 11 alien mati
17 Agst 1977 Tobasco, Meksiko 2 alien mati
Mei 1978 Bolivia tak ada alien
Nop 1988 Afganistan 7 alien mati
Mei 1989 Afrika Selatan 2 EBE hidup
Juni 1989 Afrika Selatan 2 EBE hidup
Juli 1989 Siberia 9 EBE hidup
2 Sep 1990 Megas Platonos, Yunani ?
Nop 1992 Long Island , New York ?

�EBE� = Extra-terrestrial Biological Entities. Nama yang diberikan untuk alien
yang jatuh di Roswell di tahun 1949 dan diketemukan selamat. Ia hidup sekitar
setahun dan mati dalam tahanan.      *Sumber: �UFOs, Just the Facts�:



10.3 Benarkah ada autopsi terhadap mayat alien?

Sebuah film dokumenter
tentang autopsi terhadap
sesosok tubuh alien yang
telah mati pernah dipubli-
kasi secara umum melalui
televisi. Banyak pihak yang
menyangsikan kebenaran
film itu meski berbagai
pengujian menunjukkan
bahwa film itu adalah
autentik (asli).

11. Adakah pangkalan UFO?

Keberadaan UFO sebagai suatu fenomena yang misterius di bumi ini
tentu menimbulkan pertanyaan, apakah ufonaut tersebut tidak
membangun pangkalan UFO? Bila mereka memang datang dari tempat
yang sangat jauh, dipastikan mereka akan membangun pangkalan UFO.
Pertanyaannya, di manakah mereka membangun pangkalan tersebut?
Berikut adalah beberapa pemikiran tentang pangkalan UFO:

a. Di dasar laut.
Pendapat ini ditunjang dengan sering dilihatnya UFO keluar masuk
ke dalam laut. Ketika UFO berada di dalam laut, istilahnya adalah
USO, Unidentified Submerged Object.

b. Di rongga-rongga bumi (gunung).
Penampakan UFO di daerah pegunungan adanya laporan melihat UFO
keluar masuk dari kawah gunung menyebabkan adanya pemikiran
bahwa mereka membangun pangkalan di gunung berapi, sekaligus
memanfaatkan energi dari gunung tersebut.

c. Di daerah kutub utara/selatan.
Sebagai tempat yang jarang dihuni oleh manusia, daerah kutub
merupakan daerah yang cukup sepi dan tenang untuk dipergunakan
sebagai pangkalan UFO. Penampakan UFO yang cukup sering di daerah
kutub, memperkuat dugaan ini.

d. Di ruang angkasa dengan stasiun luar angkasa atau kapal induk.
Hal ini merupakan kemungkinan yang sangat besar, sebab pengamat

Salah satu cuplikan film autopsi alien.



UFO menyangsikan apabila mereka melakukan perjalanan jauh hanya
dengan pesawat kecil. Diperkirakan ada pesawat induk yang berada
di luar angkasa dan berada dalam posisi yang sulit terdeteksi.

e. Di bulan atau planet lain. Bila mereka datang ke bumi, bukan mustahil
kalau mereka juga mengunjungi planet-planet lain. Membangun koloni
atau pangkalan di bulan, adalah suatu hal yang logis dan aman bagi
mereka. Beberapa astronaut menceritakan bahwa mereka melihat
benda terbang aneh saat berada di angkasa atau di bulan. Diduga
mereka telah membangun pangkalan di beberapa tempat di  planet
lain yang dekat dengan bumi, misalnya di planet Mars atau di salah
satu satelit Jupiter.

12. Detektor UFO

Menurut laporan, pada jarak 2
km, sebuah piring terbang akan
mampu menggetarkan jarum
kompas. Jadi UFO detektor ini
diharapkan dapat bekerja
dengan baik apabila ada piring
terbang melintas di atasnya.
Berdasarkan hal ini, kita dapat
membuat suatu peralatan
sederhana untuk memberi sig-
nal jikalau ada UFO melintas.

Keterangan:
1. Kotak dari kaca atau plastik, gunanya agar air hujan tidak masuk.
2. Magnet batangan, cukup besar, kira-kira 10 cm.
3. Jarum dari baja.
4. Loop atau lingkaran besi kecil yang terbuat dari aluminium (tidak

boleh besi karena bisa terpengaruh dengan magnet).
5. Benang penahan yang lurus dan kuat.
6. Kayu penyangga tempat magnet digantung.
7. Papan dasar terbuat dari kayu.
8. Sumber tegangan accu/listrik, tapi sebaiknya accu karena menurut

banyak laporan, bila ada UFO umumnya listrik padam.
9. Bel.
10. Air raksa atau air garam yang prosentase garamnya besar (70%).
11. Kawat atau jarum sebagai kavel dari jarum (3) ke air raksa.

      * Sumber dari buku: UFOs: Interplanetary Visitors.

Diagram sederhana UFO detektor.



BETA-UFO

BETA-UFO adalah kelompok atau organisasi yang mengamati
masalah UFO di Indonesia. Didirikan pada tanggal 26 Oktober 1997
dengan tujuan meneliti masalah UFO, mendata penampakan UFO di

Indonesia, dan kemudian menganalisa serta mempelajarinya.

Bilamana ada di antara pembaca atau mungkin keluarga/teman
Anda pernah melihat UFO, dapatlah kiranya memberitahukan dan

menceritakan pengalamannya kepada kami. Mohon layangkan
surat ke BETA-UFO, Jl. Krembangan Barat 31-I Surabaya 60175,
atau melalui email ke: ufo@kami.com atau ke fax (031) 3559283.

Kami yakin bahwa di Indonesia juga banyak penampakan UFO, hanya
saja tidak terdata dengan baik. Bilamana Anda tertarik mendapatkan

informasi tentang masalah UFO, hubungi juga alamat di atas.

Website: http://www.geocities.com/area51/dimension/7127/
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