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Kata pengantar 
Selamat! Anda telah memilih untuk menjadi warga negara Australia. Untuk hidup di suatu negara baru dan berpartisipasi sepenuhnya 
sebagai seorang warga negara membutuhkan keberanian, usaha keras, dan komitmen. Kami menghargai kontribusi Anda pada 
masyarakat kami yang damai dan demokratis. 

Kewarganegaraan Australia merupakan langkah penting dalam kisah migrasi Anda. Menjadi warga negara Australia berarti 
Anda memberikan komitmen yang berkesinambungan pada Australia dan nilai-nilai bersama kami. Keputusan ini juga awal mula 
keanggotaan sah Anda dalam komunitas Australia. Ini merupakan langkah yang akan memungkinkan Anda berkata ‘Saya orang 
Australia’.  

Kewarganegaraan Australia adalah hak istimewa yang memberikan keuntungan yang amat besar. Dengan menjadi warga negara 
Australia, Anda bergabung dalam suatu komunitas nasional yang khas. Negara kami dibangun atas kontribusi orang-orang 
Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres, lembaga demokrasi yang kami warisi dari Inggris, dan pendatang dari seluruh dunia. 
Kami merayakan keragaman kami dan bersamaan dengan itu juga berjuang untuk menjadi suatu bangsa yang bersatu dan 
harmonis. 

Kekuatan komunitas Australia adalah kami bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan membentuk masa depan 
Australia. Kami memiliki sistem pemerintahan yang stabil dan rakyat Australia menghormati otoritas dan undang-undang 
pemerintah. Stabilitas kami, budaya kami dan undang-undang kami telah dibentuk oleh sejarah kami. Dengan bergabung 
bersama komunitas Australia, Anda akan memperkaya sejarah tersebut dan Anda akan berkemampuan untuk membentuknya. 

Australia tanah yang tua. Tanah yang luas sekali dan khas. Suatu negeri dengan hutan hujan dan daerah hutan; pantai dan 
gurun; serta kota-kota dan pertanian. Budaya-budaya penduduk Pribumi kami merupakan kebudayaan berkesinambungan 
yang tertua di dunia ini. Namun, kami juga bangsa yang masih muda; bangsa yang terdiri dari para migran. Pemukiman 
orang-orang Eropa di Australia mulai pada tahun 1788 dan kami terus menyambut migran baru sampai sekarang. 

Orang-orang dari lebih dari 200 negara telah menjadikan Australia tempat tinggal mereka. Hasilnya, masyarakat kami salah 
satu masyarakat yang paling beragam di dunia. Australia berhasil memadukan keragaman etnis dan budaya dengan 
persatuan nasional. Kewarganegaraan merupakan ikatan umum yang mempersatukan kami semua. 

Australia adalah negara demokrasi. Kewarganegaraan memberi Anda kesempatan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam 
membangun bangsa kami yang demokratis. Hal ini berarti Anda telah siap untuk memenuhi kewajiban Anda selaku anggota sah 
masyarakat Australia. Orang Australia percaya terhadap nilai-nilai bersama seperti martabat dan kebebasan setiap orang, 
kesetaraan kesempatan pria dan wanita, serta Peraturan Hukum. Kewarganegaraan Australia adalah tentang penghayatan 
nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 
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Menjadi warga negara Australia 
Menjadi warga negara Australia adalah proses penting ketika seseorang berjanji akan kesetiaannya kepada Australia dan 
rakyatnya, kemudian berhak menggunakan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara bangsa kami. 

Tes kewarganegaraan Australia 
Tes kewarganegaraan Australia disusun untuk menilai apakah Anda memiliki pengetahuan yang cukup tentang Australia, 
sistem, keyakinan, dan nilai-nilai demokratisnya, serta tentang tanggung jawab dan hak-hak istimewa kewarganegaraan. 

Tes kewarganegaraan merupakan tes pilihan ganda lewat komputer dalam bahasa Inggris. Tes ini terdiri dari 20 pertanyaan 
yang dipilih secara acak; dan per 15 November 2020, tes ini juga akan mencakup lima pertanyaan tentang nilai-nilai Australia. 

Untuk lulus tes, Anda harus menjawab kelima pertanyaan nilai dengan benar, dengan skor keseluruhan minimal 75 persen. 

Tes kewarganegaraan diselenggarakan di kantor-kantor Departemen Urusan Dalam Negeri di seluruh Australia. Tes-tes juga 
dijadwalkan di sejumlah lokasi di seluruh wilayah Australia dan di beberapa misi diplomatik luar negeri. 

Menyiapkan diri untuk tes kewarganegaraan Australia 
Untuk menyiapkan diri mengikuti tes kewarganegaraan, Anda perlu membaca buku sumber Kewarganegaraan Australia: Ikatan 
Umum Kita. 

Buku sumber ini mengandung seksi yang dapat diteskan dan seksi yang tak dapat diteskan. 

Seksi yang dapat diteskan 
Semua informasi yang Anda perlukan untuk lulus tes kewarganegaraan tercantum dalam empat bagian pertama buku ini: 

• Bagian 1—Australia dan rakyatnya 

• Bagian 2—Keyakinan demokratis, hak-hak dan kebebasan Australia 

• Bagian 3—Pemerintahan dan undang-undang di Australia 

• Bagian 4—Nilai-nilai Australia 

Anda harus tahu dan memahami informasi dalam seksi yang dapat diteskan untuk menjawab pertanyaan dalam tes 
kewarganegaraan. 

Seksi yang tidak dapat diteskan 
Seksi yang tak dapat diteskan mengandung informasi penting untuk membantu Anda guna memahami sejarah dan budaya 
Australia. Anda tidak akan dites tentang informasi ini. 

• Bagian 5—Australia kini 

• Bagian 6—Kisah Australia kami 

Pertanyaan latihan 
Pada akhir seksi yang dapat diteskan, terdapat 20 pertanyaan latihan guna membantu Anda menyiapkan diri untuk tes 
kewarganegaraan. 

Dafar istilah 
Ada daftar istilah (daftar kata penting dan artinya) pada akhir seksi yang dapat diteskan dan seksi yang tak dapat diteskan. 

Informasi lebih lanjut 
Di bagian belakang buku sumber, Anda dapat menemukan saran tentang tempat mendapatkan informasi lebih lanjut. 
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Bantuan selama tes kewarganegaraan 
Kami berharap kebanyakan calon warga negara Australian memiliki keterampilan membaca yang diperlukan untuk menyelesaikan 
tes kewarganegaraan tanpa bantuan. Teknologi text-to-speech, yang dapat Anda gunakan untuk mendengarkan pertanyaan dan 
pilihan jawaban, juga tersedia. 

Usai tes kewarganegaraan Australia 
Jika Anda lulus tes, kami akan lanjut memproses permohonan Anda. Jika permohonan Anda disetujui dan Anda diharuskan 
menghadiri upacara kewarganegaraan, Anda akan menerima surat undangan untuk menghadiri upacara tersebut. 
Umumnya, upacara Anda akan diadakan dalam waktu enam bulan sejak permohonan Anda disetujui. 

Janji Kewarganegaraan Australia 
Penting bagi semua warga negara Australia untuk memahami kewajiban dan hak-hak istimewa mereka dan artinya menjadi 
seorang warga negara, apakah mereka warga Australia karena kelahiran atau pilihan. Hal ini sangat penting untuk keberhasilan 
berkelanjutan bangsa kita. 

Saat Anda menghadiri upacara kewarganegaraan Australia Anda, Anda akan mengucapkan Janji Kewarganegaraan Australia. 

Dengan melakukan hal ini, Anda mengucapkan komitmen pada Australia di depan umum dan menerima kewajiban serta 
hak-hak istimewa kewarganegaraan. 

Inilah janji yang akan Anda ucapkan: 

Mulai saat ini dan seterusnya, atas nama Tuhan*, 

Saya berjanji setia kepada Australia dan rakyatnya, 

yang keyakinan demokrasinya saya ikut miliki, 

yang hak dan kebebasannya saya hormati, dan 

yang hukumnya akan saya junjung tinggi dan patuhi. 

* Anda boleh memilih apakah menggunakan kata ‘atas nama Tuhan’ atau tidak. 

Saat Anda membaca buku ini, Anda akan memahami dengan lebih baik arti di balik Janji ini dan bagaimana Anda dapat 
meningkatkan peran Anda dalam masyarakat Australia. 
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Upacara kewarganegaraan Australia 
Upacara kewarganegaraan Australia dapat kecil-kecilan, 
melibatkan beberapa orang saja, atau dapat besar-besaran, 
melibatkan ratusan bahkan ribuan orang. Kedalaman rasa 
dan kebanggaan di antara warga negara yang baru dan para 
petugas menjadikan upacara tersebut suatu perayaan 
yang menggembirakan. 

Pada permulaan suatu upacara kewarganegaraan, 
Anda mungkin disambut oleh orang-orang Aborigin dan 
Penduduk Pribumi Selat Torres yang merupakan pemilik 
tradisional tanah di daerah Anda. Protokol Sambutan Negara 
ini telah dilestarikan oleh Penduduk Pribumi Australia di 
tanah air tradisional mereka selama ribuan tahun. Anda akan 
mendengar pidato sambutan dan dorongan dari pimpinan 
komunitas lokal Anda atau wakil pemerintah. 

Anda akan membaca atau mengulangi Janji 
Kewarganegaraan Australia keras-keras bersama orang lain 
yang telah memilih menjadi warga negara Australia. Ini 
merupakan bagian yang terpenting dari upacara tersebut. 
Anda belum menjadi warga negara Australia sampai Anda 
telah mengucapkan janji Anda akan memberi komitmen 
pada Australia. 

Anda bebas memegang buku suci atau Alkitab saat Anda 
mengucapkan Janji tersebut, namun Anda tidak wajib 
melakukannya. 

Pimpinan dari komunitas Anda atau wakil pemerintah akan 
memberikan pidato sambutan singkat tentang arti 
kewarganegaraan. Anda akan menerima Sertifkat 
Kewarganegaraan Australia Anda dan Anda mungkin juga 
menerima cendera mata dari komunitas. Setiap orang akan 

menyanyikan ‘Advance Australia Fair’, lagu kebangsaan 
Australia. Setelah upacara kewarganegaraan, Anda akan 
memiliki kesempatan untuk bertemu dan merayakannya 
dengan teman- teman Australia Anda. 

Kami berharap Anda berhasil baik dalam menjadi warga 
negara Australia dan dalam meniti hidup yang damai dan 
produktif di Australia. 

Untuk informasi lebih lanjut 
Kunjungi situs web kewarganegaraan Australia di 
www.citizenship.gov.au. 
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Australia dan rakyatnya 
Pada upacara kewarganegaraan, Anda mengucapkan janji setia kepada Australia dan rakyatnya. Oleh karena itu, penting bagi 
Anda untuk memahami komunitas Australia dan penduduknya, termasuk warisan Pribumi kami. Anda juga perlu memahami 
sejarah Australia dan bagaimana kami telah berkembang menjadi bangsa multikultural yang stabil dan berhasil. 

Dalam seksi ini, Anda akan membaca tentang beberapa peristiwa yang telah memberikan kontribusi dalam kisah kami. 
Ada informasi tentang negara-negara bagian dan teritori kami, serta tradisi dan lambang-lambang yang dengan bangga 
kami identifkasikan sebagai khas Australia. 

Orang-orang Aborigin dan Penduduk Pribumi 
Selat Torres 
Penduduk pertama Australia adalah orang-orang Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres, yang memiliki budaya dan 
tradisi turun-temurun tertua di dunia. 

Ditinjau dari sejarahnya, orang-orang Aborigin berasal dari daratan utama Australia dan Tasmania. Catatan arkeologis menunjukkan 
bahwa orang-orang Aborigin tiba di Australia antara 65.000 hingga 40.000 tahun yang lalu; namun, orang-orang Aborigin percaya 
bahwa mereka adalah pusat dari kisah terbentuknya tanah ini, dan kisah pendudukan mereka dimulai sejak awal. Penduduk 
Pribumi Selat Torres berasal dari pulau-pulau yang terletak antara bagian paling ujung utara Queensland dan Papua Nugini. 

Orang-orang Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres memiliki kepercayaan dan tradisi kuno yang masih mereka anut 
sampai sekarang. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan tanah air yang dilukiskan dalam kisah-kisah, seni, dan tarian 
mereka. Budaya Pribumi bersifat beragam dan merupakan bagian penting dari identitas nasional Australia. 

Informasi lebih lanjut tentang orang-orang Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres dapat ditemukan di Bagian 5, Australia kini 
dan Bagian 6, Kisah Australia kami. 

