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Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 (New Normal) (Rev 98)
GA Info ini menggantikan GA Info 268/GA/JKT/X/21 – 06 Oktober 2021

Dengan hormat,
Menindaklanjuti regulasi terbaru melalui Surat Edaran Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID19, bersama ini kami sampaikan beberapa update sebagai berikut:
A. DASAR HUKUM
1. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ketentuan
Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).
2. Surat Edaran Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 18 tahun 2021 tentang
Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).
3. Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 18 tahun 2021
tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).
4. Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 18
tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).
5. Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Imigrasi No. IMI-GR.01.01-0873 Perihal Pembatasan Sementara Masuknya Pelaku Perjalanan ke
Wilayah Indonesia.
6. Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/847/2021 Tentang Digitalisasi
Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara yang Terintegrasi dengan Aplikasi
PeduliLindungi.
7. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi Corona Virus
Disease (COVID-19).
8. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat
Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
9. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perjalanan Internasional dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).
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10.Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Surat
Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 74 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).
11.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa
Dan Bali.
12.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, dan Papua.
B.

PENGERTIAN
1. Perjalanan orang adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas
wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota dan kedatangan orang dari luar negeri memasuki
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan moda transportasi pribadi
maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, dan udara.
2. Penerbangan yang dimaksud adalah penerbangan terjadwal (INT dan DOM) dan charter (DOM).

C.

PERSYARATAN & KETENTUAN UMUM
1. Persyaratan Umum bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (Penerbangan Domestik)
a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang bertanggung jawab atas kesehatannya
masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
b. Untuk perjalanan antar kota atau kabupaten di dalam Pulau Jawa atau di dalam Pulau Bali
(antar bandar udara di Pulau Jawa dan Pulau Bali), Pelaku perjalanan wajib mengisi e-HAC
Indonesia yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi serta sebagai persyaratan
perjalanan menggunakan transportasi udara wajib menunjukkan (hasil cetak) :
i. surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sejak
sampel diambil sebelum keberangkatan dan surat Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID19 (minimal dosis pertama) atau
ii. surat keterangan hasil negatif tes rapid antigen dalam kurun waktu maksimal 1 x 24
jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan surat Keterangan/Kartu
Vaksinasi COVID-19 (dosis kedua)
iii. Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak
diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi
provinsii/kabupaten/kota.
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c. Untuk perjalanan Kedatangan dari luar Pulau Jawa atau Pulau Bali menuju Pulau Jawa
atau Pulau Bali; atau keberangkatan dari Pulau Jawa dan Pulau Bali menuju luar Pulau
Jawa atau Pulau Bali; atau daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri
sebagai daerah dengan Kategori PPKM Level 3 dan Level 4 (lihat lampiran 2)
i.
Pelaku perjalanan wajib mengisi e-HAC Indonesia yang terintegrasi dalam aplikasi
PeduliLindungi serta sebagai persyaratan perjalanan menggunakan transportasi udara
wajib menunjukkan (hasil cetak) :
 Surat Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID-19 (minimal dosis pertama) atau dapat
diunduh melalui aplikasi PeduliLindungi.
 surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam
sejak sampel diambil sebelum keberangkatan.
 Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu
tidak diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah
administrasi provinsii/kabupaten/kota.
d. Kewajiban untuk menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi penumpang dengan kondisi
kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak
dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter
dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau
tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Penumpang tersebut tetap harus menunjukkan
surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau tes rapid antigen (menyesuaikan regulasi
tujuan destinasi) sebagai persyaratan perjalanan.
e. Untuk perjalanan menuju selain yang disebutkan pada poin C.1.b dan C.1.c di atas atau
menuju daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah
dengan kategori PPKM Level 1 dan PPKM Level 2 (lihat lampiran 2), pelaku perjalanan wajib
mengisi e-HAC Indonesia yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi serta sebagai
persyaratan perjalanan menggunakan transportasi udara wajib menunjukkan (hasil cetak) :
i. surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sejak
sampel diambil sebelum keberangkatan.
ii. surat keterangan hasil negatif tes rapid antigen yang sampelnya diambil dalam kurun
waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan.
iii. Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak
diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi
provinsii/kabupaten/kota.
f. Untuk penerbangan Angkutan Udara Perintis dan Angkutan Udara di wilayah perbatasan
dan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
point C.1.b sampai dengan point C.1.d dapat menyesuaikan dengan kondisi daerah masingmasing.
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g. Apabila hasil RT-PCR atau rapid test antigen pelaku perjalanan negatif/nonreaktif namun
menunjukkan gejala indikasi COVID-19, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan
perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri
selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.
h. Pelaku perjalan orang/penumpang wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai
syarat perjalanan dalam negeri untuk pemeriksaan hasil test RT-PCR atau rapid test antigen
yang hasilnya menunjukkan negatif dan sudah melakukan vaksinasi dosis pertama atau dosis
lengkap.
i. Seluruh pelaku perjalanan domestik wajib memiliki hasil RT-PCR atau Test Rapid Antigen
dari Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang disebutkan dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang
Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
j. Penumpang dihimbau untuk dapat melakukan tes RT-PCR atau tes Rapid Antigen di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang dapat melakukan entry data hasil pemeriksaan RDT Antigen dan
Uji Real Time PCR ke dalam sistem big data (NAR) yang selanjutnya akan terintegrasi dengan
Sistem Informasi Satu Data COVID-19 PeduliLindungi dan e-HAC. (mengacu Surat Edaran
Kementerian Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/847/2021). Berikut adalah situs daftar
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 sebagaimana disampaikan pada
point g di atas yang dapat melakukan entry data ke dalam sistem NAR. [lihat di sini].
k. Untuk Penerbangan Connecting Domestik dengan transit (tidak ada pergantian
penerbangan/pesawat), maka mengacu syarat dari Otoritas Stasiun Asal dan/atau Destinasi
akhir. Misal untuk penerbangan CGK-DPS-KOE transit di DPS tanpa keluar dari Bandara,
maka mengacu syarat untuk Rute CGK-KOE. Adapun untuk Penerbangan Connecting
Domestik dengan transfer (ada pergantian penerbangan/pesawat), maka Penumpang
dihimbau untuk dapat memenuhi persyaratan sesuai aturan setiap segmen penerbangan
untuk memastikan tidak terkendala saat pemeriksaan oleh KKP, termasuk persyaratan
terkait vaksinasi.
l. Ketentuan ini berdasarkan SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 tahun 2021
dan SE Kementerian Perhubungan Nomor 62 beserta Nomor 70 Tahun 2021 serta berlaku
efektif mulai tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
m. Mempertimbangkan masih banyak KKP yang mewajibkan surat keterangan sehat bebas
Covid-19 agar dicetak untuk kebutuhan validasi manual, Penumpang diminta untuk
menyiapkan hard copy/hasil cetak surat kesehatan sebagai antisipasi jika diperlukan validasi
manual saat proses keberangkatan.
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2. Persyaratan Umum bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri - Penerbangan Internasional ke
Indonesia
a. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar
negeri diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat
sebagaimana ditetapkan Pemerintah.
b. Larangan memasuki wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing
tetap diberlakukan bagi pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Asing
(WNA), kecuali yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
i. Sesuai ketentuan dalam Permenkumham No. 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa
dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
ii. Sesuai skema perjanjian bilateral Travel Corridor Arrangement (TCA); dan/atau
iii. Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
c. Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia
(WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai
berikut:
i. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah;
ii. Menunjukkan (hasil cetak) hasil negatif melalui tes RT-PCR (untuk semua umur) di
negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum
jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan;
iii. Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan
internasional masuk ke wilayah Indonesia; serta melakukan pengisian e-HAC
Internasional Indonesia melalui aplikasi PeduliLindungi atau secara manual di bandar
udara keberangkatan (Negara Asal);
iv. Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik atau digital) telah menerima vaksin COVID-19
dosis lengkap dalam Bahasa Inggris, selain Bahasa dari negara asal sebagai persyaratan
memasuki Indonesia
v. Jika penumpang tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 karena belum
divaksinasi , maka berlaku peraturan sebagai berikut:
- Bagi WNI yang belum mendapatkan vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di
tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR
kedua dengan hasil negatif.
- WNI di bawah 12 tahun dikecualikan dari menunjukkan vaksin (SE Satgas COVID19 No. 74 & 77 Tahun 2021) dan tetap dapat masuk wilayah Indonesia dengan
syarat:
 destinasi terakhir adalah pintu masuk pertama wilayah Indonesia (CGK &
MDC);
 didampingi oleh orang tua dengan menyertakan bukti hubungan keluarga;
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menyertakan hasil negatif RT-PCR;
dan tidak melanjutkan perjalanan domestik.
- Bagi WNA, akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah
melakukan tes RT-PCR dengan hasil negatif, hanya untuk kategori:
 WNA berusia 12 – 17 tahun
 Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan/atau
 Memiliki undangan dari Kementerian Republik Indonesia
Sehingga WNA di luar ketentuan di atas, tetap harus memiliki vaksin COVID-19
dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia/mengacu poin 2.c.iv.
- WNA di bawah 12 tahun dikecualikan dari menunjukkan vaksin (mengacu SE Satgas
COVID-19 No. 74 & 77 Tahun 2021 dan Permenkumham No. 34 Tahun 2021) dan
dapat masuk wilayah Indonesia dengan syarat:
 termasuk dalam salah satu kategori WNA yang disampaikan pada 2.b di atas;
 destinasi terakhir adalah pintu masuk pertama wilayah Indonesia (CGK &
MDC);
 di dampingi oleh orang tua dengan menyertakan dengan bukti hubungan
keluarga;
 menyertakan hasil negatif RT-PCR;
 dan tidak melanjutkan perjalanan domestik.
vi. Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 sebagai persyaratan
memasuki Indonesia dikecualikan kepada:
- WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan
resmi atau kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas dan WNA yang
masuk ke Indonesia dengan skema Travel Corridor Arrangement, sesuai prinsip
resiprositas dengan tetap menerapkan protocol kesehatan secara ketat.
 KITAS/KITAP bukan termasuk sebagai visa diplomatik atau visa dinas.
- Pelaku perjalanan internasional usia di bawah 18 tahun; dan
- Pelaku perjalanan internasional dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit
komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin,
dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit
Pemereintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
vii. Bagi WNA yang memasuki wilayah Indonesia wajib menunjukkan bukti kepemilikan
asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan dalam
melakukan karantina maupun pengobatan ketika terpapar COVID-19;
viii. Selain ketibaan Internasional di entry point CGK dan MDC, perjalanan penumpang
lanjutan baik bagi WNI dan WNA dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara
waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah
administrasi provinsi/kabupaten/kota sehubungan dengan belum dapat di vaksin.
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(Mengacu Hasil Sosialiasi Nomor UM.209/10/1/DJPU/.DKP-2021 Perihal Penyampaian
Notulensi Sosialisasi SE Nomor 62 dan Nomor 63 Tahun 2021).
d. Pada saat kedatangan, pelaku perjalanan internasional akan dilakukan tes molekuler
isotermal (NAAT/jenis lainnya) yang hasilnya dapat diterbitkan dalam waku paling lama 1
jam atau tes RT-PCR di bandar udara kedatangan, dan diwajibkan menjalani karantina
terpusat selama 8 x 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13
Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RTPCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional yaitu bagi WNI yang
mana merupakan:
- Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia untuk menetap minimal
14 hari di Indonesia;
- Pelajar/mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti Pendidikan atau
melaksanakan tugas belajar di luar negeri;
- Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri
akan dikarantina dengan biaya ditanggung pemerintah di Wisma Pademangan dengan
pelayanan mencakup penginapan, transportasi, makan dan biaya RT-PCR apabila
melalui entry point di Bandara Soekarno Hatta. Untuk entry point selain bandara
Soekarno Hatta, lokasi karantina ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 daerah dengan biaya ditanggung pemerintah.
Apabila WNI dengan kriteria yang disebutkan pada poin ini tidak bersedia melakukan
karantina di lokasi yang telah ditetapkan, maka karantina wajib dilakukan di Hotel
Karantina Terpusat yang telah ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Nasional/Daerah dengan biaya mandiri atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.
ii. Bagi WNI di luar kriteria sebagaimana dimaksud di atas dan bagi WNA, termasuk
diplomat asing, di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing,
menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan
rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan
ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan
kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungah (CHSE) dan Kementerian yang
membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau Dinas Provinsi
yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi protokol
kesehatan COVID-19; dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.
iii. Kewajiban karantina dikecualikan kepada WNA pemegang visa diplomatik dan visa
dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri
keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema Travel Corridor Arrangement,
sesuai prinsip resiprostas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
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e. Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat
melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 8 x 24 jam sebagaimana
dimaksud pada poin nomor d.ii;
f. Dalam hal hasil pemeriksaan tes molecular isothermal (NAAT/Jenis lainnya) atau RT-PCR
pada saat kedatangan di bandar udara menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan
di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan
biaya seluruhnya ditanggung mandiri;
g. Dalam hal Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau
perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak sponsor, kementerian/lembaga/BUMN yang
memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan
pertanggungjawaban yang dimaksud.
h. Saat pelaksanaan karantina, bagi WNI dan WNA dilakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-7
karantina.
i. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada poin nomor h, maka setelah
dilakukan karantina 8 x 24 jam, WNI dan WNA dapat dinyatakan selesai karantina; dan
diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan
karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan;
ii. Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada poin nomor h, maka dilakukan
perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi
WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;
iii. Pemeriksaan tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada poing nomor h dapat dimintakan
pembanding secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP) atau Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah
Jakarta dan sekitarnya dengan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pelaku
perjalanan internasional.
 Pelaksanaan tes pembading RT-PCR dilakukan oleh laboratorium Rumah Sakit
Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rumah Sakit Pusat Angatan Darat
Gatot Soebroto (RSPAD), atau Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto (RS.
Polri) dilakukan secara bersamaan atau simultan oleh KKP atau laboratorium yang
bekerjasama dengan tempat akomodasi karantina.
i. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara dan Pelabuhan Laut Internasional memfasilitasi
WNI atau WNA pelaku perjalanan internasional yang membutuhkan pelayanan medis saat
kedatangan di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
j. Saat ini diberlakukan pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional dimana
hanya dapat dilakukan melalui Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang dan Bandar Udara
Sam Ratulangi, Manado.
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k. Ketentuan di atas ini berdasarkan SE Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Nomor 18 tahun 2021 beserta Adendum-Adendumnya dan SE Kementerian Perhubungan
No. 74 dan 77 Tahun 2021 dan berlaku efektif mulai tanggal 17 September 2021 sampai
dengan waktu yang ditentukan kemudian.
l. Adapun Informasi Peraturan Keimigrasian Selama Masa Pandemi Covid-19, khususnya
terkait persyaratan masuk ke Indonesia, dapat diakses pada situs berikut :
https://www.imigrasi.go.id/id/covid19-1/
3. Persyaratan Umum bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri - Penerbangan dari Indonesia menuju
Luar Negeri
Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI)
maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
a. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah;
b. Menunjukkan (hasil cetak) persyaratan dokumen penerbangan yang dipersyaratkan dalam
informasi atau ketentuan pada situs pemerintah, kedutaan dan otoritas terkait dari negara
tujuan (detail pada Lampiran I) serta situs IATA (lihat disini atau disini) serta situs Traveldoc.
c. Menunjukkan hasil cetak kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dalam
Bahasa Inggris, selain Bahasa dari negara asal pelaksanaan vaksinasi:
i. WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik
(antar bandar udara di Pulau Jawa, penerbangan dari atau ke bandar udara di Pulau
Jawa dan penerbangan dari atau ke bandar udara di Pulau Bali) maupun perjalanan
internasional yang transit melalui bandar udara domestik tersebut diwajibkan untuk
menunjukkan hasil cetak surat keterangan/kartu/sertifikat telah menerima vaksin
COVID-19.
Contoh:

