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Terdapat 7 Benua di muka bumi ini, yaitu : Asia, Amerika Utara, 
Amerika Selatan, Africa, Eropa , Australia / Oceania dan Antartica 

 

Di peta  dunia, Indonesia, Philippines, Brunei, East Malaysia, Timor 
Leste masuk dalam benua Asia 

 

 



Begitupula  di dunia Amatir Radio ada 7 benua atau yang biasa kita 
sebut Continent. 

Ketujuh benua/continent pada amatir radio adalah : 

1. Asia -> (AS) 
2. North America -> (NA) 
3.  South America -> (SA) 
4. Africa -> (AF) 
5. Europe -> (EU) 
6. Oceania -> (OC) 
7. Antartica -> (AN) 

 
Pada peta amatir radio, Indonesia (YB), East Malaysia (9M6), 
Philippines (DU), Brunei (V8), Timor Leste (4W) bukan lagi 
termasuk di benua Asia, tetapi berada di benua Oceania 
bersama dengan Australia (VK), New Zealand (ZL), Vanuatu (YJ), 
Hawaii (KH6), Guam (KH2), Mariana Island (KH0) dan masih 
banyak lagi negara kepulauan di benua Oceania ini. 
  
 
 
 



Benua Antartica yang biasa di sebut kutub selatan,  adalah 
daratan yang membentang luas di kelilingi Lautan Atlantik, 
Lautan Hindia dan Lautan Pasifik,sehingga pada peta, daerah 
Antartica terlihat seperti terbagi dalam 3 continent yaitu SA,AF 
dan OC padahal sesungguhnya tetaplah benua Antartica 
(AN),suhu udara yang jauh lebih dingin daripada di kutub utara 
sehingga sedikit sekali populasi manusia di Antartica 
 
Apakah ada station amatir radio yang mengudara dari Antartica? 
Walau tergolong station langka,saya pernah melakukan QSO 
dengan station dari Antartica  VK0JJJ dan terkonfirmasi pada 
LOTW.  

 
 

 



 
 
Untuk melihat daftar/list dari Entities yang berada di dalam  
continent Oceania,Europe South America, North America, Africa 
dan Asia, silahkan browsing pada website : 
 
https://www.ng3k.com/Dxcc/index.html 

 
 

 Daftar entities yang masuk dalam benua Antartica berdasarkan 
DXCC List adalah Antartica dan Peter Island. 

 

 

 
 
 



Anda juga bisa mendapatkan WAC Award jika bisa melakukan 
contact/QSO dengan amatir radio yang berada di 6 continent 
saja (OC, AS, SA, NA, AF dan EU) tanpa Antartica dan Cukup satu 
contact/QSO per Continent  dan harus confirm. 
 

 
Worked All Continent Award 

 
 

 

 