Masa awal pemukiman bangsa Eropa 
Pemukiman bangsa Eropa mulai saat 11 kapal narapidana pertama, yang kemudian dikenal sebagai “Armada Pertama”, 
mendarat dari Britania Raya pada tanggal 26 Januari 1788. 

Pada masa itu hukum Inggris amat keras dan penjara tidak lagi dapat menampung begitu banyak mereka yang dipenjarakan 
karena tindak kejahatan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Inggris memutuskan untuk mengangkut narapidana 
ke belahan dunia lain; ke koloni baru New South Wales. 

Gubernur koloni pertama New South Wales adalah Kapten Arthur Phillip (Captain Arthur Phillip). Koloni tersebut bertahan dan 
sementara lebih banyak narapidana dan pendatang yang berdatangan, koloni itu bertumbuh dan berkembang. Koloni baru 
semakin banyak didirikan di bagian lain Australia. 

Pemukim bebas yang awal berasal dari Britania Raya dan Irlandia. Warisan Inggris dan Irlandia ini sangat berpengaruh pada 
sejarah, budaya, dan politik Australia. 

Pada tahun 1851, ‘perburuan emas’ terjadi saat emas ditemukan di koloni-koloni di New South Wales dan Victoria. 
Orang-orang dari seluruh penjuru dunia berdatangan ke koloni-koloni tersebut untuk mencoba peruntungannya guna 
mendapat kekayaan. Orang-orang Tiongkok yang datang pada masa tersebut merupakan kelompok migran besar pertama 
yang bukan berasal dari Eropa. Dalam 10 tahun, populasi Australia naik lebih dari dua kali lipat. 
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Bangsa Australia 
Pada tahun 1901, koloni yang terpisah-pisah tersebut 
bersatu menjadi satu federasi negara bagian yang disebut 
Persemakmuran Australia (Commonwealth of Australia). 
Pada saat inilah lembaga demokrasi nasional kami, 
meliputi parlemen nasional, pemerintah, dan Pengadilan 
Tinggi didirikan menurut Konstitusi Australia baru. 
Pada tahun 1901, populasi Australia sekitar empat juta 
orang. Jumlah ini tidak termasuk orang-orang Aborigin dan 
Penduduk Pribumi Selat Torres, karena mereka baru 
dimasukkan dalam perkiraan resmi populasi Australia 
setelah Referendum pada tahun 1967. 

Sepanjang pertengahan pertama abad ke 20, tingkat migrasi 
naik-turun. Terdapat program-program yang secara aktif 
mendorong migran Inggris untuk bermukim di sini, 
dan banyak yang melakukannya. 

Gelombang migrasi non-Inggris tiba setelah Perang Dunia 
II, ketika jutaan orang di Eropa harus meninggalkan tanah 
air mereka. Bangsa Eropa datang berbondong-bondong 
ke Australia untuk membangun kehidupan baru. 

Dalam tahun-tahun belakangan ini, program-program migrasi 
dan pengungsi kami telah membawa banyak orang dari 
seluruh penjuru dunia ke Australia. Mereka datang kemari 
untuk berkumpul dengan keluarga, untuk membangun 
kehidupan baru, atau untuk melepaskan diri dari belenggu 
kemiskinan, perang, ataupun penyiksaan. 

Keragaman populasi Australia telah meningkat selama dua 
abad terakhir. Masyarakat yang beragam dan sejahtera ini 
meningkatkan koneksi Australia ke dunia. Sementara kami 
merayakan keberagaman rakyat Australia, kami juga 
bertujuan membangun bangsa yang kohesif dan bersatu. 

Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Bahasa 
ini bagian dari identitas nasional kami. Untuk melestarikan 
nilai-nilai Australia, para pendatang didorong untuk belajar 
dan menggunakan bahasa Inggris untuk membantu mereka 
berpartisipasi dalam masyarakat Australia. Berkomunikasi 
dalam bahasa Inggris dinilai penting agar dapat 
memanfaatkan sepenuhnya hidup dan berkarya di Australia. 

Bahasa-bahasa lain juga dihargai, meliputi lebih dari 100 
bahasa orang-orang Aborigin dan Penduduk Pribumi 
Selat Torres yang khas. 
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Negara bagian dan teritori Australia 
Persemakmuran Australia (Commonwealth Australia) adalah suatu federasi negara bagian dan teritori. Ada enam negara bagian dan 
dua teritori daratan. Canberra merupakan ibu kota Australia, dan setiap negara bagian dan teritori daratan memiliki ibu kotanya sendiri. 

Darwin 

Brisbane 

Hobart 

Melbourne 

Australian Capital 
Territory 

Perth 
Adelaide 

Queensland 

New South Wales 

Northern 
Territory 

Western Australia 

South Australia 

TasmaniaTasmania 

Victoria 
Canberra 

Sydney 

Negara bagian Ibu kota 
New South Wales (NSW) Sydney 

Victoria (Vic.) Melbourne 

Queensland (Qld) Brisbane 

Western Australia (WA) Perth 

South Australia (SA) Adelaide 

Tasmania (Tas.) Hobart 

Teritori Ibu kota 
Australian Capital Territory (ACT) Canberra 

Northern Territory (NT) Darwin 
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Negara-negara bagian 

New South Wales koloni pertama yang didirikan oleh bangsa Inggris. Sydney adalah ibu kota 
New South Wales dan merupakan kota nasional terbesar. Jembatan Pelabuhan (Harbour Bridge) 
dan Gedung Opera (Opera House) di Sydney merupakan ikon nasional. 

Victoria adalah negara bagian dengan luas terkecil di daratan. Ibu kota Victoria adalah 
Melbourne. Banyak gedung-gedung yang bagus di Victoria didirikan dari hasil kekayaan era 
perburuan emas pada tahun 1850-an. Ikon Victoria termasuk Melbourne Cricket Ground, 
12 Apostles, dan Royal Exhibition Building. 

Queensland negara bagian terbesar kedua. Ibu kota Queensland adalah Brisbane. Kepulauan Selat 
Torres terletak di sebelah utara negara bagian tersebut dan Great Barrier Reef yang terkenal di 
dunia itu membentang di sepanjang pantai timurnya. Queensland memiliki hutan hujan tropis, 
daerah pantai beriklim sedang, dan daratan yang kerap kering. 

Western Australia negara bagian terbesar. Perth adalah ibu kota Western Australia. Sebelah timur 
negara bagian tersebut hampir seluruhnya gurun pasir, sementara di sebelah barat dayanya 
merupakan daerah pertanian dan perkebunan anggur yang makmur. Banyak proyek pertambangan 
besar terdapat di negara bagian ini. Ikon Western Australia termasuk Pantai Ningaloo, Sungai 
Margaret, dan wilayah Kimberley. 

South Australia memiliki garis pantai berkontur dan banyak wilayah anggur terkenal. 
Adelaide, ibu kotanya, memiliki banyak contoh arsitektur kolonial yang bagus. Ikon South 
Australia termasuk Barossa Valley dan Flinders Ranges. 

Tasmania adalah negara bagian terkecil, terpisah dari daratan utama oleh Selat Bass (Bass Strait). 
Hobart adalah ibu kota Tasmania. Sebagian besar pulau tersebut memiliki pemandangan belantara 
yang masih murni. Ikon Tasmania termasuk Cradle Mountain, Port Arthur, dan Bay of Fires. 

Teritori 

Australian Capital Territory terletak di antara Sydney dan Melbourne. Ini adalah rumah bagi 
ibu kota negara, Canberra. Beberapa lembaga nasional berlokasi di Canberra, termasuk Gedung 
Parlemen dan Pengadilan Tinggi Australia. 

Northern Territory memiliki lingkungan tropis di utara negara bagiannya dan gurun merah 
kering di sebelah selatan. Darwin adalah ibu kotanya. Ikon Northern Territory termasuk Uluru, 
Kata Tjuta, dan Kings Canyon. 
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Tradisi 

Protokol Sambutan Negara dan 
Pengakuan Negara 
Sambutan Negara adalah praktik budaya yang dilakukan 
oleh tetua adat suku Aborigin atau Penduduk Pribumi 
Selat Torres di wilayah setempat, dengan menyambut 
para pengunjung ke tanah tradisional mereka. Sambutan 
ini dilakukan secara tradisional guna memastikan pengunjung 
merasakan perjalanan yang aman dan terlindungi selama 
menghabiskan waktu mereka di tanah tersebut. 

Sambutan Negara dapat dilakukan melalui berbagai 
bentuk, termasuk lagu, tarian, upacara merokok, atau 
pidato dalam bahasa tradisional atau bahasa Inggris. 

Sambutan Negara biasanya merupakan ritual pertama 
dari proses untuk membuka suatu acara. 

Pengakuan Negara adalah sebuah kesempatan untuk 
mengakui bahwa pertemuan tersebut terjadi di tanah suku 
Aborigin atau Penduduk Pribumi Selat Torres; menghormati 
Tetua Adat Tradisional, khususnya para Tetua di masa lalu 
dan sekarang; dan menghormati suku Aborigin dan 
Penduduk Pribumi Selat Torres yang hadir. 

Pengakuan Negara biasanya disampaikan sebagai bagian 
dari Sambutan dan Pembenahan di pertemuan dan acara. 
Siapa pun dapat menyampaikan Pengakuan Negara. 
Pertemuan/acara ini umumnya akan dilakukan oleh Ketua 
atau Pemimpin Upacara. 

Praktik-praktik ini dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat 
kepada suku Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres. 
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Hari-hari besar Australia 

Australia Day 
Pada tanggal 26 Januari setiap tahun, kami merayakan 
Hari Australia (Australia Day). Australia Day merupakan 
hari libur umum di setiap negara bagian dan teritori di 
Australia. Tanggal 26 Januari merupakan hari peringatan 
kedatangan Armada Pertama dari Britania Raya pada 
tahun 1788. 

Saat Australia Day, komunitas di seluruh Australia 
merenungkan sejarah kami, dan orang-orang yang telah 
berkontribusi pada pencapaian kami bersama. Hari ini 
merupakan libur umum tahunan yang terbesar di Australia. 

Australia Day adalah tentang mengakui dan merayakan 
kontribusi yang diberikan setiap rakyat Australia kepada 
bangsa kita yang kontemporer dan dinamis: dari suku 
Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres kami—yang 
telah berada di sini selama sekitar 65.000 tahun—hingga 
mereka yang telah tinggal di sini turun-temurun, dan 
mereka yang telah datang dari seluruh penjuru dunia 
untuk tinggal di negara yang kini kita sebut rumah. 
Hari Australia ditandai dengan berbagai acara di seluruh 
Australia, termasuk upacara kewarganegaraan khusus. 

Selama Australia Day, Perdana Menteri mengumumkan 
Australian of the Year Awards (Penghargaan Tahunan 
Nasional) di Canberra. 

Anzac Day 
Anzac Day diperingati pada tanggal 25 April setiap tahun. 
Nama Anzac Day merujuk pada Korps Angkatan Darat 
Australia dan Selandia Baru, yang mendarat di Gallipoli 
di Turki pada tanggal 25 April 1915 saat Perang Dunia I. 

Anzac Day hari yang khidmat saat kami mengenang 
pengorbanan semua warga Australia yang telah mengabdikan 
diri dan gugur di medan perang, serta dalam konfik dan 
operasi pemeliharaan perdamaian. Kami juga menghormati 
keberanian dan komitmen semua anggota pasukan baik pria 
maupun wanita serta merenungkan berbagai makna perang. 

Informasi tentang hari dan perayaan nasional penting 
lainnya dapat ditemukan di Bagian 5, Australia kini. 
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Bendera Australia 
Australia memiliki tiga bendera resmi. Bendera Nasional Australia, Bendera Aborigin Australia dan Bendera Penduduk Pribumi 
Pulau Selat Torres. 

Setiap negara bagian dan teritori juga memiliki benderanya masing-masing. 

Bendera Nasional Australia 

Bendera Nasional Australia berwarna biru, putih dan merah. 

• 'Union Jack', yang merupakan bendera Inggris berada 
di sudut kiri atas. Bendera ini melambangkan sejarah 
kami tentang pemukiman Inggris dan undang-undang, 
serta lembaga yang kami warisi. 

• Bintang Persemakmuran (Commonwealth Star) terletak 
di bawah Union Jack. Bintang ini memiliki tujuh titik, 
masing-masing titik mewakili salah satu dari enam negara 
bagian dan satu titik mewakili teritori. 

• Bintang Pari (Southern Cross), di sebelah kanan, adalah 
konstelasi bintang yang dapat dilihat di langit sebelah selatan. 

Bendera Aborigin Australia 

Bendera Aborigin Australia berwarna hitam, merah dan kuning. 

• Separuh bagian atas berwarna hitam dan melambangkan 
orang Aborigin Australia. 