Penerbangan KNO-CGK-SIN
- Wajib menunjukkan hasil cetak surat keterangan/kartu/sertifikat telah
menerima vaksin COVID-19; atau
- tidak diwajibkan menunjukkan hasil cetak surat keterangan/kartu/sertifikat
telah menerima vaksin COVID-19 namun dengan persyaratan sebagai berikut:
 harus mendapatkan izin oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Setempat untuk
melaksanakan perjalanan domestik dengan tujuan agar dapat meneruskan
penerbangannya keluar dari Indonesia; dan
 tidak keluar dari area bandar udara selama transit
 menunjukkan jadwal tiket penerbangan ke luar Indonesia untuk direct
transit dari kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah
RI dengan tujuan akhir ke negara tujuan.
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Penerbangan direct CGK – SIN (tidak diwajibkan menunjukkan hasil cetak surat
keterangan/kartu/sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 kecuali negara
destinasi mewajibkan menunjukkan surat keterangan/kartu/sertifikat telah
menerima vaksin COVID-19).
ii. Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 dikecualikan kepada:

WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan
resmi atau kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas dan WNA yang
keluar dari Indonesia dengan skema Travel Corridor Arrangement, sesuai prinsip
resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan
memperhatikan regulasi destinasi perjalanan.

WNA yang belum melakukan vaksinasi dan bermaksud untuk melakukan
perjalanan domestik dan melanjutkan dengan tujuan mengikuti penerbangan
internasional keluar dari wilayah RI, diperbolehkan untuk tidak menunjukkan
kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 selama tidak keluar dari area bandara selama
transit menunggu penerbangan internasional yang hendak diikuti, dengan
persyaratan:
- telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat untuk
melaksanakan perjalanan domestik dengan tujuan agar dapat meneruskan
penerbangannya keluar dari Indonesia; dan
- menunjukkan jadwal tiket penerbangan ke luar Indonesia untuk direct transit
dari kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah RI dengan
tujuan akhir ke negara tujuan.

Penumpang baik WNI/WNA dengan usia di bawah 18 tahun.

Penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang
menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan
persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit
Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak
dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Penumpang tersebut tetap harus
menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau tes rapid antigen
(menyesuaikan regulasi tujuan destinasi) sebagai persyaratan perjalanan.
d. Penumpang dihimbau untuk dapat melakukan tes RT-PCR di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang dapat melakukan entry data hasil pemeriksaan Uji Real Time PCR ke dalam sistem big
data (NAR) yang selanjutnya akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Satu Data COVID-19
PeduliLindungi dan e-HAC. (mengacu Surat Edaran Kementerian Kesehatan No.
HK.02.01/MENKES/847/2021). Berikut adalah situs daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/4642/2021 yang dapat melakukan entry data ke dalam sistem NAR.
[lihat di sini].
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e. Jika terdapat diskresi antar regulasi seperti tanggal efektif berlaku, berlaku syarat khusus
yang lebih ringan/lebih ketat, terkait vaksin, atau surat keterangan bebas COVID-19 dapat
diberlakukan jika terdapat izin otoritas lokal terkait (KKP setempat; Gugus Tugas(SATGAS)
setempat) dengan meminta dokumen tertulis dalam bentuk risalah rapat, surat edaran,
pengumuman, atau dokumen lainnya dan berkoordinasi dengan Petugas Kedatangan,
serta penumpang untuk mengisi FOI.
f. Ketentuan di atas ini berdasarkan Peraturan Otoritas Setempat, SE Satuan Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 Nomor 18 tahun 2021 dan SE Kementerian Perhubungan No. 74
Tahun 2021 dan berlaku efektif mulai tanggal 17 September 2021 sampai dengan waktu
yang ditentukan kemudian.
g. Adapun Informasi Peraturan Keimigrasian Selama Masa Pandemi Covid-19, khususnya
terkait persyaratan keluar Indonesia, dapat diakses pada situs berikut :
https://www.imigrasi.go.id/id/covid19-1/
D. PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggaraan
transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan
transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
2. Otoritas, pengelola dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan pengawasan selama
penyelenggaraan transportasi umum;
3. Kementerian/lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah daerah berhak menghentikan dan/atau
melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan;
4. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, Polri dan Pemerintah Daerah) melaksanakan
pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
E.

PERSYARATAN & KETENTUAN KHUSUS : PENERBANGAN DOMESTIK (KETENTUAN PEMERINTAH
DAERAH)
1. Penerbangan Domestik ke DPS
Mengacu SE Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, SE
Kementerian Perhubungan Nomor 62 dan Nomor 70 Tahun 2021, SE Gubernur Bali Nomor 15
Tahun 2021, Risalah Rapat Evaluasi Pelaksanaan dan Persamaan Persepi Pelaksanaan SE 45
Tahun 2021 No. UM.004/1813/VII/otbwil.IV/2021, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
47 Tahun 2021 berlaku sejak 05 Oktober 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya, bersama ini
kami sampaikan persyaratan penerbangan menuju DPS sebagai berikut:
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a. Penumpang wajib mengisi e-HAC Indonesia yang terintegrasi dalam aplikasi
PeduliLindungi serta menunjukkan (hasil cetak):
 surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang dilengkapi dengan Barcode/QRCode
dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan
dan surat Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID-19 (minimal dosis pertama) atau
 apabila diizinkan dan dipersyaratkan oleh Bandar Udara Keberangkatan, dapat
menggunakan surat keterangan hasil negatif tes rapid antigen yang dilengkapi dengan
Barcode/QRCode dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sejak sampel diambil
sebelum keberangkatan dan surat Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID-19 (dosis
kedua)
b. Apabila penumpang tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil negative tes RT-PCR
atau rapid antigen yang dilengkapi dengan Barcode/QRCode maka penumpang:
i. tidak dapat melanjutkan penerbangan menuju DPS atau
ii. petugas mengarahkan penumpang untuk menuju fasilitas kesehatan di Bandar Udara
origin terdekat untuk mendapatkan hasil negatif RT-PCR atau rapid antigen ulang yang
dilengkapi dengan Barcode/QRCode.
c. Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak
diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi
provinsii/kabupaten/kota.
Adapun berdasarkan hasil rapat manajemen dengan SATGAS COVID-19 setempat, maka
untuk perjalanan penumpang berusia dibawah 12 tahun dengan keberangkatan dari Bali,
kebijakan Satgas provinsi Bali dikecualikan dengan syarat sebagai berikut:
i. anak berusia dibawah 12 tahun yang terbang dengan orang tuanya menuju daerah asal/
domisili/ daerah tugas orang tua, dengan dilengkapi surat rekomendasi/ surat jalan dari
SATGAS COVID-19 Tingkat Provinsi.
ii. Untuk permohonan surat Keterangan Jalan dengan keberangkatan dari Bali, dapat
diajukan via WA Posko/Pusdalops/085792240799 dengan membawa:
 KTP Orang Tua
 Identitas anak
 Daerah Tujuan
 Alasan perjalanan
d. Mengacu Risalah Rapat Evaluasi Pelaksanaan dan Persamaan Persepi Pelaksanaan SE 45
Tahun 2021 No. UM.004/1813/VII/otbwil.IV/2021, maka :
i. khusus untuk untuk WNA yang berangkat dari DPS transit di bandara transit tidak lebih
dari 24 jam dan melanjutkan perjalanan lanjutan ke luar negeri tidak dipersyaratkan
Vaksinasi COVID-19 Dosis 1.
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ii.

iii.

Penyintas Covid-19
Penumpang yang pernah terpapar COVID-19 dalam periode 3 bulan terakhir, dapat
membawa Surat Keterangan Penyintas COVID-19 sebagai referensi tidak dapat
dilakukan vaksinasi COVID-19.
Pemohon/peserta vaksin di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai
Tidak dapat terbang pada hari dilaksanakan vaksin, namun dapat terbang pada H+1 /
satu hari setelah dilaksanakan vaksin.

