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 sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari 
daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan 
berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra 
Pasifik.  

 Lagu kebangsaan Australia : Advance Australia Fair 



 Luas Total : 7,686,850 km2 

 Penduduk : Perkiraan 201122.715.050 

 Kepadatan : 2,833/km2 

 Mata uang  : Dolar Australia AUD 

Julia Gillard 
Perdana Menteri 

Australia 



Australia terletak di antara 9° LS dan 44° LS, 
dan 112° BT dan 154° BT.  

Dikelilingi oleh Samudra 
Hindia dan Samudra Pasifik, ia dipisahkan 
dari Asia oleh Laut Arafura danLaut Timor. 
Benua terkecil di dunia dan negara terluas 
keenam menurut luas keseluruhan  



ADVANCE AUSTRALIA FAIR 
1984 
Lyrics & Music by Peter Dodds McCormick 
 

 
 Verse 1 

 Australians all let us rejoice, 
 For we are young and free; 
 We've golden soil and wealth for toil; 
 Our home is girt by sea; 
 Our land abounds in nature's gifts 
 Of beauty rich and rare; 
 In history's page, let every stage 
 Advance Australia Fair. 
 In joyful strains then let us sing, 
 Advance Australia Fair. 

 



 Verse 2 
 Beneath our radiant Southern Cross 

 We'll toil with hearts and hands; 

 To make this Commonwealth of ours 

 Renowned of all the lands; 

 For those who've come across the seas 

 We've boundless plains to share; 

 With courage let us all combine 

 To Advance Australia Fair. 

 In joyful strains then let us sing, 

 Advance Australia Fair. 

 

 



Ekonomi 
Australia adalah ekonomi terbesar ke-13 di 

dunia. Australia berperingkat tinggi dalam 
banyak perbandingan kinerja antarbangsa 
seperti pembangunan, mutu kehidupan, 
perawatan kesehatan, harapan hidup, 
pendidikan umum, kebebasan ekonomi, 
dan perlindungan kebebasan sipil dan hak-
hak politik 



 Australia menganut sistem ekonomi pasar dengan 
PDB per kapita yang tinggi dan angka kemiskinan 
yang rendah  

 Pendapatan  Per kapita $ 55.589 



 Australia adalah anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa, G-20 ekonomi utama, Negara-Negara 
Persemakmuran, ANZUS, Organisasi untuk Kerjasama 
dan Pengembangan Ekonomi, Kerjasama Ekonomi 
Asia Pasifik, Forum Kepulauan Pasifik, dan Organisasi 
Perdagangan Dunia.  

 



Geografi 
 

 Bentang alam bagian utara negara ini, Ujung 
Atas dan Tanah Teluk  

 sudut barat-laut benua ini ada tebing batu pasir 
dan ngarai Kimberley, dan yang di bawah adalah 
Pilbara, sedangkan yang di selatan dan pedalaman 
terdapat banyak padang rumput, Dataran Victoria 
Biasa dan Semak Belukar Mulga Australia Barat. 
Jantung negara ini adalah dataran tinggi Australia 
tengah  



 Gunung Kosciuszko berada di Pegunungan Pemisah 
Besar merupakan gunung tertinggi di benua Australia  



iklim 



Fauna 
Di antara fauna Australia adalah 

monotremata (platipus dan ekidna); 
sejumlah marsupialia, 
termasuk kanguru, koala, dan wombat, dan 
burung 
seperti emu dan kookaburra. Australia 
adalah rumah bagi banyak binatang yang 
berbahaya termasuk beberapa ular yang 
paling mematikan di dunia  



Bahasa 
 Meskipun Australia tidak memiliki bahasa resmi, 

bahasa Inggris begitu membudaya dan ia menjadi 
bahasa de facto nasional. Bahasa Inggris 
Australia adalah varietas utama bahasa dengan aksen 
dan kosakata yang berbeda. Tata bahasa dan cara 
pengucapan adalah sama seperti Bahasa Inggris 
Britania dengan beberapa perkecualian 



Agama 
 Australia tidak memiliki agama resmi.  
 sensus 2006 
  64%  Kristen  
  26% Katolik Roma 
 19%-nya Komuni Anglikan.  
 19% "ireligius" (termasuk humanisme,ateisme, agnostisisme, 

dan rasionalisme),  
 Buddha 2,1% 
 Islam 1,7% 
 Hindu 0,8%  
 Yahudi 0,5% 
 Di Australia, Agama tidak memainkan peran sentral dalam 

kehidupan banyak orang.[ 

http://id.wikipedia.org/wiki/Australia


Pendidikan 
Keikutsertaan anak didik di sekolah 

adalah wajib di seluruh Australia. 
Semua anak menerima 11 tahun 
pendidikan wajib dari usia 6 sampai 16 
tahun (Tahun pertama sampai tahun 
ke-10)  



Budaya 
 Sejak tahun 1788, basis budaya Australia telah 

sangat dipengaruhi oleh Budaya Barat Anglo-
Keltik. Fitur budaya yang unik juga muncul dari 
lingkungan alami dan budaya asli Australia. Sejak 
pertengahan abad ke-20, budaya popular 
Amerika telah sangat memengaruhi Australia, 
terkhusus melalui televisi dan film 
bioskop.Pengaruh budaya lainnya datang dari 
negara Asia, dan melalui imigrasi besar-besaran 
dari negara yang tidak berbahasa Inggris.  



Seni 
 Seni rupa Australia dianggap bermula 

dengan lukisan gua danlukisan kulit 
kayu penduduk aslinya  

 Banyak kelompok seni peran Australia menerima 
dana melalui Dewan Seni Australia milik 
pemerintah federal. Di tiap negara bagian terdapat 
orkestra simfoni, dan sebuah kelompok opera 
nasional,Opera Australia, terkenal atas 
biduan sopran Joan Sutherland  



 Ballet dan tari diwakili oleh The Australian Ballet dan 
beraneka kelompok dari tiap-tiap negara bagian. Tiap-
tiap negara bagian memiliki kelompok teater yang 
didanai oleh masyarakat  



 Sumber 

 Wikipedia 

 