• Separuh bagian bawah berwarna merah dan 
melambangkan bumi, yang memiliki makna seremonial. 

• Bulatan kuning melambangkan matahari. 

Bendera Penduduk Pribumi Selat Torres 

Bendera Penduduk Pribumi Selat Torres berwarna hijau, biru, 
hitam dan putih. 

• Garis-garis hijau melambangkan tanah. 

• Panel biru di tengahnya melambangkan laut. 

• Garis-garis hitam melambangkan 
penduduk pribumi Selat Torres. 

• Hiasan putih kepala penari di tengah adalah simbol untuk 
semua Penduduk Pribumi Selat Torres. 

• Titik-titik bintang putih mewakili gugus pulau di Selat 
Torres dan warna putih melambangkan kedamaian. 

 Kewarganegaraan Australia: Ikatan Umum Kita 14



        

 

 
 

 

  

  

   

  

  

  

 
 

 

Simbol Australia 
Commonwealth Coat of Arms 

Commonwealth Coat of Arms adalah simbol resmi 
Persemakmuran Australia. Simbol ini melambangkan 
persatuan nasional kami. Simbol ini mengidentifkasikan 
otoritas dan tanah milik Commonwealth Australia. 

• Perisai di tengahnya melambangkan enam negara bagian 
dan federasi. 

• Seekor kangguru dan seekor emu menyangga perisai 
di kedua sisi. Keduanya adalah hewan asli Australia. 

• Bintang Persemakmuran (Commonwealth Star) emas 
tersemat di atas perisai. 

• Latar belakangnya wattle emas, bunga nasional Australia. 

Bunga nasional Australia 

Bunga nasional Australia adalah wattle emas. Pohon kecil 
ini tumbuh terutama di bagian tenggara Australia. Pohon ini 
berdaun hijau terang dan bunga kuning keemasan semarak 
pada musim semi. Masing-masing negara bagian dan teritori 
Australia juga memiliki emblem bunganya sendiri. 

Warna nasional Australia 

Warna nasional Australia adalah hijau dan emas—warna wattle 
emas. Seragam tim olahraga nasional kami biasanya hijau dan 
emas. 

Batu permata nasional Australia 

Opal adalah batu permata nasional Australia. Menurut legenda 
Aborigin, pelangi menyentuh bumi dan menciptakan warna opal. 

Kewarganegaraan Australia: Ikatan Umum Kita 15 



Lagu kebangsaan Australia 
‘Advance Australia Fair’ adalah lagu kebangsaan Australia. Lagu ini dinyanyikan pada acara-acara 
nasional yang penting, termasuk di upacara kewarganegaraan Australia dan acara olahraga utama. 

Advance Australia Fair 
Australians all let us rejoice, 

For we are one 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. 

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. 
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Keyakinan, hak-hak, 
dan kebebasan demokratis 
Australia 
Saat upacara kewarganegaraan, Anda berjanji akan menganut keyakinan demokratis Australia dan menghormati hak-hak 
dan kebebasan rakyat Australia. Penting sekali agar Anda memahami keyakinan demokratis tersebut, serta hak-hak, 
dan kebebasan yang dibagikan oleh rakyat Australia. 

Bagian buklet ini berisi daftar keyakinan, hak, dan kebebasan ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bagian 4, Nilai-nilai Australia. 

Keyakinan demokratis kami 

Demokrasi parlementer 
Sistem pemerintahan Australia adalah demokrasi parlementer. Sebagai bagian dari sistem ini, kekuasaan pemerintah datang dari 
rakyat Australia karena warga negara Australia memberikan suara bagi orang-orang untuk mewakili mereka di parlemen. Para wakil 
di parlemen harus memberikan pertanggungjawaban keputusan-keputusan yang mereka buat kepada rakyat lewat pemilihan. 

Kedaulatan Undang-undang 
Semua warga Australia setara berdasarkan hukum. Kedaulatan Undang-undang berarti bahwa tidak ada orang, kelompok atau 
aturan agama yang kebal hukum. Setiap orang, termasuk mereka yang memiliki jabatan berwenang di komunitas Australia harus 
mematuhi undang-undang Australia. Mereka meliputi pimpinan pemerintah, komunitas dan agama, serta pengusaha dan polisi. 

Hidup secara damai 
Rakyat Australia bangga hidup dalam negara yang damai dengan sistem pemerintahan yang stabil. Rakyat Australia percaya 
perubahan harus terjadi lewat diskusi, persuasi yang damai dan proses demokratis. Kami menolak kekerasan sebagai cara 
untuk mengubah pendapat seseorang atau undang-undang. 

Respek untuk semua individu tanpa memandang latar belakang mereka 
Sistem demokrasi Australia berdasarkan prinsip bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki hak dan 
kesetaraan berdasarkan undang-undang Australia. Semua rakyat Australia diharapkan untuk memperlakukan satu sama lain 
dengan martabat dan respek, tanpa memandang ras, negara asal, jenis kelamin, orientasi seksual, status perkawinan, usia, 
cacat, warisan, budaya, politik, kekayaan atau agama mereka. 
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Kebebasan kami 

Bebas berbicara dan bebas berekspresi 
Kebebasan berbicara adalah nilai inti warga Australia dan 
mendasari sistem demokrasi kami. Kebebasan berbicara 
berarti orang dapat berbicara dan menulis pendapat 
mereka dan mendiskusikan ide-idenya dengan orang lain. 
Misalnya, orang dapat mengkritik pemerintah, memprotes 
keputusan pemerintah secara damai dan berkampanye 
untuk mengubah undang-undang, selagi mereka masih 
mematuhi undang-undang Australia. 

Kebebasan berekspresi berarti orang dapat 
mengungkapkan pandangan mereka, termasuk lewat 
seni, flm, musik, dan sastra. Rakyat bebas bertemu di 
tempat umum atau pribadi untuk berdiskusi masalah 
sosial atau politik. 

Undang-undang Australia harus dipatuhi setiap saat, 
bahkan ketika menyangkut kebebasan berbicara dan 
kebebasan berekspresi. Kita juga harus respek terhadap 
kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi orang lain. 

Kebebasan berasosiasi 
Kebebasan berasosiasi adalah hak untuk membentuk dan 
bergabung dengan asosiasi untuk mengejar tujuan bersama. 
Misalnya, di Australia, rakyat bebas untuk bergabung pada 
organisasi resmi seperti partai politik, serikat buruh, kelompok 
agama, budaya ataupun sosial. Mereka juga dapat 
memutuskan untuk tidak bergabung, dan tidak dapat 
dipaksa untuk melakukannya. 

Warga Australia dapat berkumpul dengan orang lain untuk 
memprotes melawan tindakan pemerintah atau suatu 
organisasi. Namun, hukum Australia harus dipatuhi setiap 
saat. Hal ini berarti bahwa perkumpulan tersebut harus 
dilaksanakan dengan damai, dan dilarang melukai orang 
lain atau pun merusak harta benda mereka. 

Kebebasan beragama 
Australia memiliki warisan budaya Kristen-Yahudi dan 
banyak warga Australia yang menggambarkan diri mereka 
sebagai pemeluk Kristen, tetapi warga di Australia berasal 
dari semua agama besar. Australia memiliki hari libur 
Kristen seperti Jumat Agung (Good Friday), Hari Paskah 
(Easter Sunday) dan Hari Natal (Christmas Day). 

Pemerintah dan undang-undang memperlakukan semua 
warga negaranya secara setara, apa pun agama atau 
kepercayaan mereka. Pemerintah Australia bersifat sekuler, 
yang berarti pemerintah beroperasi secara terpisah dari 
gereja atau entitas keagamaan lainnya. Australia tidak 
memiliki agama nasional resmi. Rakyat di Australia bebas 
untuk menganut agama apa pun yang mereka pilih. 
Mereka juga boleh memilih untuk tidak menganut agama. 

Undang-undang Australia harus dipatuhi setiap saat, 
bahkan ketika menyangkut praktik beragama. Jika terjadi 
pertentangan antara undang-undang Australia dengan 
praktik keagamaan, Undang-undang Australia yang 
berlaku. 
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Kesetaraan kami 
Terdapat sejumlah peraturan hukum di Australia yang memastikan seorang tidak boleh diperlakukan secara berbeda dari 
yang lain karena jenis kelamin, ras, cacat atau usia mereka. 

Kesetaraan gender 
Pria dan wanita memiliki hak-hak yang setara di Australia. Merupakan pelanggaran hukum untuk mendiskriminasikan 
seseorang dari orang lain karena jenis kelamin mereka. 

Kesetaraan kesempatan dan 'kesempatan yang adil' 
Rakyat Australia menghargai kesempatan yang setara dalam masyarakat kita; hal yang lazim disebut ‘fair go’ (kesempatan 
yang adil). Hal ini berarti apa yang dicapai oleh seseorang dalam hidup merupakan bakat, kerja keras, dan upaya mereka, 
bukan kekayaan atau latar belakang mereka. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan kelas formal dalam 
masyarakat Australia. 

Tanggung jawab dan hak istimewa 
kewarganegaraan Australia 
Saat Anda menjadi warga negara Australia, Anda akan memiliki tanggung jawab dan hak istimewa tambahan. 

Tanggung jawab—kontribusi Anda kepada Australia 
Sebagai seorang warga negara Australia Anda harus: 

• mematuhi undang-undang Australia 

• memberikan suara di pemilihan federal dan negara bagian atau teritori, dan dalam pemungutan suara 

• mempertahankan Australia pada saat diperlukan 

• menjadi anggota juri jika ditunjuk untuk itu. 

Hak istimewa—hal yang diberikan oleh Australia kepada Anda 
Sebagai seorang warga negara Australia Anda dapat: 

• memberikan suara di pemilihan federal dan negara bagian atau teritori, dan dalam pemungutan suara 

• mengajukan permohonan untuk anak yang lahir di luar negeri agar menjadi warga negara Australia berdasarkan keturunan 

• melamar pekerjaan di Layanan Umum Australia dan Angkatan Pertahanan Australia 

• mencalonkan diri untuk dipilih di parlemen 

• memohon paspor Australia dan bebas masuk kembali ke Australia 

• menerima bantuan dari pejabat Australia ketika di luar negeri 
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Tanggung jawab 
Mematuhi undang-undang Australia 
Wakil kami di pemerintah membuat undang-undang guna 
memelihara suatu masyarakat yang teratur, bebas dan aman 
serta melindungi hak-hak kami. Semua warga negara 
Australia dan orang lain di Australia harus mematuhi 
undang-undang Australia. 

Informasi lebih lanjut tentang beberapa undang-undang 
penting di Australia dapat diketemukan Bagian 3, Pemerintah 
dan undang-undang di Australia. 

Pemberian suara di pemilihan federal dan 
negara bagian atau teritori, dan dalam 
pemungutan suara 
Pemberian suara adalah tanggung jawab penting, hak, 
dan hak istimewa bagi semua warga negara Australia 
yang berusia 18 tahun atau lebih. 

Warga Australia yang berusia 18 tahun atau lebih 
bertanggung jawab untuk memilih di pemilihan federal dan 
negara bagian atau wilayah, dan dalam referendum, yang 
merupakan suara untuk mengubah Konstitusi Australia. 
Dengan melakukan hal ini, warga Australia dapat menentukan 
bagaimana Australia diatur dan berkontribusi pada masa 
depan Australia. 

Pemberian suara adalah wajib dalam pemilihan federal dan 
negara bagian atau teritori. Di beberapa negara bagian, 
pemilihan pemerintah lokal bisa jadi tidak wajib. 

Informasi lebih lanjut tentang Konstitusi Australia dapat 
diketemukan dalam Bagian 3, Pemerintahan dan undang-
undang di Australia. 

Mempertahankan Australia pada saat 
diperlukan 
Meski layanan di Angkatan Pertahanan Australia bersifat 
sukarela, warga negara Australia bertanggung jawab untuk 
membela Australia jika diperlukan. Sangat penting agar 
semua warga negara Australia berkomitmen untuk 
bergabung bersama dalam membela bangsa dan cara 
hidupnya jika diperlukan. 

Menjadi anggota juri jika ditunjuk untuk itu 
Layanan juri, jika diminta, merupakan tanggung jawab warga 
negara Australia yang berusia 18 tahun ke atas. Suatu juri 
adalah sekelompok pria dan wanita warga biasa Australia 
yang mendengarkan bukti dalam kasus pengadilan dan 
memutuskan apakah seseorang tidak bersalah 
atau bersalah. 

Warga Australia yang terdaftar di daftar pemilih dapat 
dipanggil untuk menjadi anggota juri. Layanan juri membantu 
memastikan agar sistem peradilan terbuka dan adil. 
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Hak-hak istimewa 
Melamar untuk mengabdi di Layanan Umum Australia dan Angkatan Pertahanan Australia 
Hak istimewa kewarganegaraan Australia adalah melamar pekerjaan di Layanan Publik Australia dan bekerja untuk kantor 
Pemerintah Australia, misalnya, di Kantor Perpajakan Australia (ATO). 