2. Penerbangan Domestik ke PNK (PPKM Level 2)
Mengacu Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, SE
Kementerian Perhubungan Nomor 62 dan Nomor 70 Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 48 Tahun 2021, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No.
711/KESRA/2021, Surat Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 75 tahun 2021, Surat Edaran
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat Nomor 445/3809/DINKESYANKES.C, SE Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat No. 553/450/DISHUBD, yang efektif berlaku mulai 05 Oktober 2021 sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.
bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan ke PNK sebagai berikut:
a. Penumpang wajib:
i. Mengisi e-HAC Indonesia yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi serta
ii. Menunjukkan secara digital pada aplikasi PeduliLindungi surat keterangan hasil negatif
tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sejak sampel diambil sebelum
keberangkatan dan surat keterangan/kartu vaksin (minimal dosis pertama).
b. Pelaku perjalanan yang yang telah melakukan validasi dokumen kesehatan hasil negatif uji
Swab berbasis PCR secara digital melalui aplikasi PeduliLindungi akan dilakukan tes secara
acak (random check) Uji Swab PCR pada saat tiba di Bandar Udara.
c. Apabila hasil negatif tes uji Swab PCR terbukti palsu atau apabila hasil uji Swab PCR adalah
positif saat dilaksanakan secara acak di Bandar Udara Kedatangan (PNK), maka pelaku
perjalanan akan dikenakan denda/sanksi sebagaimana diatur dalam SE Peraturan
Gubernur Kalimantan Barat No 75 Tahun 2021 dan SE Dinas Perhubungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat No. 553/450/DISHUB-D.
d. Apabila maskapai tidak dapat memenuhi ketentuan pada poin a.ii di atas akan dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan pada SE Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat No. 553/450/DISHUB-D
e. Selama berada di Provinsi Kalimantan Barat, Penumpang wajib memiliki surat keterangan
hasil negatif uji swab berbasis PCR dengan masa berlaku selama 7 hari sejak tanggal
pemeriksaan.
f. Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak
diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi
provinsii/kabupaten/kota.
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3. Penerbangan Domestik menuju MDC (PPKM Level 2)
Mengacu SE Gubernur Sulawesi Utara Nomor 440/21.4093/Sekr-Dinkes Tahun 2021, SE Satuan
Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan
No. 70 Tahun 2021, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021, berlaku sejak 05
Oktober 2021 sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Bersama ini kami sampaikan
persyaratan penerbangan menuju Sulawesi Utara sebagai berikut:
a. Penumpang wajib mengisi e-HAC Indonesia yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi
dan menunjukkan (hasil cetak) hasil cetak Surat keterangan hasil negatif tes COVID-19 dan
surat keterangan/kartu vaksin mengikuti yang sesuai dengan yang di atur dalam Surat
Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, dan SE Kementerian
Perhubungan Nomor 62 dan Nomor 70 Tahun 2021.
b. Pada saat kedatangan di Bandara Sam Ratulangi, penumpang akan diminta untuk
melakukan Test Rapid Antigen.
c. Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak
diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi
provinsii/kabupaten/kota.
4. Penerbangan Domestik menuju/dari Gorontalo (GTO) (PPKM Level 2)
Mengacu SE Gubernur Gorontalo No. 360/BPBD/781/VII/2021, SE Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan No. 70 Tahun 2021,
dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021, berlaku sejak 05 Oktober 2021
sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Bersama ini kami sampaikan bahwa penumpang
wajib mengisi e-HAC Indonesia yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi serta memenuhi
persyaratan penerbangan dari/menuju dari Provinsi Gorontalo sebagai berikut:
a. Penumpang wajib mengisi e-HAC Indonesia yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi
dan menunjukkan (hasil cetak) hasil cetak Surat keterangan hasil negatif tes COVID-19 dan
surat keterangan/kartu vaksin mengikuti yang sesuai dengan yang di atur dalam Surat
Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, dan SE Kementerian
Perhubungan Nomor 62 dan Nomor 70 Tahun 2021.
b. Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak
diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi
provinsii/kabupaten/kota.
c. Apabila hasil tes RT-PCR/rapid test antigen pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan
gejala yang dibuktikan dengan batuk, flu, dan demam (suhu di atas 37 derajat Celsius), maka
pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan
diagnotis rapid test antigen/RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil
pemeriksaan;
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d.

Seluruh pelaku perjalanan yang tiba di Provinsi Gorontalo akan dilakukan Test Rapid Antigen
saat kedatangan dan apabila hasilnya positif akan dilanjutkan ke tes RT- PCR dan diwajibkan
isolasi selama menunggu hasil;

5. Penerbangan Domestik menuju/dari Nabire (NBX) (PPKM LEVEL 2)
Mengacu Instruksi Bupati Nabire No. 440/1426/SET, Kesepakatan Asosiasi Bupati Meepago
tanggal 14 Juli 2021, SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, SE
Kementerian Perhubungan No. 62 dan No. 70 Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 48 Tahun 2021, berlaku sejak 05 Oktober 2021 sampai dengan pemberitahuan
selanjutnya.
Bersama ini kami sampaikan bahwa penumpang wajib mengisi e-HAC Indonesia yang terintegrasi
dalam aplikasi PeduliLindungi serta memenuhi persyaratan penerbangan menuju/dari
Kabupaten Nabire sebagai berikut:
a. Penumpang harus menunjukkan (hasil cetak):
i. Surat Keterangan bebas COVID-19 dan surat Keterangan/Kartu/Sertifikat telah
menerima Vaksinasi COVID-19 sesuai ketentuan yang diatur pada SE Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan
No. 70 Tahun 2021.
ii. Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dari Gugus Tugas Covid-19, dengan menghubungi nomor
Efraim (082239584499 ); Kristo Patiung (082199021991); Piet Nabot (081280466247)
b. Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak
diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi
provinsii/kabupaten/kota.
6. Penerbangan Domestik menuju Nusa Tenggara Timur (NTT) (KOE, LBJ - PPKM LEVEL 2)
Mengacu Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 550/55/Dishub/1.1/2021, SE Dinas
Perhubungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 550/345/DISHUB/1.2 perihal Masa
Akhir Pembatasan Transportasi, Surat Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores No:
149.a/SRT/BPOLBF/VII/2020 perihal Pembukaan DPSP Labuan Bajo Flores dan Aktivasi Registrasi
Daring, SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian
Perhubungan No. 62 dan No. 70 Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun
2021, berlaku sejak 05 Oktober 2021 sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Bersama ini
kami sampaikan persyaratan penerbangan menuju/dari Provinsi Wilayah NTT sebagai berikut:
a. Perjalanan dari luar Wilayah NTT menuju Wilayah NTT, penumpang wajib mengisi e-HAC
Indonesia yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi serta harus menunjukkan (hasil
cetak) :
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i.

b.

c.
d.

e.

Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam
sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan surat Keterangan/Kartu Vaksinasi
COVID-19 (minimal dosis pertama) (mengacu SE Satuan Tugas Penanganan COVID19 Nomor 17 tahun 2021 dan SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan No. 70 Tahun
2021) atau
ii.
Apabila diizinkan dan dipersyaratkan oleh regulasi bandar udara keberangkatan
dapat menggunakan Surat keterangan hasil negatif tes rapid antigen dalam kurun
waktu maksimal 1 x 24 jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan Surat
Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID-19 (minimal dosis pertama) (mengacu Instruksi
Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 550/55/Dishub/1.1/2021)
Perjalanan Intra NTT, penumpang wajib mengisi e-HAC Indonesia yang terintegrasi dalam
aplikasi PeduliLindungi serta harus menunjukkan (hasil cetak):
i.
Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam
sejak sampel diambil sebelum keberangkatan (Sesuai SE Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan No. 70
Tahun 2021 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2021) atau
ii.
Surat keterangan hasil negatif tes Rapid Antigen dalam kurun waktu maksimal 1 x
24 jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan (sesuai Instruksi Gubernur
Nusa Tenggara Timur No. 550/55/Dishub/1.1/2021)
Penumpang keberangkatan dari NTT wajib mengisi e-HAC Indonesia yang terintegrasi
dalam aplikasi PeduliLindungi serta mengikuti ketentuan/persyaratan destinasi tujuan.
Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak
diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi
provinsii/kabupaten/kota.
Ketentuan tambahan yang berlaku untuk perjalanan wisata berlaku persyaratan tambahan
khusus yaitu Penumpang harus mendaftarkan diri pada portal daring registrasi kunjungan
wisata dengan tautan https://booking.labuanbajoflores.id/. Sistem tersebut berkaitan
dengan pembatasan kapasitas wisatawan untuk memasuki destinasi wisata Taman Nasional
Komodo (TNK) serta difungsikan sebagai sistem pendaftaran, pendataan dan pengawasan
untuk pariwisata DPSP Labuan Bajo Flores dalam masa pemulihan pandemi COVID-19.
(mengacu
Surat
Badan
Pelaksana
Otoritas
Labuan
Bajo
Flores
No:
149.a/SRT/BPOLBF/VII/2020 perihal Pembukaan DPSP Labuan Bajo Flores dan Aktivasi
Registrasi Daring).

7. Penerbangan Domestik menuju Jayapura, Biak, Merauke (DJJ, BIK, MKQ - PPKM LEVEL 2)
Mengacu SE Gubernur Papua No. 440/8936/SET, SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor
17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan No. 70 Tahun 2021, Instruksi Menteri-
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Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021, berlaku sejak 05 Oktober 2021 sampai dengan
pemberitahuan lebih lanjut.
Bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan menuju Provinsi Papua sebagai berikut:
a. Penumpang yang berkunjung ke wilayah Papua wajib mengisi e-HAC Indonesia yang
terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi serta menunjukkan (hasil cetak):
i. Surat Keterangan bebas COVID-19 dan surat Keterangan/Kartu/Sertifikat telah menerima
Vaksinasi COVID-19 sesuai ketentuan yang diatur pada SE Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan No. 70 Tahun
2021.
ii. Persyaratan tambahan yang bersifat wajib untuk perjalanan menuju Papua dengan
tujuan sebagaimana berikut:
 Dalam Rangka Kegiatan Kedinasan
- Surat keterangan perjalanan dinas dari pejabat tertinggi instansi tempat bekerja
sesuai dengan keperluan kepentingan perjalanan dinas.
 Keperluan dan Kepentingan Khusus (logistik dan bahan pokok, bahan bakar,
logistic kesehatan dan obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien dan jenazah,
sektor perbankan, pergantian crew pesawat, Emergency keamanan, proyek
strategis nasional dan daerah di Papua, Kegiatan dan logistik PON XX dan
PEPARNAS XVI
- Surat keterangan perjalanan dari pimpinan tertinggi institusi masing-masing.
 Bertempat tinggal/penduduk ber-KTP/kartu identitas bukan di Provinsi Papua dan
bukan berdinas
- Surat keterangan keperluan dan kepentingan perjalanan yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah asal (Pemerintah Kabupaten/Kota).
b. Orang yang berkunjung ke wilayah Papua dan Intra Papua yang secara medis tidak
dianjurkan vaksin COVID-19, wajib melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis.
c. Penumpang akan dilakukan double screening dengan pemeriksaan Rapid Antigen/PCR di
bandar udara dan dilakukan isolasi terpusat jika ditemukan hasil positif COVID-19 yang
biayanya menjadi beban penumpang.
d. Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak
diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi
provinsii/kabupaten/kota.
8. Penerbangan Domestik menuju Provinsi Bangka Belitung (PGK, TJQ – PPKM LEVEL 3)
Mengacu SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 550/0617/DISHUB, SE Bupati Belitung
(TJQ) Nomor 443.1/1273/II/2021, SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 tahun 2021,
SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan No. 70 Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 48 Tahun 2021, berlaku sejak 05 Oktober 2021 sampai dengan pemberitahuan lebih
lanjut.
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Bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan menuju Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebagai berikut:
a. Penumpang menuju PGK atau TJQ wajib mengisi e-HAC Indonesia yang terintegrasi dalam
aplikasi PeduliLindungi serta menunjukkan (hasil cetak):
i. Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sejak
sampel diambil sebelum keberangkatan dan surat Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID19 (minimal dosis pertama) (mengacu SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17
tahun 2021 dan SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan No. 70 Tahun 2021) atau
ii. Apabila diizinkan dan dipersyaratkan oleh regulasi bandar udara keberangkatan dapat
menggunakan Surat keterangan hasil negatif tes rapid antigen dalam kurun waktu
maksimal 1 x 24 jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan Surat
Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID-19 (vaksinasi lengkap)
b. Penumpang menuju wilayah di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib mengisi eHAC Indonesia yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi serta mengikuti
ketentuan/persyaratan destinasi tujuan.
c. Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak
diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi
provinsii/kabupaten/kota kecuali dengan alasan tertentu yang dibuktikan secara tertulis
oleh instansi yang berkompeten dengan tetap mematuhi ketentuan pada poin a.
9. Penerbangan Domestik menuju Bengkulu (BKS – PPKM LEVEL 2)
Mengacu SE Gubernur Bengkulu No. 550/1412/DISHUB/2021 , SE Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan No. 70 Tahun 2021,
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021, berlaku sejak 05 Oktober 2021 sampai
dengan pemberitahuan lebih lanjut.
Bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan menuju Provinsi Bengkulu sebagai
berikut:
a. Penumpang menuju BKS wajib mengisi e-HAC Indonesia yang terintegrasi dalam aplikasi
PeduliLindungi serta menunjukkan (hasil cetak):
i. Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sejak
sampel diambil sebelum keberangkatan dan surat Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID19 (minimal dosis pertama) (mengacu SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17
tahun 2021 dan SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan No. 70 Tahun 2021) atau
ii. Apabila diizinkan dan dipersyaratkan oleh regulasi bandar udara keberangkatan dapat
menggunakan Surat keterangan hasil negatif tes rapid antigen dalam kurun waktu
maksimal 1 x 24 jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan Surat
Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID-19 (vaksinasi lengkap)
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b.

c.

Penumpang menuju wilayah di luar Provinsi Bengkulu wajib mengisi e-HAC Indonesia yang
terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi serta mengikuti ketentuan/persyaratan destinasi
tujuan.
Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak
diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi
provinsii/kabupaten/kota kecuali dengan alasan tertentu yang dibuktikan secara tertulis
oleh instansi yang berkompeten dengan tetap mematuhi ketentuan pada poin a.

