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Halo semua!
Namaku Debu Bintang. 

Aku ingin menunjukkan kepadamu 
hal-hal yang kusuka dari 

TATA SURYA
KITA!





Galaksi kita disebut Bimasakti. 
Bimasakti terbentuk sekitar

13,7 miliar tahun lalu, tak lama 
setelah Ledakan Besar.

Galaksi ini terdiri atas miliaran 
bintang, salah satunya matahari. 
Bintang-bintang ini memancarkan

kilau berwarna putih susu.
Indah sekali!





Selama miliaran tahun, bintang-bintang terbentuk dan 
sebagian meledak di galaksi kita. Saat bintang meledak, 
kita menyebut peristiwa itu supernova.

Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, tata surya kita 
terbentuk dari gas dan debu bintang dari semua
bintang yang meledak ini.

Semua yang ada di tata surya kita, termasuk KAMU, 
terbuat dari debu bintang dari semua supernova ini!



Matahari adalah satu dari miliaran bintang
di Galaksi Bimasakti. Matahari adalah benda 
pertama yang terbentuk di tata surya kita.

Matahari terletak di pusat tata surya
dan menghasilkan energi serta cahaya yang 
memungkinkan kehidupan ada di Bumi kita.





Setelah matahari terbentuk, 
masih ada gas dan debu bintang 

yang tersisa. Materi ini berputar-putar
di sekitar matahari, membentuk cakram

datar yang diikat satu oleh gravitasi.



Saat butiran-butiran kecil debu bintang 
saling bertumbukan dan menempel, 
terbentuklah bola-bola besar yang tambah 
besar seiring makin banyaknya debu yang 
menempel. Bola-bola ini menjadi planet dan 
benda lain di tata surya kita, seperti
asteroid dan bulan.





Pada tengah hari, matahari memanaskan permukaan Merkurius hingga 
430 derajat Celsius, cukup panas untuk melelehkan logam seperti 
timbal dan timah. Namun, di beberapa tempat di kutub-kutub 
Merkurius, ada lubang-lubang yang dalam dan gelap. Di situ, ada es 
yang terbuat dari air. Sebagian dari tempat-tempat ini belum pernah 
terkena sinar matahari selama miliaran tahun. Di situ, ada lapisan es 
yang tebalnya bermeter-meter.

Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari.
Planet ini juga planet terkecil di tata surya kita. Merkurius
ukurannya seperti Bulan. Permukaannya juga banyak kawahnya.

Dingin

Panas





Venus adalah planet terpanas di tata surya kita. Venus dijuluki 
"Kembaran Bumi yang Panas". Selain cantik, Venus punya ukuran 
dan massa yang serupa dengan Bumi. Tapi, Venus jauh lebih panas 
dari Bumi. Suhu rata-ratanya sekitar 430 derajat Celsius. Jauh 
lebih panas dari oven yang ada di dapur kita!

Kita tidak bisa melihat permukaan Venus dengan teleskop karena 
awan tebal menyelimuti planet ini. Selimut awan ini juga yang 
membuat suhu Venus sangat tinggi. Soalnya, panasnya 
terperangkap.

Pada tahun 1982, pesawat antariksa Soviet yang 
bernama Venera 13 mendarat di Venus dan memotret 
permukaannya. Sekarang kita tahu, permukaan Venus 

berwarna coklat kemerah-merahan.

Setelah matahari terbentuk, 
masih ada gas dan debu bintang 

yang tersisa. Materi ini berputar-putar
di sekitar matahari, membentuk cakram

datar yang diikat satu oleh gravitasi.





Jarak Bumi ke matahari
sangat pas untuk mendukung 
kehidupan. Suhunya tidak 
terlalu panas, tidak terlalu 
dingin (persis seperti bubur 
dalam cerita 
dan            )!

Goldilocks
dan Tiga Beruang

Menarik juga, ya, memikirkan bahwa dari miliaran tata surya lain di alam 
semesta kita, bisa jadi ada jutaan planet lain di "Zona         -nya" 
sendiri yang mengitari bintang-bintang yang menyokong kehidupan
seperti di Bumi.

Goldilocks



Mars adalah tetangga Bumi yang merah
dan cantik. Mars terlihat merah karena 
permukaannya mengandung banyak besi 
oksida.

Meski merupakan planet terkecil kedua, 
Mars punya dua hal terbesar di tata surya:

1. Kawah Mariner di garis khatulistiwa Mars 
adalah kawah terbesar di tata surya kita. 
Kawah ini empat kali lebih dalam dari
Ngarai Besar dan membentang sepanjang 
seperempat keliling planetnya.

2. Olympus Mons adalah gunung berapi 
terbesar di tata surya kita. Diameternya 
22 kali lebih besar dari Gunung Merapi
dan tingginya 25 kilometer.





Jupiter adalah planet 
terbesar di tata surya kita. 
Massa Jupiter lebih besar 
dari gabungan massa seluruh 
planet di tata surya.



Di Jupiter, terjadi badai besar yang disebut Bintik Merah Raksasa. Badai 
merah terang ini ukurannya lebih besar dari Bumi. Kita sudah melihatnya 
melalui teleskop selama 150 tahun.