Warga negara Australia juga memiliki hak untuk melamar suatu pekerjaan di Angkatan Pertahanan Australia (Angkatan Darat, 
Laut dan Udara). 

Mencalonkan diri untuk dipilih di parlemen 
Warga negara Australia yang berusia 18 tahun atau lebih, dan bukan berkewarganegaraan ganda, dapat mencalonkan diri untuk 
dipilih di tingkat federal, negara bagian atau teritori. Mengabdi di parlemen Australia merupakan kehormatan sekaligus tanggung 
jawab besar. 

Memohon paspor Australia dan bebas masuk kembali ke Australia 
Ketika Anda menjadi warga negara Australia, Anda memiliki hak untuk bebas tinggal di Australia. Anda memiliki hak istimewa 
untuk memohon paspor Australia. Jika Anda bepergian ke luar negeri sebagai warga negara Australia, Anda bebas untuk 
kembali ke Australia tanpa perlu visa. 

Menerima bantuan dari pejabat Australia ketika di luar negeri 
Di banyak negara, Australia memiliki kedutaan besar, komisi tinggi atau konsulat. Ketika Anda berada di luar negeri, Anda dapat 
meminta bantuan dari seorang pejabat pemerintah Australia saat Anda memerlukan pertolongan. Hal ini meliputi kasus darurat 
seperti huru-hara dan bencana alam. 

Pejabat Australia juga dapat membantu warga negara Australia di luar negeri yang mengalami masalah paspor darurat, dan memberi 
saran serta dukungan jika terjadi kasus kecelakaan, penyakit parah, atau kematian. 

Ketika berada di negara lain, Anda harus mematuhi undang-undang negara tersebut. 

Mengajukan permohonan untuk anak yang lahir di luar negeri agar menjadi warga negara Australia 
berdasarkan keturunan 
Warga Australia dapat mengajukan permohonan untuk anak mereka yang lahir di luar negeri agar menjadi warga negara Australia 
berdasarkan keturunan. 

Berpartisipasi dalam masyarakat Australia 
Australia mendorong semua warga negaranya untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Warga negara yang aktif 
mengambil tanggung jawab dan hak istimewa untuk membentuk masa depan Australia. Misalnya, Anda dapat bergabung 
dengan organisasi lingkungan dan komunitas lokal, melakukan pekerjaan sosial dan komunitas secara sukarela, bergabung 
dengan organisasi seni atau budaya, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. 

Membayar pajak adalah cara penting lain ketika Anda berkontribusi secara langsung pada komunitas Australia dan sebagaimana 
dipersyaratkan berdasarkan undang-undang. Pajak dibayarkan dari uang yang Anda hasilkan, apakah itu dari pekerjaan, bisnis, 
atau penanaman modal, dan ditarik oleh ATO. Ada juga pajak untuk berbagai barang dan layanan. ATO bekerja untuk 
memastikan agar semua warga negara menyadari hak-hak dan kewajiban membayar jumlah pajak yang benar. 

Banyak tunjangan yang dinikmati oleh warga Australia dimungkinkan lewat pajak. Pajak dikeluarkan untuk layanan yang meliputi 
kesehatan, pendidikan, pertahanan, jalanan dan jalan kereta api, serta jaminan sosial yang didanai oleh pemerintah. 

Dengan bekerja dan membayar pajak, Anda mendukung pemerintah untuk menyediakan layanan-layanan yang penting tersebut 
bagi komunitas Australia. Pemerintah-pemerintah negara bagian dan teritori serta dewan lokal juga memungut pajak untuk membayar 
layanan-layanan tersebut. Layanan-layanan tersebut membantu menjadikan Australia negara yang damai dan makmur sekarang ini. 
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Pemerintahan dan undang-
undang di Australia 
Pada upacara kewarganegaraan, Anda berjanji akan menjunjung tinggi dan mematuhi undang-undang Australia. Sistem 
pemerintahan Australia adalah demokrasi parlementer. Penting bagi Anda untuk memahami sistem pemerintahan ini, 
bagaimana undang-undang dibuat di parlementer demokrasi dan bagaimana undang-undang tersebut diatur. Juga penting 
untuk memahami bagaimana Anda, sebagai warga negara, akan dapat menyatakan pendapat dalam menjalankan negara. 

Bagaimana saya menyatakan pendapat saya? 

Memberikan suara 
Sebagaimana diuraikan dalam Bagian 2, di Australia, warga negara yang berusia 18 tahun atau lebih harus mendaftar untuk 
memberikan suara dalam pemilihan federal, negara bagian dan teritori, serta referendum tentang perubahan konstitusi. 

Dalam demokrasi parlementer Australia, warga negara menyatakan pendapat tentang bagaimana Australia diatur dengan 
memberikan suara untuk seseorang yang akan mewakili mereka di parlemen. Jika Anda tidak terdaftar dengan benar, Anda 
tidak dapat memberikan suara dalam pemilihan.  

Pemberian suara bersifat wajib dalam pemilihan Australia, atau jika ada referendum tentang perubahan konstitusi. 

Komisi Pemilihan Australia (Australian Electoral Commission/AEC) adalah instansi Persemakmuran (Commonwealth) yang 
bertanggung jawab untuk melakukan pemilihan federal dan referendum, serta memelihara daftar pemilih Commonwealth. 
AEC tidak terikat pada pemerintah. Partai-partai politik atau mereka yang duduk di pemerintahan tidak dapat memengaruhi 
keputusan-keputusan AEC. 

Di Australia, pemberian suara dalam pemilihan bersifat rahasia, sehingga bebas dan aman memberikan suara pada calon siapa 
saja. Tidak satu orang pun diizinkan untuk mengetahui siapa pilihan Anda, kecuali Anda memilih untuk memberi tahu mereka. 
Jika Anda tidak memberikan suara dalam pemilihan dan Anda tidak memiliki alasan yang wajar untuk tidak memberikan suara, 
Anda mungkin harus membayar denda. Keharusan memberikan suara adalah cara untuk memastikan agar rakyat mempunyai 
suara dalam menentukan siapa yang akan memerintah dan mewakili mereka di parlemen. 

Mengungkapkan masalah dengan wakil Anda 
Warga negara Australia dapat menghubungi perwakilan yang mereka pilih untuk mengungkapkan masalah mereka tentang 
kebijakan pemerintah. Dengan cara ini, semua warga Australia dapat menyatakan pendapat dalam pembentukan undang-
undang dan kebijakan pemerintah. Jika warga negara memberi tahu wakil yang mereka pilih bahwa undang-undang harus 
diubah, wakil yang dipilih harus mempertimbangkan apa yang telah disarankan. 
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Bagaimana kami membentuk sistem pemerintahan 
kami? 

Federasi 
Setelah pemukiman Inggris dan sebelum tahun 1901, Australia terdiri dari enam koloni Inggris dengan pemerintahan 
independen yang terpisah. 

Masing-masing koloni memiliki konstitusi sendiri dan undang-undang sendiri berkaitan dengan pertahanan, imigrasi, pos, 
perdagangan, dan transportasi. Namun, hal ini menimbulkan kesulitan antarkoloni. Misalnya, perdagangan dan transportasi 
antarkoloni itu mahal dan lambat, serta sulit menegakkan undang-undang di luar perbatasan. Koloni-koloni yang terpisah juga 
juga memiliki sistem pertahanan yang lemah. 

Akibatnya, rakyat ingin menyatukan koloni untuk membentuk satu bangsa. Lebih penting lagi, identitas nasional Australia baru 
saja mulai terbentuk. Tim-tim olah raga mewakili Australia secara internasional dan kebudayaan Australia mulai berkembang 
dalam lagu-lagu populer, puisi, cerita-cerita, dan seni. 

Mempersatukan bangsa merupakan tugas yang sulit, namun seiring waktu, gagasan satu bangsa Australia menjadi kenyataan. 
Pada tanggal 1 Januari 1901, koloni-koloni dipersatukan ke dalam suatu federasi negara bagian yang disebut Negara 
Persemakmuran Australia (Commonwealth of Australia). 

Konstitusi Australia 
Undang-Undang Konstitusi Persemakmuran Australia 
(Commonwealth of Australia Constitution Act 1900) (Konstitusi 
Australia) merupakan dokumen resmi yang menetapkan 
anggaran dasar pemerintahan Australia. Konstitusi Australia 
pada mulanya disahkan sebagai bagian dari suatu Undang-
Undang Parlemen Inggris pada tahun 1900. Pada tanggal 
1 Januari 1901, Konstitusi Australia mulai berlaku dan koloni-
koloni Australia menjadi satu bangsa yang merdeka, yaitu 
Persemakmuran Australia (Commonwealth of Australia). 

Konstitusi Australia membentuk Parliament of the 
Commonwealth of Australia, terdiri dari Dewan Perwakilan 
Rakyat (House of Representatives) dan Senat (Senate). 
Konstitusi juga membentuk Pengadilan Tinggi Australia 
(High Court of Australia), yang memiliki kekuasaan untuk 
menerapkan dan menginterpretasikan undang-undang Australia. 

Bangsa Australia dapat mengubah Konstitusi Australia dengan 
memberikan suara dalam referendum, seperti Referendum 
1967 di mana lebih dari 90 persen rakyat Australia memilih 
"Ya" untuk membolehkan orang-orang Aborigin diperhitungkan 
dalam Sensus. 

Dalam suatu referendum, diperlukan ‘mayoritas ganda’ untuk 
mengubah konstitusi Australia. Hal ini berarti mayoritas 
pemberi suara dalam mayoritas negara bagian dan mayoritas 
pemberi suara di seluruh negeri harus memberikan suara 
menyetujui perubahan tersebut. 

Konstitusi Australia 
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Bagaimanakah kekuasaan pemerintahan 
dikendalikan? 
Konstitusi Australia membagi kekuasaan pemerintah antara legislatif (Parlemen), eksekutif (misalnya Perdana Menteri dan 
Kabinet) dan kekuasaan yudisial (hakim), agar mencegah satu orang, atau satu kelompok tidak memegang semua 
kekuasaan. 

Kekuasaan legislatif 
Kekuasaan legislatif adalah kekuatan untuk membuat undang-undang. Parlemen memiliki kekuasaan untuk membuat dan 
mengubah undang-undang di Australia. Parlemen terdiri dari wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat Australia. 

Kekuasaan eksekutif 
Kekuasaan Eksekutif ialah kekuasaan untuk menerapkan pelaksanaan undang-undang. Eksekutif mencakup Perdana Menteri, 
menteri-menteri Pemerintahan Australia, dan Gubernur Jenderal. Menteri bertanggung jawab atas departemen pemerintah. 

Kekuasaan yudisial 
Hakim memiliki kekuasaan untuk menginterpretasikan dan menerapkan undang-undang. Pengadilan dan hakim tidak terikat 
pada parlemen dan pemerintahan. 

Kekuasan tersebut tertulis dalam Konstitusi Australia. 

Siapakah Kepala Negara Australia? 
Kepala Negara Australia adalah Ratu Australia, Yang Mulia 
Ratu Elizabeth II (Her Majesty Queen Elizabeth II). 

Ratu Australia mengangkat Gubernur Jenderal sebagai 
wakilnya di Australia, menurut saran Perdana Menteri 
Australia. Gubernur Jenderal bertindak secara independen 
dari semua partai politik. Ratu tidak memiliki peran 
sehari-hari dalam pemerintahan. 

Dalam masing-masing negara bagian terdapat Gubernur 
yang mewakili Ratu dalam peran yang mirip Gubernur 
Jenderal. 

Monarki Konstitusional 
Australia adalah monarki konstitusional, yang berarti bahwa 
Ratu adalah Kepala Negara Australia, tetapi harus bertindak 
sesuai dengan Konstitusi. Karena Ratu tidak tinggal di 
Australia, kekuasaannya didelegasikan kepada Gubernur 
Jenderal di Australia. 

Sistem demokrasi parlementer Australia mencerminkan 
tradisi Inggris dan Amerika Utara yang dipadukan secara 
khas Australia. Dalam sistem Australia, pemimpin 
Pemerintahan Australia adalah Perdana Menteri. 

Yang Mulia Ratu Elizabeth II 
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Peran Gubernur Jenderal 
Gubernur Jenderal bukan bagian dari pemerintah dan harus tetap netral. 