10. Penerbangan Domestik menuju Batam dan Tanjung Pinang (BTH – PPKM LEVEL 2, TNJ – PPKM
Level 1 )
Mengacu SE Gubernur Kepulauan Riau No. 611/SET-STC19/IX/2021, SE Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan No. 70
Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021, berlaku sejak 05 Oktober
2021 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.
Bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan menuju Provinsi Kepulauan Riau sebagai
berikut:
a. Penumpang menuju BTH dan TNJ wajib mengisi e-HAC Indonesia yang terintegrasi dalam
aplikasi PeduliLindungi serta menunjukan (hasil cetak):
i. Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sejak
sampel diambil sebelum keberangkatan dan surat Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID-19
(minimal dosis pertama) atau
ii. Apabila diizinkan dan dipersyaratkan oleh regulasi bandar udara keberangkatan dapat
menggunakan Surat keterangan hasil negatif tes rapid antigen dalam kurun waktu
maksimal 1 x 24 jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan Surat
Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID-19 (dosis lengkap).
b. Penumpang menuju wilayah di luar Provinsi Kepulauan Riau wajib mengisi e-HAC Indonesia
yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi serta mengikuti ketentuan/persyaratan
destinasi tujuan.
c. Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak
diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi
provinsi/kabupaten/kota, kecuali melakukan perjalanan untuk keperluan Pendidikan,
mengikuti orang tua pindah, atau mengikuti orang tua yang melaksanakan perjalanan
dengan keperluan mendesak meliputi:
i. Keperluan pengobatan
ii. Persalinan atau
iii. Pengantaran Jenazah Non COVID-19
dengan tetap melengkapi diri dengan hasil negative RT-PCR atau rapid test antigen.
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d.

Persyaratan melengkapi diri dengan surat/sertifikat vaksin COVID-19 dikecualikan bagi
PPDN dengan keperluan mendesak, meliputi:
i. Pasien dengan kondisi sakit keras yang didampingi 1 (satu) orang keluarga
ii. Ibu hamil yang didampingi 1 (satu) orang keluarga
iii. Kepentingan persalinan yang didampingi 2 (dua) orang keluarga, atau
iv. Pengantar jenazah non COVID-19 dengan pengantar maksimal 5 (lima) orang.

11. Penerbangan Domestik menuju Makassar (UPG– PPKM LEVEL 2)
Mengacu SE Gubernur Sulawesi Selatan No. 443.2/9593/DISKES, SE Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan No. 70 Tahun 2021,
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021, berlaku sejak 05 Oktober 2021 sampai
dengan pemberitahuan lebih lanjut.
Bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan menuju Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
berikut:
a. Penumpang menuju UPG wajib mengisi e-HAC Indonesia yang terintegrasi dalam aplikasi
PeduliLindungi serta menunjukan (dihimbau dapat mempersiapkan hasil cetak):
i. Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sejak
sampel diambil sebelum keberangkatan dan surat Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID19 (minimal dosis pertama) atau
ii. Apabila diizinkan dan dipersyaratkan oleh regulasi bandar udara keberangkatan dapat
menggunakan Surat keterangan hasil negatif tes rapid antigen dalam kurun waktu
maksimal 1 x 24 jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan Surat
Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID-19 (vaksinasi lengkap) (mengacu SE Gubernur
Sulawesi Selatan No. 443.2/9593/DISKES)
b. Penumpang menuju wilayah di luar Provinsi Sulawesi Selatan wajib mengisi e-HAC Indonesia
yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi serta mengikuti ketentuan/persyaratan
destinasi tujuan.
c. Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak
diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi
provinsi/kabupaten/kota.
F.

PERSYARATAN & KETENTUAN KHUSUS : PENERBANGAN INTERNASIONAL
1. Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (Permenkumham No. 34 Tahun 2021)
Mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2021
tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, bersama ini kami sampaikan
beberapa hal sebagai berikut:
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a.

b.

Permenkumham No. 34 Tahun 2021 pasal 1 menyebutkan:
1) Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik
secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian Izin Tinggal.
2) Izin Tinggal adalah Izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau
Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di
Wilayah Indonesia.
3) Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat imigrasi kepada Orang
Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal tetap untuk masuk kembali ke
Wilayah Indonesia.
4) Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal,
kapten pilot, atau pengemudi alat angkut bersangkutan.
Permenkumham No 34 Tahun 2021 pasal 2 menyebutkan:
1) Orang Asing pemegang Visa atau Izin Tinggal yang sah dan berlaku dapat masuk Wilayah
Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu setelah memenuhi protokol
kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian atau Lembaga yang melaksanakan
penanganan COVID-19.
2) Visa atau Izin Tinggal yang sah sebagaimana dimaksud pada point F.1.b.1) di atas terdiri
atas:
a. Visa Dinas;
b. Visa Diplomatik;
c. Visa Kunjungan;
d. Visa Tinggal Terbatas;
e. Izin Tinggal Dinas;
f. Izin Tinggal Diplomatik;
g. Izin Tinggal Terbatas;dan
h. Izin Tinggal tetap.
3) Selain Orang Asing pemegang Visa atau Izin Tinggal sebagaimana disampaikan pada point
F.1.b.2) di atas, awak alat angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya,
Orang Asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia-Pacific Economi Cooperation (KPP
APEC), dan pelintas batas tradisional juga dapat masuk Wilayah Indonesia.
4) Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia wajib
memastikan setiap Penumpang membawa hasil RT-PCR negative COVID-19 yang masih
berlaku dan bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap.
5) Kewajiban memiliki bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagaimana
dimaskud pada point 4) di atas dikecualikan bagi Orang Asing berusia di bawah 12 (dua
belas) tahun (ref Permenkumham 34) dan dikecualikan bagi Pelaku Perjalanan
Internasional di bawah 18 tahun (ref SE Kemenhub Nomor 74 Tahun 21).
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c.

d.

e.

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas ditetapkan oleh
kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap COVID-19. Dalam hal
ini mengacu pada Surat Edaran Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 18
dan Adendumnya tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Penumpang Yang Memiliki Riwayat Perjalanan Dari Wilayah India Dalam Kurun Waktu 14
(Empat Belas) Hari
Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-0873 Perihal Pembatasan
Sementara Masuknya Pelaku Perjalanan ke Wilayah Indonesia, maka mulai 24 April 2021
sampai dengan pemberitahuan selanjutnya:
1) Bagi Warga Negara Asing yang memiliki riwayat perjalanan di wilayah India dalam kurun
waktu 14 (Empat Belas) Hari maka tidak dapat memasuki wilayah Indonesia.
2) Bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki riwayat perjalanan di wilayah India dalam
kurun waktu 14 (Empat Belas) Hari maka hanya dapat memasuki wilayah Indonesia
melalui:
a. TPI Bandar Udara Soekarno-Hatta Tangerang (CGK)
b. TPI Bandar Udara Juanda Surabaya (SUB)
c. TPI Bandar Udara Kualanamu Medan (KNO)
d. TPI Bandar Udara Sam Ratulangi Manado (MDC)
Adapun Informasi Peraturan Keimigrasian Selama Masa Pandemi Covid-19, khususnya
terkait persyaratan masuk ke Indonesia, dapat diakses pada situs berikut :
https://www.imigrasi.go.id/id/covid19-1/

2. Penerbangan Internasional dengan Tujuan Luar Negeri (Keluar Indonesia)
Menindaklanjuti arahan terbaru Direksi sehubungan dengan upaya mendukung Pemerintah
dalam memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dan mencegah penyebaran COVID-19
khususnya pada penerbangan Internasional, bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan
sebagai berikut:
a. Persyaratan Dokumen dengan tujuan luar negeri (keluar Indonesia) mengacu kepada
informasi atau ketentuan pada website pemerintah, kedutaan dan otoritas terkait dari negara
tujuan (mengacu pada lampiran I dalam GA Info ini) atau laman resmi IATA atau melalui situs
Traveldoc
b. Penumpang yang memiliki perjalanan ke luar negeri dengan transit domestik diberlakukan
peraturan:
i. SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 tahun 2021 beserta AdendumAdendumnya
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ii. SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 tahun 2021
iii. SE Kementerian Perhubungan No. 62 Tahun 2021
iv. SE Kementerian Perhubungan No. 70 Tahun 2021
v. SE Kementerian Perhubungan No. 74 Tahun 2021
vi. SE Kementerian Perhubungan No. 77 Tahun 2021.
c. Adapun Informasi Peraturan Keimigrasian Selama Masa Pandemi Covid-19, khususnya terkait
persyaratan
keluar
Indonesia,
dapat
diakses
pada
situs
berikut
:
https://www.imigrasi.go.id/id/covid19-1/
d. Khusus untuk penerbangan internasional dengan tujuan luar negeri (keluar Indonesia) yang
mewajibkan persyaratan dokumen hasil test PCR dalam bahasa Inggris dengan Date of Travel
DOT) mulai dari tanggal 28 November 2020 hingga waktu yang akan ditentukan kemudian,
pelaksanaan PCR test penumpang wajib dilakukan pada :
i. Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) Mitra Garuda Indonesia yang telah dilakukan
konfirmasi oleh unit terkait. Informasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) Mitra
Garuda Indonesia dapat diakses pada link https://bit.ly/FasyankesMitraGA.
Unit terkait akan melakukan update secara berkala atas fasyankes yang telah dilakukan
konfirmasi.
ii. Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang disebutkan dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang
Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
iii. Penumpang dihimbau untuk dapat melakukan tes RT-PCR di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang dapat melakukan entry data hasil pemeriksaan Uji Real Time PCR ke
dalam dalam sistem big data (NAR) yang selanjutnya akan terintegrasi dengan Sistem
Informasi Satu Data COVID-19 PeduliLindungi dan e-HAC. (mengacu Surat Edaran
Kementerian Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/847/2021). Berikut adalah situs daftar
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 sebagaimana disampaikan pada
point ii di atas yang dapat melakukan entry data ke dalam sistem NAR. [lihat di sini].
iv. Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang disebutkan dalam Keputusan Direktur
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/1/10979/2020
tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)
dalam Rangka Travel Corridor Arrangement (TCA) [download di sini]
v. Untuk rute tertentu yang memiliki ketentuan resmi yang bersifat khusus dari
otoritas kedutaan negara destinasi, maka dapat mengacu pada ketentuan resmi daftar
fasyankes dari otoritas kedutaan negara destinasi (misal destinasi BKK).
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e. Berikut adalah Panduan penggunaan Traveldoc baik untuk penumpang atau untuk Petugas
Counter Check-in sebagai panduan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan dokumen
penerbangan penumpang:
i. Klik bagian pada gambar di bawah untuk melanjutkan menuju situs Traveldoc.

ii.

Isi Bandar Udara Keberangkatan dan Kedatangan, beserta dengan tanggal perjalanan
sesuai kebutuhan
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iii.

Isi dokumen perjalanan yang digunakan oleh penumpang beserta negara yang
menerbitkan dokumen tersebut serta kewarganegaraan.

iv.

Klik checklist pada bagian di bawah apabila ingin melihat ketentuan dokumen
penerbangan untuk anak-anak
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v.

Klik Submit untuk melihat dokumen penerbangan yang diperlukan

vi.

