


Dipenuhi kelap-kelip bintang, 
malam ini indah sekali!



An An sering bermimpi terbang tinggi.
Tinggi…begitu tinggi hingga dia bisa memetik bintang di angkasa.



Suatu malam, 
kilatan cahaya terang menembus 
jendela kamar An An.
An An takjub saat melihat 
pesawat antariksa di luar.

“Ayo petik bintang!”

“Hore!”



Suatu malam, 
kilatan cahaya terang menembus 
jendela kamar An An.
An An takjub saat melihat 
pesawat antariksa di luar.

Pesawat antariksa itu mengangkasa.

Melalui jendela pesawat, An An melihat Tiongkok di Bumi.

“Tiongkok!”



Setelah mengudara sejenak, 
pesawat antariksa pun berhenti,
melayang di ruang angkasa bagaikan kapal di samudra.
An An mengenakan pakaian luar angkasa dan  dia berjalan 
keluar dari pesawat antariksa bersama sang Astronot.

“Ayo kita berjalan-jalan 
  di luar angkasa!”



“Ayo kita berjalan-jalan 
  di luar angkasa!”



Akhirnya, An An mempelajari teknik 
berjalan di luar angkasa.

“Lihat, aku merasa 
  seperti sedang berenang!”



“Satelit!”



Roket Peluncur 
Long March

Pesawat Antariksa 
Kargo Tianzhou



Pesawat Antariksa 
Berawak Shenzhou

Stasiun Luar 
Angkasa Tiangong



Keamanan Luar Angkasa 
berkaitan erat dengan 
kehidupan sehari-hari kita.

Pemindaian sumber daya

Pemantauan cuaca



Keamanan Luar Angkasa 
berkaitan erat dengan 
kehidupan sehari-hari kita.

Eksplorasi Laut Dalam

Komunikasi global

Eksplorasi kutub



Sistem Satelit 
Navigasi BeiDou     

 “Lihat, ini satelit 
         milik Tiongkok!”



Sistem Satelit 
Navigasi BeiDou     

“Lihat, ini adalah 
  stasiun luar angkasa 
  milik negara Tiongkok!”

  Stasiun Luar Angkasa Tiangong



Pesawat Antariksa Berawak Shenzhou-13 berhasil 
berlabuh di Stasiun Luar Angkasa Tiangong.

“Wow, prestasi hebat!”

Tiongkok berhasil 
meluncurkan satelit 
pertamanya.

Pesawat Antariksa 
Berawak Shenzhou-5 
berhasil diluncurkan. 

Pesawat Antariksa 
Berawak Shenzhou-6 
berhasil diluncurkan. 

Sistem Satelit Navigasi Global 
Beidou selesai dibangun.
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“Ini hasil kerja keras berbagai generasi.”

Chang'e-1, satelit bulan Tiongkok pertama, 
berhasil memasuki orbit bulan.

Astronot Pesawat Antariksa 
Berawak Shenzhou VII 
berjalan di luar angkasa.

Modul Laboratorium Luar
Angkasa Tiangong 1 
berhasil diluncurkan. 

Satelit Chang'e-4 
mendarat di Bulan.

Misi Mars Tianwen-1 dimulai.   

2007

2008

2011

2019

2020



Sistem kamera

Alat pengambilan 
sampel

Kontribusi Daerah 
Administratif Khusus Hong Kong

Instrumen antariksa dikembangkan bersama dengan Universitas 
Politeknik Hong Kong.



“Bintang” di langit memang sangat menakjubkan!



“Ini untukmu.
  Kamu juga bisa berkontribusi
  dalam eksplorasi luar 
  angkasa Tiongkok 
  ketika kamu besar nanti!”



“Terima kasih, 
       Astronot!”
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Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong

Hari Pendidikan Keamanan Nasional

untuk info lebih lanjut