Peran Gubernur Jenderal meliputi: 

• menandatangani semua Rancangan Undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Australia menjadi undang-undang 
(hal ini disebut Royal Assent) 

• melaksanakan tugas-tugas yang bersifat upacara 

• menyetujui pengangkatan Pemerintahan Australia dan menteri-menterinya, hakim-hakim federal dan pejabat lainnya 

• memulai proses pemilihan federal 

• bertindak sebagai Panglima Angkatan Pertahanan Australia. 

Gubernur Jenderal juga memiliki kekuasaan khusus yang dikenal sebagai kekuasaan cadangan (reserve powers) yang hanya 
dapat digunakan dalam situasi khusus. 

Beberapa pimpinan Australia 
Kepala Negara 
Ratu Australia 

Gubernur Jenderal 
Wakil Kepala Negara di Australia 

Gubernur 
Wakil Kepala Negara dalam masing-masing negara 
bagian Australia 

Perdana Menteri 
Pemimpin Pemerintah Australia 

Premier 
Pemimpin pemerintah negara bagian 

Ketua Menteri (Chief Minister) 
Pemimpin suatu pemerintah teritori 

Menteri Pemerintah 
Anggota Parlemen yang dipilih oleh seorang pemimpin 
pemerintah untuk bertanggung jawab atas suatu 
bidang pemerintahan 

Anggota Parlemen (Member of Parliament/MP) 
Seorang wakil yang dipilih oleh rakyat Australia dalam 
Parlemen Australia atau parlemen negara bagian. 

Senator 
Seorang wakil yang dipilih oleh negara bagian atau 
teritori dalam Parlemen Australia 

Walikota (Mayor) atau Shire President 
Pemimpin suatu pemerintahan lokal 

Councillor 
Seorang anggota dewan lokal yang terpilih 

Bagaimana Australia diperintah? 
Pemerintah Australia 
Pemerintahan Australia juga disebut Pemerintah Federal (Federal Government) atau Pemerintah Persemakmuran 
(Commonwealth Government). Pemerintah terdiri dari anggota Parlemen Australia, yang memiliki dua Perwakilan: 

• Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) 

• Senate. 

Dalam pemilihan federal, warga negara Australia memberikan suara untuk memilih wakil-wakil untuk setiap Dewan Parlemen 
(House of Parliament). 
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Dewan Perwakilan Rakyat 
(House of Representatives) 
Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) adalah salah 
satu Perwakilan di Parlemen Australia. Nama lain untuk Dewan 
Perwakilan Rakyat adalah Majelis Rendah atau Perwakilan Rakyat. 

Australia dibagi menjadi daerah pemilihan federal. Anggota 
Perlemen (MP) mewakili penduduk di daerah pemilihan mereka. 

Jumlah MP untuk masing-masing negara bagian dan teritori 
berdasarkan pada jumlah penduduk di negara bagian atau teritori 
tersebut. Secara keseluruhan, ada lebih dari 150 anggota terpilih 
untuk Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives). 

Anggota Parlemen dan senator memperdebatkan proposal untuk 
undang-undang baru di Parlemen Australia. Peran Dewan Perwakilan 
Rakyat (House of Representatives) ialah mempertimbangkan, 
memperdebatkan dan memberikan suara mengenai usulan 
undang-undang baru atau perubahan atas undang-undang, 
serta mendiskusikan hal-hal yang memiliki kepentingan nasional. 

Senate (Senat) 

Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) 

Senat adalah Perwakilan lainnya di Parlemen Australia. Senat 
(Senate) terkadang disebut Upper House, House of Review atau 
States’ House. Pemberi suara dari masing-masing negara bagian 
juga memilih senator untuk mewakili mereka di Senat. Semua 
negara bagian secara setara diwakili dalam Senat, tanpa 
memperhitungkan besar kecilnya jumlah penduduknya. Ada total 
76 senator. Masing-masing negara bagian memilih 12 senator, 
dan Australian Capital Territory dan Northern Territory memilih 
masing-masing dua senator. 

Senator juga mempertimbangkan, memperdebatkan, dan 
memberikan suara mengenai undang-undang baru atau 
perubahan undang-undang, dan mendiskusikan hal-hal 
yang memiliki kepentingan nasional. 

Pemerintahan negara bagian dan teritori 
Ada enam negara bagian dan dua teritori daratan di Australia. Masing-masing pemerintah negara bagian memiliki parlemen dan 
konstitusi sendiri. Pemerintahan negara bagian dan teritori berpusat di ibu kota masing-masing. Pemimpin suatu pemerintahan 
negara bagian ialah Premier dan pemimpin pemerintahan teritori ialah Chief Minister. 

Pemerintahan negara bagian beroperasi dengan cara yang hampir sama dengan Pemerintahan Australia. Dalam masing-masing 
negara bagian, seorang Gubernur mewakili Ratu Australia. Di Northern Territory, seorang Pengurus (Administrator) diangkat oleh 
Gubernur Jenderal. Peran dan tanggung jawab Administrator mirip dengan peran dan tanggung jawab Gubernur negara bagian. 

Negara memiliki hak yang diakui oleh Konstitusi, sementara teritori tidak. Negara bagian memiliki kekuatan untuk mengesahkan 
undang-undang dengan hak mereka sendiri sementara undang-undang teritori pemerintahan independen dapat diubah atau 
dicabut oleh Pemerintah Australia kapan saja. 

Dalam pemilihan negara bagian dan teritori, warga negara Australia memberikan suara untuk memilih seorang wakil untuk 
wilayah mereka. Wakil tersebut menjadi anggota parlemen negara bagian atau teritori yang relevan. 

Pemerintahan Lokal 
Negara bagian dan Northern Territory dibagi menjadi wilayah pemerintah lokal yang dapat disebut kota (city), shire, kota kecil (town), 
atau kotamadya (municipality). Masing-masing wilayah memiliki dewan lokal (local council) sendiri. Council bertanggungjawab atas 
perencanaan dan pelaksanaan layanan ke masyarakat setempat mereka. Warga negara dalam masing-masing wilayah pemerintah 
lokal memberikan suara untuk memilih wakil-wakil dewan lokal (local councillors) mereka. 

Senate (Senat) 
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Apa yang dilakukan oleh ketiga tingkat 
pemerintahanan? 
Perbedaan utama antara tiga tingkat pemerintahan tersebut adalah meski beberapa tanggung jawab mungkin tumpang 
tindih, umumnya setiap tingkat pemerintahan menyediakan layanan yang berbeda. Dewan Pemerintah Australia (Council of 
Australian Government /COAG) dibentuk untuk mendorong kerjasama antar tingkat pemerintahan. 

Pemerintah Australia bertanggungjawab atas: 

perpajakan 

pengelolaan ekonomi nasional 

imigrasi dan kewarganegaraan 

bantuan pekerjaan 

jasa pos dan jaringan komunikasi 

jaminan sosial (pensiun dan bantuan keluarga) 

pertahanan 

perdagangan dan perniagaan 

bandara udara dan keselamatan udara 

urusan luar negeri (hubungan dengan negara lain). 

Pemerintah negara bagian dan teritori utamanya bertanggungjawab atas: 

rumah sakit dan layanan kesehatan 

sekolah 

jalan dan kereta api 

kehutanan 

layanan polisi dan ambulans 

transportasi umum. 

Pemerintah lokal (dan Pemerintah Australian Capital Territory) 
bertanggungjawab atas: 

rambu-rambu jalan, pengendalian lalu-lintas 

jalan besar, jalan pejalan kaki, jembatan 

saluran pembuangan air 

taman, taman bermain, kolam renang dan lapangan olah raga 

tempat berkemah, tempat parkir caravan 

inspeksi makanan dan daging 

pengendalian kebisingan dan binatang 

pengumpulan sampah 

perpustakaan, aula dan pusat komunitas lokal 

masalah perawatan anak (childcare) dan perawatan orang lanjut usia (aged care) 

izin bangunan 

perencanaan sosial 

masalah lingkungan lokal. 
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Apa peran partai-partai politik dalam pemerintahan 
Australia? 
Partai politik adalah sekelompok rakyat yang bersama-sama memiliki pendapat yang mirip tentang bagaimana suatu negara 
harus diperintah. Mereka bekerja sama agar gagasan partainya menjadi undang-undang. Partai politik utama di Australia 
antara lain Partai Liberal (Liberal Party of Australia), Partai Buruh (Australian Labor Party), Partai Nasional (the Nationals), dan 
Partai Hijau (Australian Greens). 

Kebanyakan anggota parlemen adalah anggota partai politik. Beberapa anggota tidak milik partai politik apa pun, dan mereka 
disebut 'independen'. 

Di Australia, rakyat bebas untuk menjadi anggota suatu partai politik jika mereka menghendakinya. 

Bagaimana Pemerintahan Australia dibentuk? 
Setelah pemilihan federal, Pemerintah Australia umumnya dibentuk oleh partai atau koalisi partai-partai dengan mayoritas 
anggota di Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives). Pemimpin partai politik tersebut menjadi pemimpin 
Pemerintah Australia, yaitu Perdana Menteri (Prime Minister). 

Setelah pemilihan federal, partai atau koalisi partai dengan jumlah terbesar kedua di Dewan Perwakilan Rakyat (House of 
Representatives) membentuk partai Oposisi. Pimpinannya disebut Pemimpin Partai Oposisi (Leader of the Opposition). 

Perdana Menteri merekomendasikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) atau Senator untuk 
menjadi menteri di Pemerintah Australia. Gubernur Jenderal menyetujui pengangkatan Perdana Menteri dan menteri-menteri. 

Menteri pemerintah bertanggung jawab atas wilayah-wilayah pemerintahan (disebut portfolio), seperti masalah pekerjaan, 
Pribumi, atau Keuangan Negara. Menteri dengan portfolio paling penting membentuk Cabinet, yaitu badan pengambil 
keputusan utama dari pemerintah. 

Bagaimana undang-undang dibuat? 
Parlemen Australia memiliki kekuatan untuk membuat atau mengubah undang-undang di Australia yang menguntungkan negara. 

Jika seorang anggota Parlemen Australia mengusulkan untuk memperkenalkan undang-undang baru atau 
mengubah yang sudah ada, proposal ini disebut 'Bill'. 

House of Representatives dan Senate mempertimbangkan, 
memperdebatkan dan memberikan suara tentang apakah mereka menyetujui Bill tersebut. 

Jika mayoritas anggota dalam masing-masing House of Parlemen menyetujui Bill tersebut, 
Bill itu akan diteruskan ke Gubernur Jenderal. 

Gubernur Jenderal menandatangani sebuah Bill agar menjadi undang-undang. 
Ini disebut ‘Royal Assent’. 

Parlemen negara bagian dan teritori menyusun undang-undang mereka sendiri dengan cara yang mirip. 

30  Kewarganegaraan Australia: Ikatan Umum Kita 



        

 
 

 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

  
 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

Bagaimana undang-undang tersebut diberlakukan? 

Pengadilan 
Pengadilan di Australia bersifat independen. Pengadilan 
akan memutuskan apakah seseorang telah atau tidak 
melanggar undang-undang dan memutuskan 
hukumannya. Pengadilan hanya dapat mendasarkan 
keputusan mereka pada bukti di hadapan mereka. 

Hakim (judge) dan magistrate 
Hakim atau magistrate memegang otoritas tertinggi di 
pengadilan. Keduanya adalah tokoh independen dan tidak 
ada orang yang dapat menyuruh mereka apa yang harus 
diputuskan. 

Hakim dan magistrate diangkat oleh pemerintah, 
tetapi pemerintah tidak dapat memecat mereka jika tidak 
menyetujui keputusan mereka. 

Juri 
Dalam sistem pengadilan Australia, warga dianggap tidak 
bersalah sampai mereka dinyatakan bersalah di pengadilan. 
Setiap orang memiliki hak untuk diwakili oleh seorang 
pengacara di pengadilan. 

Pengadilan akan menggunakan juri dalam kasus tertentu 
untuk memutuskan apakah seseorang telah melanggar 
undang-undang. Peran juri adalah untuk memutuskan di 
pengadilan apakah seseorang dinyatakan tidak bersalah 
atau bersalah. Juri adalah sekelompok warga Australia biasa 
yang ditunjuk secara acak dari penduduk umum. Hakim 
menerangkan undang-undangnya kepada juri tersebut. 
Dalam sidang pengadilan kriminal, jika juri menemukan 
seseorang bersalah, hakim memutuskan hukumannya. 

Kepolisian 
Kepolisian memelihara perdamaian dan tata-tertib dalam 
masyarakat. Merupakan kewajiban mereka untuk 
melindungi nyawa dan harta milik. Mereka tidak terikat 
pada pemerintah. Jika kepolisian yakin seseorang telah 
melanggar undang-undang, mereka dapat menangkap 
dan membawanya ke hadapan pengadilan hukum. Polisi 
mungkin memberikan bukti dalam pengadilan, namun 
pengadilan yang akan menentukan seseorang bersalah 
atau tidak. 