Traveldoc akan menunjukkan eligibilitas penumpang untuk terbang atau tidak, Petugas
check-in agar memastikan penumpang memiliki seluruh dokumen yang dipersyaratkan
dalam keterangan Traveldoc tersebut.
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GA info ini menggantikan GA Info: 268/GA/JKT/X/21
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Happy Selling…
GA Info dapat diakses melalui GATE portal: https://gate.garuda-indonesia.com/ Untuk informasi lebih
lanjut dapat menghubungi PIC Sales Anda.
Branch Office Jakarta
Ref: IOC JKTCS/10008/2021
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LAMPIRAN 1:
MATRIKS PERSYARATAN DOKUMEN
(Seluruh persyaratan diwajibkan untuk dicetak)
(Update per 08 Oktober 2021)
PENERBANGAN DOMESTIK
Surat Keterangan Negatif
wajib dari
fasyankes yang disebutkan dalam Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang
Surat
Rute
Keterangan/ Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan
Keterangan atau Persyaratan lainnya (mengacu ketentuan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Penerbang Kartu/Sertifi
Pemerintah/ Pemerintah Daerah /Otoritas Lokal)
[Lihat di sini]
an
kat Vaksin
COVID-19
RT-PCR*
Tes Rapid Antigen
maksimal 2x24
maksimal 1x24 jam
jam
sejak pengambilan
sejak sampel
sampel
diambil
o Penumpang wajib memenuhi ketentuan berikut di bawah ini
sebagai persyaratan perjalanan, serta mengisi secara lengkap
data perjalanan penumpang melalui e-HAC Indonesia yang
terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi.
o Penumpang wajib menunjukkan hasil cetak surat keterangan:
- Hasil negatif tes RT-PCR yang dilengkapi dengan
barcode/QRCode dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam
sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan Surat
keterangan/kartu vaksin COVID-19 (minimal dosis pertama)
atau
- Hasil negatif tes rapid antigen yang dilengkapi dengan
barcode/QRCode dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam
sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan Surat
keterangan/kartu vaksin COVID-19 (dosis kedua) jika
diizinkan dan dipersyaratkan oleh Bandara Keberangkatan
o Apabila penumpang tidak dapat menunjukkan hasil negatif tes
RT-PCR atau rapid antigen yang dilengkapi dengan
✓*
barcode/QRCode maka penumpang:
(hanya apabila diizinkan
- Tidak dapat melanjutkan penerbangan menuju DPS atau
dan disyaratkan oleh
- penumpang dapat menuju fasilitas kesehatan terdekat untuk
Tujuan
Bandara Keberangkatan
✓
✓
mendapatkan hasil negatif RT-PCR atau rapid antigen ulang
DPS
dan apabila telah
yang dilengkapi dengan barcode/QRCode
melaksanakan dosis kedua o Ketentuan lainnya (mengacu Risalah Rapat Evaluasi
Pelaksanaan dan Persamaan Persepi Pelaksanaan SE 45 Tahun
Vaksin COVID-19)
2021 No. UM.004/1813/VII/otbwil.IV/2021):
- WNA yang berangkat dari DPS transit di bandara transit tidak
lebih dari 24 jam dan melanjutkan perjalanan lanjutan ke luar
negeri tidak dipersyaratkan Vaksinasi COVID-19 Dosis 1.
- Penumpang yang pernah terpapar COVID-19 dalam periode 3
bulan terakhir, dapat membawa Surat Keterangan Penyintas
COVID-19 sebagai referensi tidak dapat dilakukan vaksinasi
COVID-19.
- Pemohon/peserta vaksin di Bandar Udara Internasional I Gusti
Ngurah Rai tidak dapat terbang pada hari dilaksanakan vaksin,
namun dapat terbang pada satu hari setelah dilaksanakan
vaksin
o Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk
sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan
dalam negeri antar batas wilayah administrasi
provinsii/kabupaten/kota

`

o

o

o

Tujuan
DAN
Dari
Pulau
Jawa

o

✓

✓

Serta
Antar
Pulau
Jawa-Bali

✓*
(khusus Antar Pulau Jawa
Bali, dan apabila telah
melaksanakan dosis kedua
Vaksin COVID-19)

o

o

Tujuan
KOE,
LBJ PPKM 2),
atau Intra
NTT

✓

✓

✓*
(hanya apabila diizinkan
dan dipersyaratkan oleh
regulasi bandar udara

- Khusus keberangkatan dari Bali, anak berusia dibawah 12
tahun dapat terbang dengan syarat:
 Di damping oleh orang tuanya untuk menuju daerahasal/
domisili/ daerah tugas orang tua; dan
 Memiliki surat rekomendasi atau surat jalan dari
SATGAS COVID-19 Tingkat Provinsi
 Untuk permohonan surat Keterangan Jalan, dapat
diajukan via WA Posko/Pusdalops/085792240799
dengan menyertakan:
 KTP Orang Tua
 Identitas anak
 Daerah Tujuan
 Alasan perjalanan
 Tetap menyertakan hasil RT-PCR/Rapid Antigen sesuai
ketentuan destinasi
Ketentuan ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 47 Tahun 2021, SE Satuan Tugas Penanganan COVID19 Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan Nomor
62 dan Nomor 70 Tahun 2021, dan SE Gubernur Bali Nomor
15 Tahun 2021, berlaku sejak 05 Oktober 2021 hingga
pemberitahuan selanjutnya.
Penumpang wajib memenuhi ketentuan berikut di bawah ini
sebagai persyaratan perjalanan, serta mengisi secara lengkap
data perjalanan penumpang melalui e-HAC Indonesia yang
terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi.
Penumpang dari luar Pulau Jawa menuju Pulau Jawa atau
sebaliknya wajib menunjukkan hasil cetak surat keterangan:
- Hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24
jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan atau dalam
kurun waktu yang diatur dalam peraturan destinasi tujuan
yang lebih ketat
- Surat keterangan/kartu vaksin COVID-19 (minimal dosis
pertama) atau dapat diunduh melalui aplikasi PeduliLindungi
Penumpang dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali (dan
sebaliknya) atau Antar Pulau Jawa wajib menunjukkan hasilcetak
surat keterangan:
- Hasil negatif tes RT-PCR yang dilengkapi dengan
barcode/QRCode dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam
sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan Surat
keterangan/kartu vaksin COVID-19 (minimal dosis pertama)
atau
- Hasil negatif tes rapid antigen yang dilengkapi dengan
barcode/QRCode dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam
sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan Surat
keterangan/kartu vaksin COVID-19 (dosis kedua)
Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk
sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan
dalam
negeri
antar
batas
wilayah
administrasi
provinsii/kabupaten/kota
Ketentuan ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
47 Tahun 2021, SE Satuan Tugas Penanganan COVID- 19
Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan Nomor
62 dan Nomor 70 Tahun 2021, serta mulai berlaku dari tanggal
05 Oktober 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya.

o Penumpang wajib memenuhi ketentuan berikut di bawah ini
sebagai persyaratan perjalanan, serta mengisi secara lengkap
data perjalanan penumpang melalui e-HAC Indonesia yang
terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi.
o Perjalanan dari luar Wilayah NTT menuju Wilayah NTT,
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keberangkatan dan apabila
telah melaksanakan
vaksinasi COVID-19 dosis
lengkap)

o

o

o

o

Tujuan
PGK / TJQ
(PPKM
LEVEL 3)

✓

✓

penumpang harus menunjukan (hasil cetak):
hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x
24 jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan
surat Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID-19 (minimal
dosis pertama) atau
hasil negatif tes rapid antigen dalam kurun waktumaksimal
1 x 24 jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan
Surat Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID-19 (minimal
dosis pertama) apabila diizinkan dan dipersyaratkan oleh
regulasi bandar udara keberangkatan dan apabila telah
melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap (mengacu
Instruksi
Gubernur
Nusa
Tenggara
Timur No.
550/55/Dishub/1.1/2021)
Perjalanan Intra NTT, penumpang harus menunjukan (hasil
cetak):
hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x
24 jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan atau
- hasil negatif tes rapid antigen dalam kurun waktu maksimal
1 x 24 jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan
(mengacu Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur No.
550/55/Dishub/1.1/2021)
Persyaratan tambahan:
- Menuju Labuan Bajo (LBJ):
 Ketentuan tambahan yang berlaku untuk perjalanan
wisata wajib diilengkapi dengan pendaftaran pada portal
daring registrasi kunjungan wisata Labuan Bajo yang
dapat diakses di di sini (mengacu Surat Badan
Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores No:
149.a/SRT/BPOLBF/VII/2020 perihal PembukaanDPSP
Labuan Bajo Flores dan Aktivasi Registrasi Daring)
Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk
sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan
dalam
negeri
antar
batas
wilayah
administrasi
provinsi/kabupaten/kota
Ketentuan ini berdasarkan Instruksi Gubernur Nusa Tenggara
Timur No. 550/55/Dishub/1.1/2021, SE Dinas Perhubungan
Pemerintah
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur
No
550/345/DISHUB/1.2, SE Satuan Tugas Penanganan COVID- 19
Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan
No. 70 Tahun 2021, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
48 Tahun 2021 mulai berlaku dari 05 Oktober 2021 sampai
dengan pemberitahuan selanjutnya.

o Penumpang wajib memenuhi ketentuan berikut di bawah ini
sebagai persyaratan perjalanan, serta mengisi secara lengkap
data perjalanan penumpang melalui e-HAC Indonesia yang
terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi.
o Penumpang wajib menunjukkan hasil cetak surat keterangan:
✓*
hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24
(hanya apabila diizinkan
jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan surat
dan dipersyaratkan oleh
Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID-19 (minimal dosis
regulasi bandar udara
pertama) atau
keberangkatan dan apabila
hasil negatif tes rapid antigen dalam kurun waktumaksimal
telah melaksanakan
1 x 24 jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan
Surat Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID-19 (vaksinasi
vaksinasi COVID-19 dosis
lengkap) apabila diizinkan dan dipersyaratkan oleh regulasi
lengkap)
bandar udara keberangkatan (mengacu SE Bupati Belitung
Nomor 443.1/1273/II/2021)
o Penumpang menuju wilayah di luar provinsi Kepulauan Bangka
Belitung mengikuti ketentuan/persyaratan destinasi tujuan
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o Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk
sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan
dalam
negeri
antar
batas
wilayah
administrasi
provinsi/kabupaten/kota kecuali dengan alasan tertentu yang
dibuktikan secara tertulis oleh instansi yang berkompeten dengan
tetap mematuhi ketentuan pelaksanaan test COVID-19 yang
disampaikan di atas
o Mengacu SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.
550/0617/DISHUB, SE Bupati Belitung (TJQ) Nomor
443.1/1273/II/2021, SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan
No. 70 Tahun 2021, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
48 Tahun 2021 berlaku sejak 05 Oktober 2021 sampai dengan
pemberitahuan lebih lanjut.

Tujuan
BKS
(PPKM
LEVEL 2)

Tujuan
PNK
(PPKM
LEVEL 2

✓

✓

✓

✓

o Penumpang wajib memenuhi ketentuan berikut di bawah ini
sebagai persyaratan perjalanan, serta mengisi secara lengkap
data perjalanan penumpang melalui e-HAC Indonesia yang
terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi.
o Penumpang wajib menunjukkan hasil cetak surat keterangan:
hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24
jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan surat
Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID-19 (minimal dosis
pertama) atau
hasil negatif tes rapid antigen dalam kurun waktumaksimal
1 x 24 jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan dan
Surat Keterangan/Kartu Vaksinasi COVID-19 (vaksinasi
✓*
lengkap) apabila diizinkan dan dipersyaratkan oleh regulasi
(hanya apabila diizinkan
bandar udara keberangkatan (mengacu SE Gubernur
dan dipersyaratkan oleh
Bengkulu No. 550/1412/DISHUB/2021)
regulasi bandar udara
o Penumpang menuju wilayah diluar provinsi Kepulauan Bangka
keberangkatan dan apabila
Belitung mengikuti ketentuan/persyaratan destinasi tujuan
telah melaksanakan
o Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk
sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan
vaksinasi COVID-19 dosis
dalam
negeri
antar
batas
wilayah
administrasi
lengkap)
provinsi/kabupaten/kota kecuali dengan alasan tertentu yang
dibuktikan secara tertulis oleh instansi yang berkompeten dengan
tetap mematuhi ketentuan pelaksanaan test COVID-19 yang
disampaikan di atas
o Mengacu SE Gubernur Bengkulu No. 550/1412/DISHUB/2021,
SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 tahun 2021,
SE Kementerian Perhubungan No. 62 dan No. 70 Tahun 2021,
dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021
berlaku sejak 05 Oktober 2021 sampai dengan pemberitahuan
lebih lanjut.



o Penumpang wajib memenuhi ketentuan berikut di bawah ini
sebagai persyaratan perjalanan, serta mengisi secara lengkap
data perjalanan penumpang melalui aplikasi e-HAC Indonesia
yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi.
o Penumpang wajib menunjukkan hasil:
- Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya
diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum
keberangkatan dari faskes yang terdaftar dalam aplikasi
PeduliLindungi serta mengisi secara lengkap data perjalanan
penumpang
pada
e-HAC
yang
terintegrasi
pada
PeduliLindungi.
- Surat keterangan/kartu vaksin COVID-19 (minimal dosis
pertama) atau dapat diunduh melalui aplikasi PeduliLindungi
o Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk
sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan

