
 
Hari Australia 
 

Hari Australia dirayakan pada tanggal 26 Januari setiap tahun.                        

Ini liburan umum atau hari raya.  

Hari Australia dirayakan karena inilah  tanggalnya  kedatangan Kapten Arthur 

Phillip dengan armada kapal pertama atau ‘First Fleet’ yang  tiba di Australia pada 

tanggal 26 Januari 1788. 

Banyak orang diseluruh Australia merayakan Hari Australia dengan BBQ atau 

piknik di rumahnya, di taman-taman atau  di pantai dengan keluarganya. 

 

 

dirayakan   is celebrated (pasif) 
merayakan                    to celebrate (aktif)  
ini liburan umum   this is a public holiday 
karena   because 
tanggal    the date  
 

 
 
 



Hari Paskah. 
 

Hari Paskah dirayakan sebagai perayaan agama Kristen di Australia dan  diliburkan 

selama empat hari mulai dari hari Jumat Agung atau ‘Good Friday’ hingga  Senin 

hari Paskah atau ‘Easter Monday’  

Banyak anak bisa mencari telur Paskah di kebun, lalu bisa makan telur-telur 

paskah yang dibuat dari cokelat.  Adat  ini diadakan pada hari Minggu.   

 

Banyak orang Australia yang pergi ke pantai pada liburan Paskah dan juga banyak 

orang Kristen pergi ke gereja untuk berdoa. 

 

Orang-orang mengucapkan “Selamat hari Paskah”  kepada teman-teman.  

                            

dirayakan    is celebrated 
hingga    until 
bisa mencari   can look for 
kebun    garden 
adat     tradition or custom 
pantai    beach 
 
 

 
 
 

 
 



 
Hari ANZAC 
 
Hari ANZAC diperingati  pada tangal 25 April setiap tahun. 

Ini liburan umum atau Hari Raya 

Pada hari ini orang-orang Australia memberi penghormatan kepada pahlawan 

pria dan wanita yang mengorbankan jiwanya untuk negara mereka pada waktu 

perang dunia. 

Upacara hari ANZAC ini biasanya diadakan pada jam 04.30 pagi di setiap kota.   

Upacara yang diadakan di ‘War Memorial’ di Canberra biasanya juga disiarkan di 

televisi dan radio di seluruh Australia.  

Para mantan pejuang perang mengikuti  pawai dan berbaris melewati jalan-jalan. 

Di sekolah-sekolah juga hari ANZAC dirayakan dengan upacara  

kenaikkan  bendera dan ‘The Last Post’ dimainkan dengan terompet. 

Ada satu menit keheningan dan orang-orang mengucapkan  

“Lest We Forget” 

 

memberi penghormatan   give/pay respect to 
pahlawan      heroes 
pria dan wanita    men and women 
mengorbankan jiwanya            who gave their lives 
perang dunia     world war 
biasanya juga disiarkan  is usually also broadcast 
mengikuti pawai    join in the parade 
berbaris     march in lines 
upacara kenaikkan bendera          flag raising ceremony 
 

 