Hal yang paling kusuka dari Jupiter adalah bulan-bulannya. Bentang alam, 
gunung berapi, danau lahar, geiser, dan laut bawah tanah yang luar biasa 
ada di bulan-bulan Jupiter. Jupiter dan semua bulannya seakan membentuk 
tata suryanya sendiri.

Jupiter hampir seluruhnya terbuat dari hidrogen dan helium.
Planet ini seperti bintang tapi kurang besar untuk bisa menghasilkan 
cahaya dan panasnya sendiri. Andai saja ukurannya jauh lebih besar 
(80 kali lebih besar), Jupiter akan menjadi bintang seperti matahari!
 





Saturnus adalah planet favoritku. Aku suka 
planet ini karena tujuh cincinnya, yang 
terbentuk dari ribuan cincin yang lebih kecil. 
Cincin-cincin ini terbuat dari bongkahan-
bongkahan batu dan es beragam ukuran, 
mulai dari sekecil pasir hingga sebesar rumah.

Saturnus punya puluhan bulan. Sebagian di 
antaranya disebut "Bulan Gembala" karena 
beredar di dalam cincin-cincin itu dan 
gravitasinya menjaga mereka tetap menyatu.

Bulan Saturnus yang bernama Mimas tampak 
seperti Death Star dalam kisah 
(hii... seram!). Titan, bulan terbesarnya, 
dipenuhi danau dan sungai hidrokarbon. Dari 
langit Titan, hujan metana turun sangat 
perlahan, seperti butir salju besar di Bumi, 
karena gravitasinya lemah dan atmosfernya 
sangat tebal.

Star Wars 



Uranus adalah planet terdingin di tata surya. Inti planet ini terbuat 
dari es dan batu yang dikelilingi awan tebal berwarna biru pucat. 

Ada satu hal yang kusukai dari Uranus: planet ini satu-satunya 
planet di tata surya kita yang berputar miring. Menurut sebagian 
besar astronom, ini terjadi karena saat planet-planet terbentuk, 
ada bola debu bintang raksasa yang menabrak dan merebahkannya.







Neptunus adalah planet terluar di tata surya 
kita. Jaraknya hampir 4,8 miliar kilometer 
dari matahari. Neptunus butuh waktu lama 
untuk mengelilingi matahari. Satu tahun di 
Neptunus sama dengan 165 tahun di Bumi.

Karena letaknya sangat jauh dari Bumi, 
astronom masih belum yakin benar apa unsur 
penyusun inti Neptunus. Ada banyak dugaan, 
tapi aku suka membayangkan kalau inti 
planet ini dipenuhi berlian isi gulali warna 
merah muda. Orang suka memercayai hal-hal 
aneh saat jawaban yang sebenarnya belum 
diketahui. Masa, aku tidak boleh?



Bila kutatap langit malam yang elok dan kulihat planet 
dan bintang, aku sadar betapa takjub rasanya menjadi 
bagian dari sesuatu yang besar. 

Aku sangat bersyukur bisa hidup di planet yang indah, 
di tata surya yang menakjubkan, yang semuanya terbuat 
dari debu bintang! 





Tahukah kamu, mungkin saja ada kehidupan di tata 
surya ini selain di Bumi? Kehidupan mungkin terjadi
di banyak tempat, tapi salah satu yang paling mungkin 
adalah di Enceladus, bulan kecil Saturnus. Enceladus 
diliputi es, tapi ada geiser air es yang menyembur 
dari retakan-retakan di belahan selatannya.

Di lingkar luar tata surya, melewati semua planet, ada area yang disebut
sabuk Kuiper. Di area ini ada ribuan benda langit seperti komet, asteroid,
dan planet katai, di antaranya Haumea (yang berputar sangat cepat hingga 
bentuknya lonjong), Eris (planet katai terbesar kedua yang diketahui di tata 
surya), dan Pluto, planet katai kesukaanku. Malah, Pluto pernah dianggap planet 
kesembilan di tata surya, sampai para astronom menemukan sabuk Kuiper dan 
menyadari Pluto hanyalah satu dari banyak bola es dan batu yang mengelilingi 
matahari dari situ. 

Proxima Centauri adalah bintang terdekat dari tata surya 
kita. Jaraknya sekitar 4,22 tahun cahaya dari Bumi. Ada 
planet seukuran Bumi yang mengitari bintang tersebut. 
Planet ini juga berada di zona layak huni Proxima Centauri,
tempat air cair mungkin saja ada.

FAKTA MENARIK LAINNYA... 



Di antara Mars dan planet-planet luar, ada area yang 
disebut sabuk asteroid. Di sana ada jutaan asteroid yang 
terbuat dari batu, es, dan logam yang tersisa setelah 
peristiwa terbentuknya tata surya kita. Planet katai yang 
diberi nama Ceres juga ditemukan di sabuk asteroid.
Ceres dihiasi bintik-bintik putih terang yang cantik.

Merkurius, Venus, Bumi, dan 
Mars disebut planet berbatu, 
atau planet terestrial, karena 
angin dari matahari meniup 
hilang sebagian besar gas 
setelah planet itu terbentuk, 
menyisakan hanya batu dan 
logamnya saja.Sabuk Kuiper