`

o

o

o

o

o

Tujuan
DAN
Dari
Kota
Lainnya
Dengan
PPKM
Level 3
atau Level
4

✓

✓



dalam
negeri
antar
batas
wilayah
administrasi
provinsii/kabupaten/kota
Apabila penumpang tidak dapat menunjukkan validasi
(barcode) digital hasil negatif RT-PCR pada aplikasi
PeduliLindungi, maka:
1. Tidak dapat melanjutkan penerbangan menuju PNK
atau
2. Penumpang dapat melakukan tes ulang RT-PCR
kembali dan menunjukkan validasi (barcode) digital
kepada petugas check in
Pelaku perjalanan yang telah melakukan validasi dokumen
kesehatan hasil negatif uji Swab berbasis PCR secara digital
melalui PeduliLindungi akan dilakukan tes secara acak (random
check) Uji Swab PCR pada saat tiba di Bandar Udara (PNK).
Apabila hasil negatif tes uji Swab PCR terbukti palsu atau apabila
hasil uji Swab PCR adalah positif saat dilaksanakan secara acak
di Bandar Udara Kedatangan (PNK), maka pelaku perjalanan
akan dikenakan denda/sanksi sebagaimana diatur dalam SE
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 75 Tahun 2021 dan SE
Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat No.
553/450/DISHUB-D.
Selama berada di Provinsi Kalimantan Barat, Penumpang wajib
memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR
dengan masa berlaku selama 7 hari sejak tanggal
pemeriksaan.
Ketentuan ini berdasarkan SE Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan
Nomor 62 dan Nomor 70 Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 40 Tahun 2021, Surat Keputusan Gubernur
Kalimantan Barat No. 711/KESRA/2021,SE Peraturan Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 75 tahun 2021, Surat Edaran Satuan
Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat Nomor
445/3809/DINKES.YANKES.C, dan SE Dinas Perhubungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat No. 553/450/DISHUB-D
serta mulai berlaku dari 05 Oktober 2021 sampai dengan
pemberitahuan selanjutnya

o Penumpang wajib memenuhi ketentuan berikut di bawah ini
sebagai persyaratan perjalanan, serta mengisi secara lengkap
data perjalanan penumpang melalui e-HAC Indonesia yang
terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi.
o Penumpang wajib menunjukkan hasil cetak surat keterangan:
hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x
24 jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan atau
- dalam kurun waktu yang diatur dalam peraturan
destinasi tujuan yang lebih ketat
- Surat keterangan/kartu vaksin COVID-19 (minimal dosis
pertama) atau dapat diunduh melalui aplikasi PeduliLindungi
- Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk
sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan
dalam
negeri
antar
batas
wilayah
administrasi
provinsii/kabupaten/kota
o Ketentuan ini berdasarkan SE Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan
No. 62 dan No. 70 Tahun 2021, dan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 48 Tahun 2021 serta mulai berlaku dari 05
Oktober 2021 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut
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*
hanya
berlaku untuk
Tujuan
keberangkata
DAN
n dari Non
Dari
Pulau Jawa Kota
Bali dengan
Lainnya
PPKM Level
Dengan
1 atau 2
PPKM
menuju
Level 1
wilayah Non
atau Level Pulau Jawa –
2
Bali dengan
PPKM Level
1 atau 2 dan
sebaliknya

✓

o Penumpang wajib memenuhi ketentuan berikut di bawah ini
sebagai persyaratan perjalanan, serta mengisi secara lengkap
data perjalanan penumpang melalui e-HAC Indonesia yang
terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi.
o Penumpang wajib menunjukkan hasil cetak surat keterangan:
hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x
24 jam sejak sampel diambil sebelum keberangkatan atau
- hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil
dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum
keberangkatan (hanya berlaku untuk keberangkatan dari
Non Pulau Jawa - Bali dengan PPKM Level 1 atau 2 menuju
wilayah Non Pulau Jawa - Bali dengan PPKM Level 1 atau 2
dan sebaliknya) atau
- dalam kurun waktu yang diatur dalam peraturan destinasi
tujuan yang lebih ketat
- Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk
sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan
dalam
negeri
antar
batas
wilayah
administrasi
provinsii/kabupaten/kota
o Informasi Tambahan:
✓*
- Nabire
hanya berlaku untuk
 Penumpang yang akan keluar atau masuk Nabire wajib
keberangkatan dari Non
memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dari Gugus
Pulau Jawa - Bali dengan
Tugas Covid-19 Nabire dengan menghubungi PIC
PPKM Level 1 atau 2
berikut:
menuju wilayah Non Pulau
o Efraim (082239584499)
Jawa – Bali dengan PPKM
o Kristo Patiung (082199021991)
Level 1 atau 2 dan
o Piet Nabot (081280466247)
sebaliknya
-

Merauke, Biak, dan Jayapura:
 Seluruh penumpang yang akan memasuki Provinsi
Papua wajib menyertakan dokumen berikut sesuai
dengan tujuan perjalanan kategori di bawah:
o Dalam Rangka Kegiatan Kedinasan
Surat keterangan perjalanan dinasi dari pejabat
tertinggi instansi tempat bekerja sesuai dengan
keperluan kepentingan perjalanan dinas
o Keperluan dan Kepentingan Khusus (logistik dan
bahan pokok, bahan bakar, logistic kesehatan dan
obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien dan
jenazah, sektor perbankan, pergantian crew
pesawat, Emergency keamanan, proyek strategis
nasional dan daerah di Papua, Kegiatan dan
logistik PON XX dan PEPARNAS XVI
Surat keterangan perjalanan dari pimpinan
tertinggi institusi masing-masing
o Bertempat
tinggal/penduduk
ber-KTP/kartu
identitas bukan di Provinsi Papua dan bukan
berdinas
Surat keterangan keperluan dan kepentingan
perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah asal (Pemerintah Kabupaten/Kota)
 Orang yang berkunjung ke wilayah Papua yang secara
medis tidak dianjurkan vaksin COVID-19, wajib
melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis
 Penumpang akan dilakukan double screening dengan
pemeriksaan Rapid Antigen/PCR di bandar udara dan
dilakukan isolasi terpusat jika ditemukan hasil positif
COVID-19 yang biayanya menjadi beban penumpang.
 Seluruh ketentuan ini mengacu SE Gubernur Papua No.
440/8936/SET.
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o

-

Gorontalo:
 Seluruh penumpang yang tiba di Provinsi Gorontalo akan
dilakukan Test Rapid Antigen saat kedatangan dan
apabila hasilnya positif akan dilanjutkan ke tes RT- PCR
dan diwajibkan isolasi selama menunggu hasil
 Ketentuan ini berdasarkan SE Gubernur Gorontalo No.
360/BPBD/781/VII/2021

-

Lombok:
 Hasil cetak negatif tes RT-PCR atau rapid antigen wajib
dilengkapi dengan Barcode/QRCode
 Ketentuan ini berdasarkan SE Gubernur Nusa Tenggara
Barat No.180/11/KUM/Tahun 2021

-

Manado:
Pada saat kedatangan di Bandara Sam Ratulangi,
penumpang akan di wajibkan untuk melakukan Test Rapid
Antigen oleh otoritas setempat (mengacu SE Gubernur
Sulawesi Utara No 440/21.4093/Sekr-Dinkes tahun 2021)

-

Batam dan Tanjung Pinang:
 Perjalanan penumpang dengan usia di bawah 12 tahun
untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan
perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi
provinsii/kabupaten/kota kecuali melakukan perjalanan
untuk keperluan Pendidikan, mengikuti orang tua pindah,
atau mengikuti orang tua yang melaksanakan perjalanan
dengan keperluan mendesak meliputi:
o Keperluan pengobatan
o Persalinan atau
o Pengantaran Jenazah Non COVID-19
dengan tetap melengkapi diri dengan hasil negative RTPCR atau rapi test antigen.
 Persyaratan melengkapi diri dengan surat/sertifikat
vaksin COVID-19 dikecualikan bagi PPDN dengan
keperluan mendesak, meliputi:
o Pasien dengan kondisi sakit keras yang
didampingi 1 (satu) orang keluarga
o Ibu hamil yang didampingi 1 (satu) orang
keluarga
o Kepentingan persalinan yang didampingi 2 (dua)
orang keluarga, atau
o Pengantar jenazah non COVID-19 dengan
pengantar maksimal 5 (lima) orang.
 Ketentuan ini berdasarkan SE Gubernur KepulauanRiau
No. 611/SET-STC19/IX/2021

Ketentuan ini berdasarkan SE Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Nomor 17 tahun 2021, SE Kementerian Perhubungan
No. 62 dan No. 70 Tahun 2021, dan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 48 Tahun 2021 serta mulai berlaku dari 05
Oktober 2021 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut

PENERBANGAN INTERNASIONAL
Rute Penerbangan

Keterangan atau Persyaratan lainnya (mengacu ketentuan Pemerintah/ Pemerintah
Daerah /Otoritas Lokal)

`

o Persyaratan masuk Indonesia sesuai ketentuan pada laman resmi IATA dan laman Traveldoc
o Informasi Peraturan Keimigrasian Republik Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19,
khususnya terkait persyaratan masuk ke Indonesia, dapat diakses pada situs berikut :
https://www.imigrasi.go.id/id/covid19-1/
o Persyaratan Surat Keterangan Sehat untuk masuk ke Indonesia:
1) WNI
Pelaku perjalanan WNI dari seluruh negara asing yang akan memasuki Indonesia, baik
secara langsung maupun transit di negara asing, wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
 Mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan
perjalanan internasional masuk ke wilayah Indonesia; serta mengisi e-HAC Internasional
melalui aplikasi PeduliLindungi atau secara manual di bandar udara keberangkatan
(Negara Asal);
 Menunjukkan hasil cetak Surat keterangan negatif hasil tes RT-PCR di negara asal yang
sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan
dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan;
 Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik atau digital) telah menerima vaksin COVID-19
dosis lengkap dalam Bahasa Inggris, selain Bahasa dari negara asal pelaksanaan vaksin
sebagai persyaratan memasuki Indonesia.
o Bagi WNI yang belum mendapatkan vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi
di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT- PCR
kedua dengan hasil negatif.
 WNI di bawah 12 tahun wajib di dampingi oleh orang tua dengan menyertakan bukti
hubungan keluarga serta hanya dapat memasuki pintu masuk pertama wilayah
Indonesia (CGK/MDC). Penerbangan penumpang di bawah 12 tahun dengan lanjutan
domestik tidak diperkenankan.
 Serta harus mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan Pemerintah
Republik Indonesia
Dari Luar Negeri Tujuan Indonesia

2) WNA
Larangan memasuki wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara
asing tetap diberlakukan bagi pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga
Negara Asing (WNA) kecuali yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 Sesuai ketentuan dalam Permenkumham No. 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa
dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
 Sesuai skema perjanjian bilateral Travel Corridor Agreement (TCA)
 Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga
WNA yang memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas dan akan memasuki Indonesia,
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 Mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan Pemerintah Republik
Indonesia
 Mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan
perjalanan internasional masuk ke wilayah Indonesia; serta mengisi e-HAC Internasional
melalui aplikasi PeduliLindungi atau secara manual di bandar udara keberangkatan
(Negara Asal);
 Menunjukkan hasil cetak Surat keterangan negatif hasil tes RT-PCR di negara asal yang
sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan
dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan;
 Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik atau digital) telah menerima vaksin COVID-19
dosis lengkap dalam Bahasa Inggris, selain Bahasa dari negara asal pelaksanaan vaksin
sebagai persyaratan memasuki Indonesia.
o WNA yang belum mendapatkan vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di
tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR
kedua dengan hasil negative, dengan ketentuan sebagai berikut:
- WNA berusia 12 – 17 tahun:
- Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan/atau
- Memiliki undangan dari Kementerian Republik Indonesia
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WNA di luar ketentuan di atas tetap harus memiliki vaksin COVID-19 dosis lengkap
sebagai persyaratan memasuki Indonesia.
o Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 dikecualikan
kepada:
- WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan
resmi atau kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atasdan WNA
yang masuk ke Indonesia dengan skema Travel Corridor Arrangement, sesuai
prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protocol kesehatan secara ketat
- Pelaku perjalanan internasional usia di bawah 18 tahun; dan
- Pelaku perjalanan internasional dengan kondisi kesehatan khusus atau
penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapatmenerima
vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari
Rumah Sakit Pemereintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
 Menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang
mencakup pembiayaan kesehatan dalam melakukan karantina maupun pengobatan
ketika terpapar COVID-19.
 WNA di bawah 12 tahun wajib di dampingi oleh orang tua dan menyertakan bukti
hubungan keluarga serta hanya dapat memasuki pintu kedatangan pertama memasuki
Indonesia (CGK/MDC). Penerbangan penumpang di bawah 12 tahun dengan lanjutan
domestik tidak diperkenankan.
Bagi WNA yang memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas namun memiliki riwayat
perjalanan ke wilayah India dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari, maka tetap tidak
dapat memasuki wilayah Indonesia. [mengacu pada Surat Edaran Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi No. IMIGR.01.01-087]
o Protokol Kesehatan untuk Penumpang Penerbangan Internasional tujuan Indonesia:
Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia
(WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai
berikut:
1) Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah
2) Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil
dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada
saat pemeriksaan kesehatan
3) Mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan
perjalanan internasional masuk ke wilayah Indonesia; serta mengisi e-HAC Internasional
melalui aplikasi PeduliLindungi atau secara manual di bandar udara keberangkatan
(Negara Asal);
4) Menunjukkan hasil cetak kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis
lengkap dalam Bahasa Inggris, selain Bahasa dari negara asal pelaksanaan vaksin
sebagai persyaratan memasuki Indonesia
 WNI yang belum mendapatkan vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat
karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan
hasil negatif
 WNA yang belum mendapatkan vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat
karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan
hasil negatif, dengan ketentuan sebagai berikut:
o WNA berusia 12 – 17 tahun:
o Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan/atau
o Memiliki undangan dari Kementerian Republik Indonesia
o Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 dikecualikan
kepada:
- WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan
resmi atau kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atasdan WNA
yang masuk ke Indonesia dengan skema Travel Corridor Arrangement, sesuai
prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protocol
kesehatan secara ketat
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- Pelaku perjalanan internasional usia di bawah 18 tahun; dan
WNA di luar ketentuan di atas tetap harus memiliki vaksin COVID-19 dosis lengkap
sebagai persyaratan memasuki Indonesia.
 Penumpang (WNA/WNI) di bawah 12 tahun dikecualikan dari menunjukkan vaksin
(mengacu SE Satgas COVID-19 No. 74 & 77 Tahun 2021 dan Permenkumham No. 34
Tahun 2021) dan dapat masuk wilayah Indonesia dengan syarat:
o Khusus WNA
- termasuk dalam salah satu kategori WNA dapat memasuki wilayah Indonesia
sebagaimana disampaikan pada bagian Persyaratan Surat Keterangan Sehat
untuk masuk ke Indonesia point 2) di atas
o WNA dan WNI
- Destinasi terakhir adalah pintu masuk pertama wilayah Indonesia (CGK atau
MDC)
- Di dampingi oleh orang tua dengan menyertakan bukti hubungan keluarga;
- Menyertakan hasil negatif RT-PCR;
- Dan tidak melanjutkan perjalanan domestik.
5) Pada saat kedatangan, pelaku perjalanan internasional akan dilakukan tes molecular
isothermal (NAAT/Jenis lainnya) atau tes RT-PCR di bandar udara kedatangan dalam
rangka mengetahui status kesehatan pelaku perjalanan internasional, dan diwajibkan
menjalani karantina terpusat selama 8 x 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor
13 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban
RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional yaitu bagi
WNI yang mana merupakan :

