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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam melakukan penelitian sosial, berbagai peristiwa yang terjadi di 

lingkungan masyarakat selalu menarik untuk dibahas dan diteliti. Hal tersebut 

juga termasuk dalam melakukan sebuah penelitian komunikasi. Dimana setiap 

elemen manusia yang hidup dan bergerak selalu melakukan interaksi serta 

sosialisasi untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan, dan bisa jadi 

menimbulkan respon serta efek yang bermacam macam kepada khalayaknya. 

Respon dan efek ini yang kemudian banyak menjadi bahan penelitian dalam 

mengungkap sebuah masalah atau bahkan untuk memberikan solusi terhadap 

permasalahan komunikasi yang terjadi dalam masyarakat (khalayak). 

Berawal dari pengamatan peneliti tentang suatu fenomena Bumi Datar (Flat 

Earth) yang menimbulkan banyak respon dan efek di masyarakat, membuat 

peneliti berfikir, bahwa ada sebuah peran besar media massa dalam fenomena 

tersebut. Peran media massa tersebut dibuktikan dengan kenyataan bahwa setiap 

orang membutuhkan media massa dalam mengekspresikan ide-ide mereka ke 

khalayak luas untuk menyampaikan informasi atau mempersuasi. Tanpa media 

massa, gagasan atau ide hanya akan sampai ke orang orang di sekitar kita.
1
 Akibat 

peran media massa tersebut, informasi tentang Bumi Datar akhirnya berkembang 

dan tersebar ke seluruh dunia.  

Bagi peneliti, fenomena ini menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan 

media massa (internet) serta cara dan pola pikir pembuat video dalam 

memengaruhi masyarakat dilihat dari pemaknaan khalayak yang menontonnya. 

____________________ 

1John Vivian. 2008. Teori Komunikasi Massa, Edisi Kedelapan. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. Hal 4-5 
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Berdasarkan informasi yang didapat dari Google Trends, mencatat bahwa 

jumlah terbanyak untuk pembahasan Bumi Datar setelah Amerika Serikat adalah 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 : Data statistik tentang penelusuran Bumi Datar dan 

perbandingannya dengan penelusuran Bumi Bulat di Indonesia tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 : Indonesia merupakan peminat terbesar kedua setelah Amerika 

Serikat tentang penelusuran Bumi Datar 
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Gambar 1.3 : Situs Flat Earth 101 menduduki peringkat pertama dalam 

pencarian tentang Bumi Datar di Indonesia 

Berdasarkan data tersebut, menandakan bahwa Indonesia merupakan Negara 

di dunia yang cukup serius dalam membahas konspirasi Bumi Datar. Fenomena 

ini tentu saja terkait erat dengan tayangan video pada laman sosial Youtube 

dengan nama FE101 (Flath Earth 101) yang di unggah oleh seorang anonim 

dengan nama Boss Darling. Pada pertengahan tahun 2016, akun tersebut 

mengunggah video presentasi tentang bumi datar. Identitas Boss Darling, 

diungkapkan oleh salah seorang anggota bumi datar yang melakukan wawancara 

dengan beliau dan di posting di akun resmi fe101.net. Pada wawancara tersebut 

diungkapkan bahwa beliau merupakan CEO dari sebuah perusahaan Tbk. yang 

bergerak dibidang transportasi, energi, dan keuangan. Nama beliau tercatat di 

bursa efek dan profesional dibidang strategic development, original business 

development, strategic planning, capital forming, corporat financing.
2  

Video bumi datar yang terdiri dari 13 episode ini menjabarkan tentang 

kesalahan fatal teori bumi bola dan segala perhitungan matematis yang masuk 

akal terkait bumi yang berbentuk datar seperti piringan, dengan kutub utara adalah  

____________________ 
2 Sophia Perens. Menyingkap Rahasia Sosok BossDarling. Diakses 28 Oktober 2017 Pukul 22:28 WIB dari 

https://fe101.net/menyingkap-rahasia-sosok-bossdarling/ 



4 

 

pusat lingkaran bumi. Video yang di upload mulai dari pertengahan 2016 hingga 

kini 2017 telah mencapai lebih dari 110.000 subscriber, dan rata-rata dimasing 

video mencapai 700.000 lebih viewers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 : Akun Flat Earth 101 di Youtube yang mendapatkan lebih dari 

700.000 viewers dan 110.000 subscriber 

 Selain menggugat bumi bola, video tersebut juga menjabarkan bahwa selama 

ini sistem kekuasaan dunia, telah berbuat zalim kepada umat manusia dengan 

mengahdirkan teori bumi bola, dan puncaknya adalah kebohongan dalam sejarah 

antariksa selama kebudayaan manusia berlangsung, yaitu diluncurkannya Apollo 

11 dan astronot yang mendarat di bulan. Ditambah lagi bantahan tentang satelit, 

dimana semua itu adalah bisnis triliunan dolar dari sekelompok elit manusia yang 

menguras sumber daya manusia. Contohnya adalah proyek luar angkasa dan 

telekomunikasi global via satelit, yang menyedot devisa Negara dan teknologi 

yang dikuasai segelintir orang dalam negara maju. Juga peranan Bank Federal 

Amerika yang faktanya adalah bank swasta milik Elite Global yaitu sebutan untuk 

kelompok jahat, yang merupakan segelintir orang kaya berpengaruh dan yang 

dapat berbuat zalim kepada umat manusia di dunia. 
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 Pada fenomena ini, ternyata para ulama Muslim telah mengkajinya. Salah 

satunya adalah Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, yang merupakan ketua komisi 

fatwa Kerajaan Arab Saudi yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Berikut 

kutipan fatwa yang dikeluarkan oleh beliau mengenai bentuk bumi. 