Negara bagian dan Northern Territory memiliki angkatan 
kepolisian sendiri. Mereka menangani kejahatan di bawah 
undang-undang negara bagian dan teritori. 

Australia juga memiliki angkatan kepolisian nasional yang 
disebut Australian Federal Police (AFP). AFP menyidik 
kejahatan yang melawan undang-undang federal, 
contohnya, perdagangan narkoba, kejahatan yang 
melawan keamanan nasional dan kejahatan atas 
lingkungan. AFP juga bertanggungjawab atas kinerja 
kepolisian di Australian Capital Territory. 

Kepolisian dan masyarakat memiliki hubungan baik di 
Australia. Anda dapat melaporkan tindak kejahatan dan 
meminta bantuan dari kepolisian setempat. 

Di Australia, menyuap seorang polisi merupakan tindak 
kejahatan serius. Bahkan hanya menawarkan suapan 
kepada polisi sudah merupakan tindak kejahatan. 
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Tindak kejahatan di Australia 
Penting bagi Anda untuk mengenali undang-undang di Australia. Jika Anda melanggar undang-undang Australia yang tidak 
Anda ketahui, Anda tetap akan dapat dituntut karena hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan. 

Beberapa tindak kejahatan yang paling serius mencakup pembunuhan, pelecehan, pelecehan seksual, tindak kekerasan 
melawan manusia atau harta milik, perampokan bersenjata atau pencurian, berhubungan seks dengan anak-anak atau kaum 
muda di bawah batas usia yang menurut undang-undang telah diperbolehkan melakukan hubungan seks (legal age of 
consent), mengemudi mobil secara membahayakan, memiliki dan narkoba yang terlarang dan pemalsuan. 

Setiap orang memiliki hak untuk merasakan hubungan positif dan aman dengan keluarga, teman, dan orang-orang 
tersayangnya. Seperti di negara-negara lain, kekerasan terhadap orang lain ilegal di Australia dan merupakan tindak kejahatan 
yang serius. Hal ini mencakup kekerasan dalam rumah tangga, dikenal sebagai kekerasan domestik atau keluarga. Kekerasan 
dalam rumah tangga dan keluarga termasuk perilaku atau ancaman yang bertujuan untuk mengendalikan pasangan dengan 
menyebabkan ketakutan atau mengancam keselamatan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga dapat berupa 
memukul, mengisolasi anggota keluarga dari teman dan keluarga, atau mengancam anak-anak atau hewan peliharaan. 
Kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga tidak dapat diterima dan bertentangan dengan undang-undang. 

Seseorang yang melakukan kejahatan ini bisa dipenjara, baik itu pria maupun wanita. Tidak ada yang harus menerima 
diperlakukan buruk atau disakiti. 

Apabila Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang dalam bahaya, Anda harus menghubungi polisi. Informasi lebih lanjut 
tersedia di www.respect.gov.au dan www.1800respect.org.au 

Pelanggaran hukum lalu-lintas 
Peraturan jalan dan lalu lintas dikendalikan oleh pemerintah negara bagian dan teritori. Orang dapat dikenai denda atau dikirim 
ke penjara karena melanggar peraturan lalu-lintas. Pengemudi mobil di Australia harus memiliki surat izin mengemudi 
(Driver’s Licence) setempat dan mobilnya harus diregistrasi. 

Siapa saja yang melakukan perjalanan di dalam mobil harus mengenakan sabuk pengaman. Bayi harus ditempatkan di tempat 
duduk bayi yang sesuai dengan spesifkasi peraturan. Undang-undang lalu lintas sangat ketat. Dilarang mengemudi setelah 
menggunakan obat-obatan terlarang atau jika Anda melebihi batas kadar alkohol dalam darah. Memegang ponsel genggam 
selama berkendara juga termasuk melanggar hukum. 
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Nilai-nilai Australia 
Nilai-nilai Australia yang didasarkan pada 
kebebasan, keadilan, dan kesetaraan kesempatan 
merupakan poin penting bagi komunitas kami untuk 
tetap hidup menjadi komunitas yang aman, sejahtera, 
dan damai. 

Nilai-nilai kami menetapkan dan membentuk negara 
serta merupakan suatu alasan begitu banyak orang 
ingin menjadi warga negara Australia. 

Kewarganegaraan Australia adalah tentang 
penghayatan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan 
sehari-hari Anda dan di komunitas lokal Anda. 
Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk 
memahami nilai-nilai yang diharapkan untuk 
dihormati, diterapkan bersama, dan dijunjung tinggi 
oleh semua warga Australia. 

Nilai-nilai kami 
Komitmen terhadap Kedaulatan 
Undang-undang 
Semua warga Australia dilindungi oleh undang-undang 
dan sistem hukum kami. Rakyat Australia mengakui 
pentingnya undang-undang dalam memelihara 
masyarakat yang damai dan teratur. 

Di bawah Kedaulatan Undang-undang, semua warga 
Australia setara sehunungan dengan undang-undang 
dan tidak ada orang atau kelompok yang kebal hukum. 
Di Australia, setiap orang harus mematuhi undang-
undang dan tidak melanggarnya kapan pun, jika tidak, 
Anda akan menghadapi hukuman. Anda harus 
mematuhi hukum meski jika tidak ada yang mengawasi. 

Undang-undang Australia berlaku untuk semua 
warga di Australia. Hal ini berarti terlepas dari latar 
belakang atau budaya Anda, Anda harus mematuhi 
undang-undang Australia. 

Demokrasi parlementer 
Sistem pemerintahan Australia adalah demokrasi 
parlementer. Hukum kami ditentukan oleh parlemen 
yang dipilih oleh rakyat. Hal ini berarti semua warga 
Australia terlibat dalam cara negara diperintah. 
Kekuasaan pemerintah datang dari rakyat Australia 
karena warga negara Australia memberikan suara 
bagi para kandidat untuk mewakili mereka di 
parlemen. 

Pemberian suara bersifat wajib di Australia. Hal ini 
menunjukkan pentingnya berpartisipasi dalam 
pemilihan. 
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Kebebasan berbicara 
Warga di Australia harus dapat mengungkapkan ide-ide mereka secara bebas selama hal tersebut sesuai dengan 
undang-undang. Di Australia, warganya bebas menemui orang-orang di tempat umum atau pribadi untuk 
berdiskusi masalah sosial atau politik. Warga juga bebas untuk berbicara dan menulis apa yang mereka pikirkan 
tentang topik apa pun dan mendiskusikan ide-ide mereka dengan orang lain. Surat kabar, televisi dan siaran radio 
memiliki kebebasan yang sama. 

Warga Australia diizinkan untuk memprotes tindakan pemerintah, karena toleransi terhadap demonstrasi yang 
damai adalah bagian penting dari demokrasi. 

Dilarang keras mendorong kekerasan terhadap orang atau kelompok orang lain (seperti karena budaya, etnis, 
agama atau latar belakang mereka) karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum Australia. 
Tuduhan palsu ataumendorong orang lain untuk melanggar hukum merupakan tindakan ilegal. Kebebasan 
berbicara dan kebebasan berekspresi orang lain harus dihormati,selama ekspresi tersebut sah menurut hukum. 

Kebebasan berasosiasi 
Di Australia, warga bebas untuk bergabung atau meninggalkan kelompok apa pun secara sukarela selama 
dilindungi hukum. Warga bebas untuk bergabung pada organisasi resmi seperti partai politik, serikat buruh, 
kelompok agama, budaya ataupun sosial. Individu tidak dapat dipaksa untuk bergabung dengan suatu organisasi 
atau dipaksa untuk meninggalkannya. 

Warga Australia dapat bebas berkumpul dengan orang lain, termasuk untuk memprotes tindakan pemerintah 
atau suatu organisasi. Namun semua protes harus dilakukan menurut undang-undang. Protes harus 
dilaksanakan dengan damai, dan dilarang melukai orang lain ataupun merusak harta benda mereka. 

Kebebasan beragama 
Australia tidak memiliki agama nasional resmi dan warga di Australia bebas untuk menganut agama apa pun yang 
mereka pilih. Pemerintah memperlakukan semua warga negaranya secara setara, apapun agama atau 
kepercayaan mereka. Namun, praktik keagamaan tidak boleh melanggar undang-undang Australia. 

Hukum agama tidak memiliki status hukum di Australia. Undang-undang Australia harus dipatuhi oleh semua 
warga di Australia, termasuk ketika bertentangan dengan hukum agama. Beberapa praktik keagamaan atau budaya, 
seperti poligami (menikah dengan lebih dari satu orang pada saat yang sama) dan kawain paksa, bertentangan 
dengan undang-undang di Australia dan dapat mengakibatkan sanksi hukum yang berat, termasuk hukuman penjara. 

Intoleransi agama tidak dapat diterima di masyarakat Australia. Semua warga harus diberi kesempatan yang sama 
untuk mengejar tujuan dan minat mereka terlepas dari etnis atau agama mereka selama mereka mematuhi 
undang-undang Australia. 
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Kesetaraan semua warga di 
Australia menurut undang-undang 
Masyarakat Australia menghargai kesetaraan semua 
warga, tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual, 
usia, cacat, agama, ras, atau asal usul kebangsaan atau 
etnis mereka. Ada sejumlah undang-undang di Australia 
yang melindungi seseorang dari diperlakukan berbeda 
dari yang lain. 

Undang-undang ini diterapkan di Australia sehingga 
warga dari latar belakang yang berbeda tidak 
mendapatkan perlakuan istimewa dan juga tidak menjadi 
korban diskriminasi. Sebagai contoh, umat Buddha dan 
warga dengan kepercayaan lainnya menerima perlakuan 
yang sama seperti umat Kristiani. Menurut undang-
undang kami, dua orang dapat saling menikah, termasuk 
pernikahan antara dua pria atau dua wanita. 

Pria dan wanita memiliki hak yang sama dan harus 
diberikan kesetaraan kesempatan untuk mengejar tujuan 
dan minat mereka. Baik pria maupun wanita memiliki 
akses yang setara untuk pendidikan dan pekerjaan, dapat 
memberikan suara di pemilihan, mencalonkan diri untuk 
dipilih ke parlemen, dapat bergabung dengan Angkatan 
Pertahanan Australia dan polisi Australia, dan 
diperlakukan secara setara di pengadilan. 

Merupakan pelanggaran hukum untuk 
mendiskriminasikan seseorang dari orang lain karena jenis 
kelamin mereka. Di Australia, wanita berhak untuk 
mendapatkan jabatan pekerjaan di atas pria, jika ia 
memang memiliki kualifkasi dan keterampilan yang lebih 
baik. 

Pria dan wanita memiliki hak untuk bebas menjatuhkan pilihan 
dalam hal-hal pribadi, seperti perkawinan serta agama, 
dan dilindungi oleh undang-undang dari intimidasi atau 
kekerasan. Kekerasan fsik terhadap pasangan atau mitra 
tidak pernah dapat diterima dan hal ini merupakan tindak 
pidana di Australia. 

Perceraian dapat diterima di Australia. Baik suami maupun 
istri dapat mengajukan cerai ke pengadilan, kendati pasangan 
lain ingin mempertahankan pernikahan tersebut. 

Kesetaraan kesempatan dan 
‘kesempatan yang adil’ 
Kami percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan 
‘kesempatan yang adil’ dan tidak boleh dibatasi oleh segala 
jenis perbedaan kelas. Setiap orang, terlepas dari latar 
belakang mereka, diberi kesempatan yang sama untuk 
mencapai kesuksesan hidup, dan memastikan bahwa 
setiap orang memiliki hak hukum yang sama merupakan 
aspek penting dari keadilan di masyarakat Australia. 

Hal ini berarti apa yang dicapai oleh seseorang dalam hidup 
adalah hasil kerja keras dan bakat mereka. Halini berarti 
seseorang harus mendapatkan pekerjaan berdasarkan 
keterampilan dan pengalamannya, bukan karena jenis 
kelamin, kekayaan, atau etnisnya. 

Ketika sebuah organisasi perlu mengisi lowongan 
pekerjaan, hukum mendukung agar mereka memilih orang 
dengan keterampilan dan pengalaman terbaik untuk 
pekerjaan tersebut. 

Banyak migran di Australia yang menjadi tokoh bisnis, 
profesi, kesenian, layanan masyarakat, dan olah raga lewat 
kerja keras dan kegigihan mereka. 
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Saling menghormati dan toleransi 
untuk orang lain 
Di Australia, individu harus menghormati kebebasan 
dan martabat orang lain, serta pendapat dan pilihan 
mereka. 