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia untuk menetap
minimal 14 hari di Indonesia;

Pelajar/mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti Pendidikan
atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri;

Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri
akan dikarantina dengan biaya ditanggung pemerintah di Wisma Pademangan
dengan pelayanan mencakup penginapan, transportasi, makan dan biaya RT-PCR
apabila melalui entry point di Bandara Soekarno Hatta. Untuk entry point selain
bandara Soekarno Hatta, lokasi karantina ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 daerah dengan biaya ditanggung pemerintah.
Apabila WNI dengan kriteria yang disebutkan pada poin ini tidak bersedia melakukan
karantina di lokasi yang telah ditetapkan, maka karantina wajib dilakukan di Hotel
Karantina Terpusat yang telah ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Nasional/Daerah dengan biaya mandiri atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.
b. Bagi WNI diluar kriteria sebagaimana disebutkan diatas dan bagi WNA, termasuk
diplomat asing, diluar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilanasing,
menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan
rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat
dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan
kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungah (CHSE) dan Kementerian yang
membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau Dinas
Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi
protokol kesehatan COVID-19; dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.
c. Kewajiban karantina hanya dikecualikan kepada WNA pemegang visa diplomatik dan
visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat
menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema Travel Corridor
Arrangement, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan secara ketat.
6) Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat
melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 8 x 24 jamsebagaimana
dimaksud pada point nomor 5b;
7) Dalam hal hasil pemeriksaan tes molekuler isothermal (NAAT/jenis lainnya) atau tes RTPCR pada saat kedatangan di bandar udara menunjukkan hasil positif maka dilakukan
perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi
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WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;
 Dalam hal Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat membiayai karantina mandiri
dan/atau
perawatannya
di
Rumah
Sakit,
maka
pihak
sponsor,
kementerian/lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA
tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud.
8) Saat pelaksanaan karantina, bagi WNI dan WNA dilakukan tes RT-PCR kedua pada hari
ke-7 karantina
 Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada point nomor 7, maka setelah
dilakukan karantina 8x24 jam, WNI dan WNA dapat dinyatakan selesai karantina; dan
diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina
mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan;
 Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada point nomor 7, maka dilakukan
perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan
bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;
 Pemeriksaan tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada nomor 7 dapat dimintakan
pembanding secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP) atau Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah
Jakarta dan sekitarnya dengan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pelaku
perjalanan internasional.
o Pelaksanaan tes pembanding RT-PCR dilakukan oleh laboratorium Rumah Sakit
Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rumah Sakit Pusat Angatan Darat
Gatot Soebroto (RSPAD), atau Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto
(RS. Polri) dilakukan secara bersamaan atau simultan oleh KKP atau laboratorium
yang bekerjasama dengan tempat akomodasi karantina;
o Ketentuan ini berdasarkan SE Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 18
tahun 2021 beserta Addendumnya dan SE Kementerian Perhubungan No. 74 serta No.
77 Tahun 2021 dan berlaku efektif mulai tanggal 20 September 2021 sampai dengan waktu
yang ditentukan kemudian.
o Informasi Peraturan Keimigrasian Republik Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19,
khususnya terkait persyaratan keluar Indonesia, dapat diakses pada situs berikut :
https://www.imigrasi.go.id/id/covid19-1/
o Persyaratan dokumen mengacu ke informasi atau ketentuan dari negara tujuan yang ada
di laman resmi IATA dan pada laman Traveldoc dan dapat mengakses website resmi
negara tujuan pada link masing-masing sebagai berikut:

Dari Indonesia Tujuan Luar Negeri

• Singapura - Changi International Airport (SIN).
- Mulai 12 Juli 2021,Penumpang yang berasal atau memiliki riwayat perjalanan dari
Indonesia dalam kurun waktu 21 hari, diwajibkan untuk menunjukkan hasil cetak negatif
Test RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 48 jam (2x24 jam) sebelum
keberangkatan an dikeluarkan oleh laboratorium, klinik, atau fasilitas medis yang
terakreditasi atau diakui secara internasional yang ditentukan di situs web Internet
Kementerian Kesehatan Singapura (lihat disini)
- Informasi mengenai protokol kesehatan RGL/TAC menuju ke Singapura dari Indonesia
sementara waktu dihentikan (lihat disini).
- Penumpang menuju Singapura diharuskan mengisi SG Arrival Card with Electronic Health
Declaration melalui Website, Android Play Store atau Apple App Store
- Calon Penumpang yang demam atau yang menunjukkan gejala COVID-19 tidak
diperbolehkan naik ke pesawat
- Penumpang yang memasuki Singapura harus mematuhi persyaratan kesehatan publik dan
imigrasi Singapura sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan
di situs webnya di www.safetravel.ica.gov.sg.
- Kebijakan terkait transit melalui Bandar Udara Changi Singapura dapat di lihat di sini.
• Kuala Lumpur - Kuala Lumpur International Airport (KUL)
- Mulai 01 Mei 2021, penumpang menuju Malaysia tidak lagi memerlukan dokumen Letter of
Undertaking sebagai persyaratan terbang (Mengacu pada Surat Edaran NADMA Malaysia
No JPM.APBN.600-2/6/4/ Jld. 6 (46) Perihal Pemansuhan Penggunaan Letter of
Undertaking (LOU) di Pintu Masuk Antarabangsa (PMA) Bagi Pengembara)
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• Tokyo - Haneda International Airport (HND) & Osaka - Kansai International Airport
(KIX)
- Mulai 14 Mei 2021, warna negara asing yang telah meninggalkan Jepang dengan izin
masuk kembali ke Jepang (termasuk izin masuk khusus) akan ditolak masuk ke Jepang
apabila memiliki status tempat tinggal, atau pernah tinggal di India, Pakistan atau Nepal
dalam waktu 14 hari sejak tanggal pengajuan izin mendarat di Jepang, kecuali ada keadaan
khusus yang menjamin sebaliknya yang dapat dilihat disitus imigrasi Jepang.
Selanjutnya mulai 20 Mei 2021 untuk negara Bangladesh, Maladewa, dan sejak 21 Mei
2021 untuk negara Sri Lanka ditambahkan sebagai negara yang termasuk dalam kebijakan
yang sama. Kebijakan ini tidak berlaku untuk Penduduk Permanen Khusus. Untuk informasi
lebih lanjut dapat dilihat disini.
- Mulai 10 Maret 2021 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, seluruh warga negara
asing tidak dapat memasuki wilayah Jepang meskipun telah memiliki Visa Jepang.
- Semua penumpang (termasuk warga negara Jepang) dengan penerbangan ke Jepang
wajib menyediakan hasil tes PCR Negatif COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang
mencantumkan jenis metode pengambilan sampel tes yaitu dengan istilah metode
Nasopharyngeal swab atau Saliva dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan. Apabila
penumpang tidak dapat menyediakan hasil tes ini, maka tidak diizinkan untuk masuk ke
Jepang berdasarkan Qurantine Law Jepang. Mulai dari 19 Maret 2021, penumpang yang
tidak dapat menyediakan hasil tes PCR negative COVID-19 dalam Bahasa Inggris dan tidak
menyertakan istilah dengan metode pengambilan sampel Nasopharyngeal swab atau
Saliva tidak dapat menaiki pesawat menuju Jepang.
- Template sertifikat hasil tes PCR Negatif COVID-19 dan informasinya dapat dilihat di sini
dan di sini.
- Penumpang menuju Tokyo & Osaka diwajibkan untuk mengisi Kuesioner the Digital Health
Declaration di sini
- Penumpang diharapkan dapat melengkapi dokumen sertifikat inspeksi, mengirimkan
sumpah tertulis, melakukan instalasi aplikasi pada telepon genggam dengan mengikuti
panduan pada link ini.
- Anak-anak di bawah usia 5 tahun ke bawah tidak diwajibkan membawa bukti test PCR
jika terdapat orang tua/pendamping yang memiliki hasil negatif tes PCR (tidak berlaku untuk
Unaccompanied Minor).
- Mulai 30 September, ketentuan karantina bagi penumpang yang tiba di Jepang dapat di
lihat di sini. Adapun kebijakan karantina lannya apabila telah melakukan vaksinasi COVID19 yang diakui pemerintah Jepang dapat di lihat disini.
- Seluruh penumpang wajib mengunduh dan menggunakan aplikasi MySOS dengan
informasi lebih detail dapat diakses di sini.
- Untuk informasi lebih detail, dapat dilihat di sini dan laman resmi IATA.
• Hong Kong - Hong Kong International Airport (HKG)
- Pelaku perjalanan menuju Hongkong dapat mengacu pada informasi di sini dan di sini.
- Saat ini hanya penduduk Hongkong (termasuk untuk anak-anak di bawah 12 tahun) dan
asisten rumah tangga asal Indonesia yang memiliki visa ketenagakerjaan yang berlaku
(lihat di sini) yang dapat melakukan keberangkatan dari Indonesia dengan persyaratan
sebagai berikut:
 wajib telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara lengkap (untuk penumpang 12
tahun ke atas)
- Penduduk Hongkong: memiliki keterangan/surat vaksinasi yang diakui yangmana
diterbitkan oleh Pemerintah Hong Kong, Pemerintah Mainland China dan Macau,
atau negara yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai
otoritas pengatur yang ketat dalam kurun waktu 14 hari sebelum keberangkatan.
- Asisten rumah tangga asal Indonesia:

memiliki sertifikat vaksinasi lengkap (dosis pertama dan kedua) dalam kurun
waktu 14 hari sebelum keberangkatan yang diterbitkan oleh Pemerintah
Indonesia dengan mencantumkan nama penerima vaksin, nomor identitas, dan
jenis vaksinasi yang diterima.

Memiliki surat konfirmasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia [contoh lihat di sini]
 Memiliki bukti hasil negatif dari tes asam nukleat berbasis PCR untuk COVID-19
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dalam waktu 72 jam
Memiliki konfirmasi pemesanan kamar di Hotel/Fasilitas Karantina Khusus selama
tidak kurang dari 21 malam
- Penduduk
Hongkong:
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designatedhotel.html
- Asisten rumah tangga asal Indonesia: Fasilitas Karantina Khusus – Silka
Tsuen Wan, Hong Kong.
 Penumpang di bawah 12 tahun wajib didampingi oleh penumpang lainnya yang telah
melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara lengkap.
- Penumpang dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah pasca pelaksanaan
test RT-PCR dan sebelum melakukan perjalanan menuju Hong Kong.