“Bumi yang stabil dikokohkan Allah dengan gunung-gunung sebagai 

penyanggah. Allah menjadikannya datar dan tenang. Kita dapat hidup di 

atasnya. Hati kita tenang di atasnya.”
3
 

Syekh Bin Baz menulis sejumlah buku best-seller dalam dunia muslim. Salah 

satu penemuannya ditulis sesuai dengan judul, “Evidence that the Earth is 

Standing Still”. Riset sains ini diterbitkan oleh Islamic University of Medina, 

Saudi, tahun 1974. Pada halaman 23, beliau berbicara tentang penemuan yang 

merujuk pada ayat ayat Al Qur’an dan Hadits. Beliau dengan yakin menentang 

kepercayaan bahwa bumi berputar.
4 

”Kalau bumi berputar (rotasi) seperti yang mereka katakana, maka 

Negara Negara, pegunungan, pohon-pohon, sungai sungai, dan samudera-

samudera tidak memiliki dasar dan orang akan melihat Negara Negara di 

Timur bergerak ke Barat dan Negara Negara Barat bergerak ke Timur.”  

Syekh Bin Baz memegang posisi Grand Mufti (Penasehat Agung) dari 

Kerajaan Saudi dan Kepala Dewan Ulama 1993-1999. Ini adalah posisi religious 

dalam sebuah Negara Muslim.
 

Dari penjelasan beliau, membuktikan bahwa ada beberapa ulama muslim yang 

memang cukup serius dengan ilmu pengetahuan bentuk bumi. Oleh karena itu,  

____________________ 
3 

Cat CH. Syeikh Abdel Ibn Baz, Sang Grand Mufti Kerajaan Saudi. Diakses 28 Oktober 2017 Pukul 19.58 WIB 

dari https://fe101.net/forum/Thread-sheik-abdel-aziz-ibn-baaz-sang-grand-mufti-kerajaan-saudi
 

4
Shirazi. Earth Is Flat. Diakses 28 Oktober 2017 Pukul 19.15 WIB dari 

http://www.ummah.com/forum/showthread.php?86921-Earth-Is-Flat!
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pada penelitian ini peneliti mengambil subjek para aktivis muslim yang aktif 

dalam menanggapi berbagai isu, termasuk bumi datar. Pemaknaan mereka dalam 

merumuskan suatu fenomena akan dirangkum untuk menghasilkan sebuah 

jawaban tentang aktualitas atau kebenaran bumi datar pada channel Youtube 

bernama FE 101 dan seberapa besar peran media massa dalam mempersuasif 

khalayaknya. Para subjek dalam penelitian ini tergabung dalam sebuah organisasi 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Kota Malang. 

Mengapa harus dengan KAMMI? Karena dalam beberapa diskusi antara peneliti 

dengan kader KAMMI, mereka sangat tertarik dengan isu bumi datar ini, dan 

menjadikan channel FE101 sebagai rujukan mencari tahu tentang informasi bumi 

datar, dan karena selama ini sebagain besar umat muslim mempercayai bumi itu 

bulat maka di ambillah subjek yang memiliki dasar Islam untuk memaknai sebuah 

Ilmu Pengetahuan baru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Kerangka latar belakang masalah 
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Dalam suatu kesempatan, ketika peneliti berdiskusi dengan Ketua KAMMI 

Malang, beliau sempat mengatakan, jika para kader KAMMI pernah 

melakukan diskusi untuk membahas video tersebut, terutama dalam hal 

konspirasi Elite Global yang telah merusak aqidah umat Muslim di seluruh 

dunia, maka mereka menggunakan video tersebut untuk merancang strategi 

politik dalam menghadapi kecaman Amerika. Disini menjadi alasan kuat, 

mengapa peneliti memilih kader KAMMI untuk dijadikan subjek penelitian, 

karena antara kader KAMMI dengan video yang diunggah oleh FE101 

memiliki keterikatan di bidang politik dan religiusitasnya. Jika para anggota 

KAMMI sepakat dengan video FE101 tentang konspirasi Elite Global, apakah 

para kader KAMMI ini juga sepakat dengan teori bumi datar menurut Islam? 

Untuk itu, peneliti mengambil judul “Pemaknaan Khalayak Tentang Video 

Konspirasi Bumi Datar Pada Channel Youtube Flat Earth 101” Studi Resepsi 

Pada Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di Kota Malang.  

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Melalui latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut: Bagaimana pemakanaan kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 

Indonesia di Kota Malang tentang video konspirasi bumi datar pada channel 

Youtube Flat Earth 101? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah: Mengungkap pemaknaan kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 

Indonesia di Kota Malang tentang video konspirasi bumi datar pada channel 

Youtube Flat Earth 101 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1) Manfaat Akademis 

Melalui penelitian ini, selaku peneliti berharap agar hasil dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu rujukan atau referensi dalam 

memahami dan menelaah terkait kajian-kajian ilmu komunikasi dalam hal 

analisis resepsi kepada khalayak secara lebih mendalam sehingga dapat 

memberikan konstribusi positif di Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Dari hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti pada manfaat 

akademis, namun juga bisa sebagai sarana pemahaman dan pengembangan 

teori Ilmu Komunikasi yang telah dipelajari peneliti selama masa kuliah 

yang kemudian dapat diaplikasikan dalam mengkaji fenomena dengan cara 

terjun langsung di lingkungan sosial peneliti. 

b) Bagi Masyarakat 

Memberikan konstribusi kepada masyarakat yang diharapkan melalui 

penelitian ini mampu membuka cara pandang masyarakat terhadap sebuah 

informasi dalam suatu media. 