Merupakan pelanggaran undang-undang untuk 
melakukan kekerasan terhadap orang lain. Segala 
jenis kekerasan, termasuk pelecehan verbal dan 
fsik, adalah ilegal. Warga Australia percaya pada 
perselisihan yang damai dan di atas segalanya, hak 
untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan serta 
intimidasi. 

Di Australia, ada undang-undang yang sangat ketat 
mengenai usia persetujuan seksual, yaitu 16 atau 17 
tahun tergantung pada negara bagian atau teritori 
tempat Anda tinggal. Misalnya, di Australia, seorang 
pria berusia 20 tahun tidak dapat melakukan 
hubungan seksual dengan seorang gadis berusia 
15 tahun, karena hal tersebut melanggar hukum 
di semua negara bagian dan teritori Australia. 

Di Australia, tindakan hukum polisi harus didukung. 
Anda harus mematuhi permintaan yang sah dari 
polisi, karena semua warga Australia berkomitmen 
untuk mematuhi hukum tersebut. 

Australia menghargai prinsip-prinsip saling 
menghormati dan toleransi. Hal ini berarti 
mendengarkan orang lain dan menghormati 
pandangan serta pendapat mereka, sekalipun ketika 
mereka berbeda dengan Anda. Warga harus saling 
bertoleransi ketika mereka berselisih pendapat 
tentang sesuatu. 

Rasisme tidak diizinkan ada di Australia. Hal ini 
termasuk membuat atau membagikan materi yang 
menyinggung ras di internet atau publikasi lain dan 
membuat komentar rasis yang melecehkan di 
tempat umum atau di acara olahraga. 
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Komunitas kami 
Menyumbangkan suatu kontribusi 
Kewarganegaraan memberi Anda kesempatan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan dan komunitas bangsa kami. 
Hal ini berarti Anda telah siap untuk memenuhi kewajiban Anda selaku warga negara Australia. Warga Australia mengharapkan 
setiap orang yang tinggal di Australia berpartisipasi dalam masyarakat kami dan berkontribusi pada komunitas kami. Setiap orang 
bertanggung jawab untuk berupaya dan menghidupi dirinya sendiri serta keluarganya jika mereka mampu melakukannya. 

Rasa iba bagi mereka yang membutuhkan bantuan 
Warga Australia menghargai ‘pertemanan’. Kami saling membantu di saat dibutuhkan. Sebagai contoh, mungkin membawa 
makanan ke tetangga yang sudah renta, membawa dengan mobil seorang teman ke janji medis, atau mengunjungi seseorang 
yang sakit, lemah, atau kesepian. 

Dalam semangat pertemanan ini, Australia memiliki tradisi yang kuat dalam pengabdian masyarakat dan menjadi sukarelawan — 
untuk saling menjaga dan memperkuat komunitas. Menjadi sukarelawan juga kesempatan yang sangat bagus untuk berbagi 
pengetahuan, mempelajari keterampilan baru, serta meningkatkan kemampuan berbaur dan rasa menjadi bagian dari komunitas 
Australia. Ada banyak peluang bagi Anda untuk menjadi sukarelawan di Australia. 

Bahasa Inggris sebagai bahasa nasional kami 
Masyarakat Australia menghargai bahasa Inggris sebagai bahasa nasional Australia sekaligus sebagai elemen pemersatu masyarakat 
yang penting. Warga yang tinggal di Australia harus berusaha untuk belajar bahasa Inggris. 

Penting untuk belajar berbicara bahasa Inggris karena hal tersebut merupakan sarana untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, 
dan berbaur yang lebih baik ke dalam masyarakat. Bahasa Inggris juga penting untuk partisipasi ekonomi dan keharmonisan sosial. 
Pemohon kewarganegaraan Australia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari bahasa Inggris, jika itu bukan bahasa 
ibu mereka. 

Membantu menjaga masyarakat kami tetap aman 
Di Australia, kita masing-masing bertanggung jawab untuk membantu melindungi masyarakat Australia. Misalnya, jika warga di 
Australia mencurigai teman atau tetangga mereka mungkin merencanakan tindakan kejahatan serius, mereka harus melaporkan 
hal ini kepada otoritas pemerintah Australia secepatnya. Dengan cara ini, kita dapat membantu melindungi keamanan komunitas kita. 

Demikian pula, jika seseorang di Australia melihat atau mengetahui tentang seorang anak yang dilecehkan, mereka harus melaporkan 
hal ini kepada polisi untuk diselidiki. 

Pelecehan online tidak dapat diterima di Australia. Hal ini terkadang disebut sebagai pelecehan siber. Contoh dari hal ini meliputi 
membagikan foto atau video seksual secara online tanpa persetujuan, menguntit seseorang secara online, atau membuat komentar 
pelecehan rasis tentang seseorang secara online. Banyak bentuk dari pelecehan siber dianggap ilegal di Australia. 

Kesetiaan kepada Australia 
Dalam janji kewarganegaraan, warga negara Australia mengucapkan janji setia mereka kepada Australia dan rakyatnya. Warga negara 
Australia juga dapat memegang kewarganegaraan negara lain atau beberapa negara lain jika hukum negara-negara tersebut 
mengizinkan. Hal ini dikenal sebagai kewarganegaraan ganda atau jamak. Namun, kendati seseorang juga merupakan warga negara 
dari negara lain, sebagai warga negara Australia ia harus selalu mematuhi semua undang-undang Australia. Beberapa undang-undang 
Australia juga harus diikuti oleh warga Australia bahkan ketika mereka berada di luar negeri. Sebagai contoh, dianggap ilegal bagi 
warga Australia untuk terlibat dalam aktivitas seksual apa pun, di dalam maupun di luar negeri, dengan anak-anak usia 16 tahun 
ke bawah. 

Masyarakat Australia didasarkan pada kewajiban kita bersama untuk tidak merusak kepentingan dan keamanan Australia. 
Misalnya, menggunakan media sosial untuk berbagi rahasia pemerintah resmi akan merusak kepentingan Australia. Demikian pula, 
mendorong keraguan dan ketakutan terhadap komunitas etnis akan merusak hubungan komunitas Australia. 
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Di Australia, kami saling bahu-membahu di saat krisis 
dan saling menjaga di masa yang baik maupun buruk. 
Selama musim kebakaran hutan yang amat parah di 
Australia tahun 2019-2020, yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa, harta benda, dan satwa liar, serta kerusakan 
lingkungan, banyak komunitas multikultural bekerja untuk 
mengumpulkan sumbangan uang, pakaian, dan makanan 
untuk membantu orang-orang yang terkena dampak 
kebakaran hutan. Sebagai contoh, anggota komunitas 
Tionghoa, Vietnam, dan Kamboja di Victoria 
mengumpulkan sumbangan di pusat perbelanjaan 
dan menggalang dana melalui acara kelompok komunitas 
lokal, dan anggota komunitas Sikh menyumbangkan 
ribuan botol air kepada komunitas dan petugas pemadam 
kebakaran di Queensland. 

Kesimpulan 
Institusi demokratis dan nilai-nilai Australia bersama kami telah menciptakan masyarakat yang damai dan stabil. 

Kami memiliki kebudayaan yang kaya dan khas untuk dinikmati bersama. Sebagai warga negara Australia, Anda akan menjadi bagian 
dari kisah bangsa kami dan akan berkontribusi bagi masa depan kami. Australia menyambut Anda. Kewarganegaraan adalah ikatan 
umum kita. 

Dalam persiapan tes kewarganegaraan, cobalah berlatih dengan pertanyaan tes di halaman 44–46. 
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Dafar istilah seksi yang dapat 
diteskan 
Orang-orang Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres 
Orang-orang Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres adalah penduduk asli tanah Australia 
Orang-orang Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres di Australia menghuni sekitar tiga persen dari populasi 
Australia. 

Komisi Hak Asasi Manusia Australia 
Komisi independen yang menyelidiki pengaduan tentang diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. 
Insiden rasisme dapat dilaporkan kepada Komisi Hak Asasi Manusia Australia. 

Layanan Umum Australia (Australian Public Service) 
departemen pemerintah dan pegawai yang dipekerjakannya 
Paul memperoleh pekerjaan di Layanan Umum Australia (Australian Public Service) sebagai pegawai Layanan Australia. 

pergolakan sipil 
unjuk rasa dan kerusuhan oleh sejumlah besar rakyat, biasanya memprotes keputusan atau kebijakan pemerintah 
Terjadi pergolakan sipil ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang yang tidak populer. 

koalisi 
bergabungnya dua partai politik atau lebih, biasanya untuk membentuk pemerintahan atau oposisi 
Setelah pemilihan, tidak ada partai dengan mayoritas di House of Representatives, jadi dua partai dengan gagasan yang 
mirip bersatu untuk membentuk koalisi. 

komisi 
sekelompok rakyat dengan tanggung jawab resmi 
Suatu komisi independen mengatur pemilihan. 

Konstitusi 
hukum tertinggi Australia yang harus dipatuhi pemerintah 
Konstitusi menetapkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. 

monarki konstitusional 
sebuah negara dengan seorang raja atau ratu sebagai kepala negara, yang kewenangannya dibatasi oleh Konstitusi 
Konstitusi kami membentuk Persemakmuran Australia (Commonwealth of Australia) sebagai suatu monarki 
konstitusional, dengan Raja atau Ratu Inggris Raya sebagai Kepala Negara kami. 

pengadilan 
tempat di mana kasus hukum diperiksa oleh seorang hakim atau magistrate 
Ketika orang melanggar hukum, mereka mungkin diadili di pengadilan. 

sidang pengadilan kriminal 
sidang pengadilan untuk memeriksa fakta tentang tuduhan kejahatan guna memutuskan apakah seseorang bersalah atau 
tidak bersalah 
Setelah sidang pengadilan, perampok bank dikirim ke penjara. 

demokrasi 
pemerintahan oleh rakyat melalui wakil yang terpilih 
Grace senang hidup dalam suatu demokrasi di mana ia dapat memberikan suara untuk wakilnya di parlemen. 

pelecehan siber 
perilaku yang menggunakan teknologi untuk mengancam, mengintimidasi, melecehkan, mempermalukan seseorang dengan 
maksud untuk menyakiti mereka. 
Banyak jenis dari pelecehan siber bertentangan dengan undang-undang di Australia dan harus dilaporkan kepada polisi 
dan layanan online, seperti platform media sosial, di mana kejadian tersebut terjadi. 
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perdagangan narkoba 
membawa atau membeli narkoba secara ilegal 
Jess dipenjara karena memperdagangkan narkoba. 

kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga 
perilaku atau ancaman yang bertujuan untuk mengendalikan pasangan dengan menimbulkan ketakutan atau ancaman 
terhadap keselamatan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga tidak dapat diterima dan bertentangan 
dengan undang-undang. 
Kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga bertentangan dengan undang-undang di Australia dan harus dilaporkan 
kepada polisi. 

pemilihan 
proses ketika warga negara memilih seseorang untuk mewakili mereka di Parlemen 
Warga negara Australia yang berusia 18 tahun atau lebih harus memberikan suara dalam pemilihan. 

daftar pemilih 
daftar orang yang terdaftar untuk memberikan suara dalam pemilihan atau referendum 
Ketika Jan tiba di tempat pemberian suara, petugas mencari nama di daftar pemilih. 

daerah pemilihan 
distrik yang terdiri dari pemberi suara yang memilih para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) 
Daerah pemilihan disebut distrik, divisi, atau kursi pemilihan. 

kesetaraan 
persamaan dalam status 
Warga Australia percaya pada kesetaraan semua orang. 

memberlakukan undang-undang 
memastikan rakyat mematuhi undang-undang 
Kepolisian memberlakukan undang-undang dan menjaga perdamaian. 

kekuasaan eksekutif 
kekuasaan dan otoritas untuk menatalaksana undang-undang, salah satu dari tiga kekuasaan di bawah Konstitusi Australia 
Menteri Pemerintah Australia dan Gubernur Jenderal memililiki kekuasaan eksekutif untuk menatalaksana undang-
undang yang dibuat oleh Parlemen Australia. 

kesempatan yang adil 
setiap orang, terlepas dari latar belakang mereka, diberi kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan hidup 
Di Australia, kami yakin semua orang berhak mendapatkan ‘kesempatan yang adil’. 

federasi 
penyatuan koloni menjadi sebuah negara dengan koloni yang mempertahankan kekuasaan tertentu 
Pada tahun 1901, koloni-koloni tersebut bersatu menjadi satu federasi yang disebut Persemakmuran Australia 
(Commonwealth of Australia). 