• Seoul - Incheon International Airport (ICN)
- Penumpang baik Warga Negara Korea dan Warga Negara lainnya harus memiliki sertifikat
medis tercetak dengan hasil tes PCR Coronavirus (COVID-19) negatif yang dikeluarkan
paling lambat 72 jam sebelum keberangkatan dari titik embarkasi pertama. Sertifikat harus
dalam bahasa Inggris, Korea atau disertai dengan terjemahan bahasa Inggris atau Korea
bersertifikat. Nama di sertifikat harus sama dengan nama di paspor.
Hasil test negatif RT-PCR harus dikeluarkan dari Fasilitas Layanan Kesehatan yang
ditunjuk oleh Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia.
- Mulai 3 Mei 2021, Penumpang yang merupakan warga negara yang termasuk dalam 21
negara yang diperbolehkan masuk ke Korea Selatan tanpa Visa, harus memiliki K-ETA
yang telah disetujui [lihat disini].
- Penumpang harus melengkapi formulir Persetujuan terhadap Fasilitas Karantina.
- Mulai Juli 2021, Indonesia termasuk dalam kategori negara endemic sehingga terdapat
pengetatan pengawasan dari otoritas terkait untuk penumpang dengan keberangkatan dari
Indonesia menuju Korea Selatan. Penumpang wajib memastikan dapat melengkapi seluruh
dokumen persyaratan penerbangan pemerintah terkait. Detail informasi mohon dapat
selalu merujuk pada laman resmi IATA dan website resmi pemerintah Korea.
• Amsterdam - Schipol International Airport (AMS):
- Kategori penumpang yang tidak diperbolehkan untuk memasuki Belanda dapat dilihat di
sini dan di sini.
- Detail informasi mengenai penumpang transfer dan persyaratan PCR tes dapat diilihat di
sini.
- Penumpang menuju Amsterdam diharuskan mengisi Health Declaration Form yang
[dapat dilihat di sini] dan [unduh di sini]
- Berikut referensi untuk penumpang yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 [dapat
dilihat disini] dan diharuskan mengisi Vaccine Declaration Fom [unduh disini]
- Beikut referensi penumpang yang telah memiliki EU Digital COVID Certificate [dapat
dilihat di sini]
• Bangkok – Suvarnabhumi Airport (BKK)
- Penumpang Warga Negara Thailand wajib membawa dan menunjukkan dokumen:
 Certificate of Entry
 Alternative Quarantine (AQ) Reservation
- Penumpang Warga Negara Non-Thailand wajib membawa dan menunjukkan dokumen:
 Certificate of Entry
 Alternative Quarantine (AQ) Reservation
 Asuransi Kesehatan yang menanggung perawatan dan pengobatan COVID-19
dengan nilai tidak kuang dari USD 100,000
 Surat Keterangan/Sertikat hasil negatif RT-PCR yang diterbitkan maksimal 72 jam
sebelum keberangkatan
- Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada laman resmi IATA dan situs resmi pemerintah
Thailand.
• Australia – Melbourne, Sydney, Perth (MEL, SYD, PER)
- Penumpang yang bepergian ke Australia harus menjalani tes COVID-19 maksimal 72 jam
atau kurang sebelum keberangkatan, dan menunjukkan bukti negatif dari hasil tes PCR,
info lebih lanjut disini
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- Penumpang yang bepergian ke Australia harus menyelesaikan Deklarasi Perjalanan
Australia setidaknya 72 jam sebelum keberangkatan, info lebih lanjut disini
- Penumpang yang tiba di Australia Barat harus menyelesaikan tiket G2G maksimal 72 jam
sebelum keberangkatan, info lebih lanjut disini
Khusus untuk penerbangan internasional dengan tujuan luar negeri (keluar Indonesia)
yang mewajibkan persyaratan dokumen hasil test PCR dengan Date of Travel (DOT) mulai
dari tanggal 28 November 2020, pelaksanaan PCR test Penumpang wajib dilakukan pada:
o Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) Mitra Garuda Indonesia. Informasi fasilitas
pelayanan kesehatan (fasyankes) Mitra Garuda Indonesia dapat diakses pada link
https://www.garuda-indonesia.com/PCRtest
o Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang diakui oleh Menteri Kesehatan Republik
Indonesia sebagai Laboratorium Pemeriksa COVID-19, info lebih lanjut disini
o Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang disebutkan pada Keputusan Direktur
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/1/11852/2020 tentang
Penetapan Laboratorium Pemeriksa Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) dalam Rangka
Travel Corridor Arragement (TCA) [download di sini]
o Untuk rute tertentu yang memiliki ketentuan resmi yang bersifat khusus
dari
otoritas kedutaan negara destinasi, maka dapat mengacu pada ketentuan resmi daftar
fasyankes dari otoritas kedutaan negara destinasi
o Penumpang yang memiliki perjalanan ke luar negeri baik WNA atau WNI wajib menunjukkan
hasil cetak Surat Keterangan/Kartu/Sertifikat telah menerima Vaksin COVID-19.
- WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik
(antar bandar udara di Pulau Jawa, penerbangan dari atau ke bandar udara di Pulau
Jawa dan penerbangan dari atau ke bandar udara di Pulau Bali) maupun perjalanan
internasional yang transit melalui bandar udara domestik tersebut diwajibkan untuk
menunjukkan hasil cetak surat keterangan/kartu/sertifikat telah menerima vaksin COVID19
Contoh:

Penerbangan KNO-CGK-SIN
- Wajib menunjukkan hasil cetak surat keterangan/kartu/sertifikat telah menerima
vaksin COVID-19); atau
- tidak diwajibkan menunjukkan hasil cetak surat keterangan/kartu/sertifikat telah
menerima vaksin COVID-19) namun harus mendapatkan izin oleh Kantor
Kesehatan Pelabuhan Setempat dan tidak keluar dari area bandar udara selama
transit

Penerbangan direct CGK – SIN (tidak diwajibkan menunjukkan hasil cetak surat
keterangan/kartu/sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 kecuali negara destinasi
mewajibkan menunjukkan surat keterangan/kartu/sertifikat telah menerima vaksin
COVID-19 )
- Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 dikecualikan kepada:

WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi
atau kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas dan WNA yang keluar dari
Indonesia dengan skema Travel Corridor Arrangement, sesuai prinsip resiprositas
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan memperhatikan
regulasi destinasi perjalanan.

WNA yang belum melakukan vaksinasi dan bermaksud untuk melakukan perjalanan
domestik dan melanjutkan dengan tujuan mengikuti penerbangan internasional keluar
dari wilayah RI, diperbolehkan untuk tidak menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi
COVID-19 selama tidak keluar dari area bandara selama transit menunggu
penerbangan internasional yang hendak diikuti, dengan persyaratan:
- telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat untuk melaksanakan
perjalanan domestik dengan tujuan agar dapat meneruskan penerbangannya
keluar dari Indonesia; dan
- menunjukkan jadwal tiket penerbangan ke luar Indonesia untuk direct transit dari
kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah RI dengan tujuan
akhir ke negara tujuan.
- Pelaku perjalanan internasional usia di bawah 18 tahun
- Penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang

`

menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan
persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit
Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak
dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
KETERANGAN

Untuk penerbangan Internasional ke Indonesia, surat kesehatan dengan hasil negative dari hasil tes PCR berlaku maksimal 3 x 24
jam sejak pengambilan sampel oleh fasilitas kesehatan [mengacu SE Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 No 18 Tahun 2021
beserta Adendumnya dan SE Kementerian Perhubungan No. 74 Tahun 2021]

Di stasiun keberangkatan/kedatangan penumpang dimungkinkan mendapatkan pemeriksaan tambahan dari otoritas setempat serta
diminta mengisi form/surat pernyataan sesuai dengan ketentuan lokal setempat

Seluruh dokumen salinan persyaratan penerbangan penumpang agar disimpan di masing-masing station

Pemalsuan surat keterangan RT-PCR, rapid test antigen, surat keterangan atau kartu vaksinasi COVID-19 yang digunakan sebagai
persyaratan perjalanan penumpang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan






Untuk Penerbangan Rute Internasional mengacu kepada informasi atau ketentuan pada website pemerintah, kedutaan dan otoritas terkait
dari negara tujuan, Tematic IATA, SE Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 No 18 Tahun 2021 beserta Adendumnya dan SE
Kementerian Perhubungan No. 74 dan No. 77 Tahun 2021
Untuk Penerbangan Rute Domestik mengacu kepada ketentuan SE Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 No. 17 Tahun 2021, SE
Kementerian Perhubungan No. 62 dan No. 70 Tahun 2021 dan/atau Ketentuan Pemerintah Lokal
Untuk Penerbangan Rute Internasional & Domestik (Connecting INT-DOM atau sebaliknya) maka berlaku persyaratan ganda
berdasarkan syarat masing-masing sektor yaitu ketentuan pada Tematic IATA, SE Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 No 18
Tahun 2021 beserta Adendumnya, dan SE Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 No 17 Tahun 2021 , SE Kementerian
Perhubungan No. 62, No. 70, No. 74 dan No. 77 Tahun 2021, dan/atau Ketentuan Pemerintah Lokal.
Contoh: SIN-CGK-UPG maka SIN-CGK berlaku syarat sektor internasional sesuai rute, dan CGK-UPG berlaku syarat sektor domestik sesuai
rute.
Untuk Penerbangan Multileg Domestik dengan transit tanpa keluar bandara, maka mengacu syarat dari Otoritas Stasiun Asal dan/atau
Destinasi serta SE Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 No 17 tahun 2021.
o Contoh: CGK-DPS-KOE transit di DPS tanpa keluar dari Bandara, maka mengacu syarat untuk Rute CGK-KOE
o Adapun untuk Penerbangan Connecting Domestik dengan transfer (ada pergantian penerbangan/pesawat) maka Penumpang
dihimbau untuk dapat memenuhi persyaratan sesuai aturan setiap segmen penerbangan untuk memastikan tidak terkendala saat
pemeriksaan oleh KKP.



Bagi penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dimana tidak terdapat fasilitas
kesehatan yang menyediakan fasilitas Test COVID-19 (RT-PCR atau test Rapid Antigen) maka dapat tetap berangkat dengan syarat sebagai
berikut:
o Perjalanan selain menuju Pulau Bali: Diizinkan oleh otoritas Bandara Keberangkatan dengan kemungkinan adanya tambahan
ketentuan dari Otoritas Bandara Kedatangan dengan beban ditanggung oleh penumpang
o Perjalanan menuju Pulau Bali:
 Diizinkan oleh otoritas Bandara Keberangkatan
 Minimal memiliki Hasil Negatif Test Rapid Antigen saat keberangkatan
 Sesuai ketentuan otoritas di Bali maka penumpang akan dilakukan tes ulang RT-PCR di Bali dengan biaya ditanggung oleh
penumpang.



Penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan penumpang tidak dapat menerima vaksin,
dapat melakukan perjalanan dengan syarat wajib:
o Memiliki surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak
dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
o menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau tes rapid antigen (menyesuaikan regulasi tujuan destinasi) sebagai
persyaratan perjalanan

`

LEVEL 3

LEVEL 2

LEVEL 1

LAMPIRAN 2:
DAFTAR BANDARA NON JAWA BALI BERBASIS LEVEL PPKM
(Update per 06 Oktober 2021)
LEVEL PPKM
BANDAR UDARA
 PGK (Kota Pangkal Pinang)
 TJQ (Kab. Belitung)
 PKY (Kota Palangkaraya)
 BTJ (Kab. Aceh Besar)
 GNS (Kota Gunungsitoli)
 PDG (Kab. Padang Pariaman)
 TTE (Kota Ternate)
 BIK (Kab. Biak Numfor)
 TKG (Kab. Lampung Selatan)
 UPG (Kota Makassar)
 FLZ (Kota Sibolga)
 PNK ( Kab. Kubu Raya)
 MJU (Kab. Mamuju)
 GTO (Kab. Gorontalo)
 KDI (Kota Kendari)
 AMQ (Kota Ambon)
 LBJ (Kab. Manggarai Barat)
 NBX (Kab. Nabire)
 BKS (Kota Bengkulu)
 LOP (Kota Mataram)
 SOQ (Kab. Sorong)
 PKU (Kota Pekanbaru)
 PLM (Kota Palembang)
 AAP (Kota Samarinda)
 DJJ (Kota Jayapura)
 BPN (Kota Balikpapan)
 BDJ (Kab. Banjarbaru)
 MKW (Kab. Manokwari)
 TIM (Kab. Mimika)
 MKQ (Kab. Merauke)
 BTH (Kota Batam)
 KOE (Kota Kupang)
 MDC (Kota Manado)
 DJB (Kota Jambi)
 PLW (Kota Palu)
 KNO (Kab. Deli Serdang)
 TNJ (Kota Tanjung Pinang)

REFERENSI
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4,
Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan
Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, dan Papua

