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Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa namanya?  (Jika tidak, coba bayangkan
seandainya kamu punya hewa peliharaan. Apa yang akan kamu lakukan?).  Seandainya
hewan peliharaanmu melahirkan sepuluh bayi. Akan kamu namai apa mereka? Dan



seandainya lagi setiap hewan tadi melahirkan masing-masing sepuluh bayi. Bagaimana kamu
menamai mereka semua?

Jika kejadian ini terus berlangsung, bisa jadi kamu akan kehabisan stok nama. Sekarang
bayangkan jika kamu harus menamai semua keajaiban kosmik di langit malam. Kamu akan
butuh imajinasi tak terbatas untuk bisa menamai semua obyek itu.

Hanya beberapa ratus obyek terang yang diberi nama seperti Jupiter, Bellatrix, dan
Andromeda. Sebagian besar lainnya diberi nama dari perpaduan huruf dan angka. Mirip
seperti katalog belanja dengan huruf sebagai kode barang dan angka untuk nomor halaman.
Sebagai contoh, gugus bintang di laman ini diberi nama IC4651.

Artinya, gugus ini pertama kali dicatat di Index Catalogue (Katalog Indeks) dan dari sinilah
inisial  IC diperoleh. Angka di nama gugus merupakan urutan yang mempermudah kita
menemukan gugus tersebut di katalog. Jadi, gugus IC461 merupakan gugus bintang ke-4651
yang didaftarkan di Katalog Indeks. Nama yang diberikan memang tidak indah tapi lebih
mudah daripada mencoba memikirkan jutaan nama berbeda!

Para astronom telah mencatat nama, lokasi dan fitur obyek-obyek langit untuk waktu yang
lama, Katalog kosmik pertama dibuat sekitar 4000 tahun lalu oleh masyarakat Babylonia. Dan
sampai saat ini berbagai katalog baru masih terus dibuat. Di tahun 2014, para astronom sudah
membuat katalog lebih dari 84 juta bintang di Bima Sakti!
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This Space Scoop is based on a Press Release from ESO. 
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Salah satu katalog yang paling terkenal adalah Katalog Messier. Untuk
bisa menemukan 110 obyek indah di katalog ini, cobalah bermain
Messies Bingo di lcogt.net/messierbingo/

http://lcogt.net/messierbingo/
http://www.eso.org/public/news/eso1534/
http://www.eso.org/public/
http://www.eso.org/public/