Armada Pertama 
kelompok armada yang terdiri dari 11 kapal yang berlayar dari Inggris di bawah Kapten Arthur Phillip (Captain Arthuer Phillip) 
untuk mendirikan pemukiman nara pidana di 
New South Wales 
Armada Pertama yang mendarat di Sydney Cove pada 26 Januari 1788. 

emblem bunga 
bunga nasional 
Emblem bunga Australia adalah wattle emas. 

kawin paksa 
pernikahan yang terjadi atas dasar salah satu atau kedua pasangan tidak memiliki pilihan bebas 
Ia tak pernah bahagia menjalani kawin paksanya dan selalu ingin keluar dari ikatan tersebut. 

mulai saat ini dan seterusnya 
mulai sekarang dan yang akan datang 
Pada upacara kewarganegaraan, Anda berjanji akan setia pada Australia mulai saat ini dan seterusnya. 
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ikon 
citra atau gambar yang terkenal 
Opera House ikon Sydney yang tersohor. 

Pribumi 
Orang-orang Aborigin dan/atau penduduk pribumi Selat Torres Australia 
Penduduk Pribumi Australia adalah Masyarakat Pertama di negara ini. 

integrasi 
proses adaptasi oleh para pendatang agar mereka dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada masyarakat mereka yang 
baru dan berkembang 
Seiring waktu, para pendatang merasakan manfaat dari integrasi mereka dengan Australia dan komunitas lokal. 

kekuasaan yudisial 
kekuasaan dan otoritas untuk menginterpretasikan dan menerapkan undang-undang, satu dari tiga kekuasaan di bawah 
Konstitusi Australia 
Pengadilan di Australia memiliki kekuasaan yudisial. 

kekuasaan legislatif 
kekuasaan dan otoritas untuk membuat dan mengubah undang-undang, satu dari tiga kekuasaan di bawah Konstitusi 
Australia 
Di bawah Konstitusi, Parlemen memiliki kekuasaan legislatif. 

kebebasan 
kebebasan dan kemerdekaan pribadi 
Dalam masyarakat demokratis kami, rakyat memiliki kebebasan berbicara, kebebasan berekpresi, kebebasan beragama 
dan kebebasan berasosiasi. Kami menghargai nilai-nilai kemerdekaan ini. 

magistrate 
hakim (pimpinan) ‘lower court’ (setara dengan pengadilan negeri) 
Magistrate mendapatkan perampok bersalah dan mengirimnya ke penjara. 

pertemanan (mateship) 
membantu dan menerima bantuan orang lain, terutama dalam masa kesulitan 
Ketika mobil saya mogok, pengemudi lain membantu mendorong dalam semangat pertemanan. 

lagu kebangsaan (national anthem) 
lagu nasional 
Lagu kebangsaan Australia adalah ‘Advance Australia Fair’. 

demokrasi parlementer 
sistem pemerintahan berdasarkan pemilihan wakil parlemen secara berkala oleh warga negaranya 
Dalam demokrasi parlementer, rakyat memberikan suara untuk wakil mereka. 

partai politik 
sekelompok rakyat yang bersama-sama memiliki pendapat yang mirip tentang bagaimana seharusnya suatu negara 
diperintah dan biasanya berusaha untuk dipilih 
Anggota partai politik secara berkala mengadakan rapat, misalnya, guna membicarakan perbaikan atas transportasi 
umum. 

rasisme 
prasangka, diskriminasi, pelecehan, atau kebencian yang ditujukan kepada seseorang karena ras, warna kulit, asal 
kebangsaan atau etnis mereka. 
Rasisme bertentangan dengan undang-undang di Australia dan harus dilaporkan kepada polisi. Pengaduan juga dapat 
dilakukan kepada Komisi Hak Asasi Manusia Australia. 

referendum 
pemberian suara oleh semua pemilih pada usulan perubahan Konstitusi Australia 
Dalam suatu referendum tahun 1967, rakyat memberikan suara untuk memperhitungkan suku Aborigin dalam sensus. 
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wakil 
seseorang yang bertindak atau bersuara atas nama orang lain 
Wakil dewan lokal saya menyukai gagasan saya dan membawanya pada rapat dewan. 

menghormati 
menunjukkan pertimbangan untuk seseorang sebagai pribadi atau keputusan yang telah mereka buat 
Emily senang keluarganya bisa menghargai keputusannya untuk menjadi pemeluk Buddha. 

Kedaulatan Undang-undang 
semua orang, termasuk warga negara dan pemerintah, terikat oleh undang-undang 
Setiap orang di Australia, termasuk Perdana Menteri, terikat oleh semua undang-undang Australia berdasarkan 
Kedaulatan Undang-undang. 

Layanan Australia 
Instansi Pemerintah Australia yang memberikan serangkaian pembayaran dan layanan kesehatan, sosial dan kesejahteraan 
melalui Medicare, Centrelink, dan Child Support. 
Layanan Australia memberikan pembayaran bantuan melalui Centrelink dan layanan lainnya. 

kotak suara rahasia (secret ballot) 
sistem memberikan suara di mana rakyat memberikan suara secara rahasia, sehingga tak ada orang lain yang mempengaruhi 
atau menekan mereka untuk memberikan suara dengan cara tertentu 
Dalam secret ballot, tak ada orang yang mengawasi Anda sementara Anda menuliskan pilihan suara Anda. 

sekular 
terpisah dari agama 
Dalam masyarakat sekular tidak ada agama resmi. 

mandiri 
mampu memenuhi kebutuhan Anda sendiri, tanpa bantuan orang lain 
Memiliki pekerjaan berarti ia dapat membeli makanan sendiri dan membayar sewa sendiri. Dia mandiri. 

membentuk 
membangun, mendirikan, memulai 
Governor Phillip membentuk koloni pertama di New South Wales. 

shire 
wilayah pemerintahan lokal 
Jalan-jalan di shire saya amat aman. 

jaminan sosial (social security) 
pensiun atau jaminan pemerintah untuk membantu rakyat yang penganggur, penderita cacat, lanjut usia dan mereka yang 
memerlukan bantuan 
Ketika Trang kehilangan pekerjaannya, ia mengajukan permohonan tunjangan jaminan sosial. 

Kantor Perpajakan Australia (ATO) 
Suatu instansi Pemerintah Australia yang mengelola sistem pajak dan pensiun yang mendukung dan mendanai layanan untuk 
warga Australia. 
Setiap tahun, sebagian besar warga Australia menyerahkan pengembalian pajak ke Kantor Perpajakan Australia. 

nilai-nilai 
prinsip-prinsip yang membantu seseorang memutuskan mana yang benar dan salah, dan cara menyikapi berbagai situasi 
Australia memiliki serangkaian nilai bersama, yang kami sebut nilai-nilai Australia. 

relawan 
seorang yang memberikan waktunya pada seseorang atau organisasi tanpa mengharapkan bayaran 
Raza seorang relawan yang mengajar bahasa Inggris di rumah mereka. 
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Latihan pertanyaan tes 
Australia dan rakyatnya 
1. Apa yang kita peringati pada Anzac Day? 

a. Pendaratan Korps Angkatan Darat Australia dan Selandia Baru di Gallipoli, Turki saat Perang Dunia I 
b. Kedatangan pionir penetap pertama dari Britania Raya 
c. Pendaratan Armada Pertama di Sydney Cove 

2. Apa warna Bendera Aborigin Australia? 
a. Hitam, merah, dan kuning 
b. Hijau, putih, dan hitam 
c. Biru, putih, dan hijau 

3. Apa itu Lambang Persemakmuran? 
a. Lagu kebangsaan 
b. Bunga nasional Australia 
c. Simbol resmi Australia, yang menunjukkan properti Persemakmuran 

4. Apa yang terjadi di Australia pada tanggal 1 Januari 1901? 
a. Konstitusi Australia diubah melalui referendum 
b. Koloni-koloni terpisah bersatu menjadi satu federasi negara bagian yang disebut Persemakmuran Australia 

(Commonwealth of Australia) 
c. Korps Angkatan Darat Australia dan Selandia Baru terbentuk 

5. Di mana ibu kota dari Australia? 
a. Brisbane 
b. Canberra 
c. Perth 

Keyakinan, hak-hak, dan kebebasan demokratis Australia 
6. Yang mana di bawah ini merupakan contoh kebebasan berbicara? 

a. Warga dapat memprotes tindakan pemerintah dengan damai 
b. Pria maupun wanita diperlakukan secara setara di pengadilan 
c. Warga Australia bebas untuk tidak menganut suatu agama 

7. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang Australia? 
a. Pemerintah melarang agama tertentu 
b. Pemerintah di Australia bersifat sekuler 
c. Undang-undang agama disahkan oleh Parlemen 

8. Yang mana di bawah ini contoh kesetaraan di Australia? 
a. Setiap orang menganut agama yang sama 
b. Pria dan wanita memiliki hak-hak yang setara 
c. Setiap orang termasuk dalam partai politik yang sama 

9. Yang mana dari berikut ini merupakan tanggungjawab warga negara Australia yang berumur 18 tahun atau lebih? 
a. Menghadiri rapat-rapat dewan lokal (local council) 
b. Memberikan suara dalam pemilihan federal dan negara bagian atau teritori, dan dalam referendum 
c. Memiliki paspor Australia yang masih berlaku 

10. Yang mana pernyataan yang benar di bawah ini tentang paspor? 
a. Warga negara Australia dapat mengajukan permohonan untuk paspor Australia 
b. Penduduk tetap dapat memegang paspor Australia 
c. Warga negara Australia memerlukan paspor dan visa untuk kembali ke Australia 
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Pemerintahan dan undang-undang di Australia 
11. Yang mana yang benar dari pernyataan berikut ini tentang pemberian suara di pemilihan Australia? 

a. Warga bebas dan aman untuk memberikan suara untuk kandidat siapa saja 

b. Pemberian suara ialah dengan mengacungkan tangan 

c. Warga harus menuliskan nama mereka pada pemberian suara mereka 

12. Apa nama dokumen resmi yang menetapkan peraturan untuk pemerintahan Australia? 

a. Federasi Australia 

b. Persemakmuran Australia (Australian Commonwealth) 

c. Konstitusi Australia 

13. Apakah referendum itu? 

a. Pemberian suara untuk mengubah pemerintahan 

b. Pemberian suara untuk mengubah Konstitusi Australia 

c. Pemberian suara untuk mengganti Perdana Menteri 

14. Tangan pemerintah yang mana yang memiliki kekuasaan untuk menginterpretasikan dan menerapkan undang-undang? 

a. Legislatif 

b. Eksekutif 

c. Yudisial 

15. Yang mana di bawah ini merupakan peran seorang Gubernur Jenderal? 

a. Pengangkatan premier negara bagian 

b. Menandatangani semua Rancangan Undang- Undang yang disahkan oleh Parlemen Australia menjadi undang-undang 

c. Pengangkatan Kepala Negara 

Nilai-nilai Australia 
16. Pernyataan mana yang paling tepat menunjukkan nilai-nilaikebebasan berekspresi di Australia? 

a. Setiap orang dapat mengungkapkan pendapat mereka dengan damai di dalam koridor hukum 

b. Orang dengan yang berbeda pendapat dengan saya harus dibungkam 

c. Hanya topik yang disetujui yang dapat didiskusikan 

17. Haruskah warga di Australia berusaha mempelajari Bahasa Inggris? 

a. Warga di Australia harus berbicara dalam bahasa apa pun yang paling umum digunakan dalam lingkungan 
sekitarnya di Australia 

b. Tidak ada tuntutan untuk mempelajari bahasa tertentu di Australia 

c. Ya, bahasa Inggris merupakan bahasa nasional Australia dan sarana untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, 
dan berbaur dengan masyarakat 

18. Di Australia, bisakah Anda mendorong kekerasan terhadap seseorang atau sekelompok orang jika Anda dihina? 

a. Ya, jika Anda tidak berniat melakukan kekerasan 

b. Tidak, hal itu bertentangan dengan nilai dan hukum Australia 

c. Terkadang, jika saya merasa sangat tersinggung 

19. Haruskah warga saling bertoleransi satu sama lain ketika mereka berselisih pendapat tentang sesuatu? 

a. Tidak sependapat dengan orang lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang 

b. Tidak, orang hanya perlu saling menghormati jika mereka sependapat dengan pendapat yang lain 

c. Ya, perselisihan yang damai mencerminkan nilai-nilai Australia sehubungan dengan saling menghormati 
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20. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh yang berkontribusi kepada komunitas Australia? 

a. Menjadi sukarelawan atau melakukan penggalangan dana untuk amal adalah kesempatan besar demi 
memperkuat komunitas kita 

b. Saya seharusnya tidak berusaha untuk mengenal orang lain 

c. Warga di Australia seharusnya tidak berkontribusi kepada komunitas karena Australia adalah negara bebas 

Jawaban 

1a, 2a, 3c, 4b, 5b, 6a, 7b, 8b, 9b, 10a, 11a, 12c, 13b, 14c, 15b, 16a, 17c, 18b, 19c, 20a 
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