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MELAWAN EPIDEMI COVID-19          

 

PERJALANANAN 
DARI DAN MENUJU 
NEGARA ASING 

    
Klasifikasi negara pada tanggal 2 Juni, 
2021: 
 

Mulai dari tanggal 9 Juni, perbatasan Perancis akan dibuka 
untuk pengunjung asing sesuai dengan persyaratan yang 
konsisten dengan situasi kesehatan di negara ketiga dan 
vaksinasi para pengunjung.  
  
Klasifikasi negara berdasarkan indikator kesehatan sudah 
ditentukan. Daftar negara tersebut dapat diadaptasikan 
sesuai dengan perkembangan situasi epidemi (daftar bisa 
ditemukan di www.gouvernement.fr/ info-coronavirus).  
  
• Negara “hijau”: Tidak ada penularan virus yang aktif, 
tidak ada varian yang diidentifikasi.  

  
Bagi para wisatawan yang akan pergi 
ke luar negeri, Anda wajib memahami 
dari awal mengenai restriksi yang 
diterapkan oleh negara tujuan (untuk 
informasi lebih lanjut kunjungi 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/ conseils-
aux-voyageurs).  

Sangat tidak disarankan untuk 
mengunjungi “negara merah”. 

  
  
Wilayah Eropa, Australia, Israel, Jepang, 
Lebanon, Selandia Baru, Singapura, 
Korea Selatan.  
  

• Negara “oranye”:  Virus masih bersirkulasi dengan 
proporsi yang terkendali, tanpa adanya penularan varian-
varian yang mengkhawatirkan. 
 Semua negara selain negara "hijau" dan "merah".  

  
• Negara “merah”: Virus masih bersirkulasi dengan 
aktif, terdapat virus varian yang menghawatirkan.  

Argentina, Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Brazil, Chile,  
Kolombia, Kosta Rika, India, Nepal, Pakistan,  
Afrika Selatan, Sri Lanka, Suriname, Turki, Uruguay.  

  

KLASIFIKASI NEGARA YANG DIBUAT OLEH NEGARA PERANCIS BERDASARKAN INDIKATOR 
KESEHATAN PADA TANGGAL 2 JUNI 

  
  

  

COVID - 19 
  



Perbatasan Perancis akan dibuka kepada wisatawan sesuai dengan ketentuan berikut ini:   

            Daftar alasan/tujuan mendesak dan upaya karantina yang diterapkan bagi orang dewasa yang sudah divaksinasi 

juga diterapkan dengan kondisi yang sama bagi anak di bawah umur, maupun mereka sudah divaksinasi atau tidak. 
  

 Bukti vaksinasi 
(vaksin yang diakui oleh EMA) Alasan mendesak 

Tes yang perlu 
dilakukan sebelum 

boarding 

Tes yang perlu dilakukan 
setelah mendarat Upaya karantina 

Menuju negara hijau 
 

 
(dengan mengikuti peraturan negara 

tujuan) 
Sesuai dengan peraturan 

negara tujuan 
Sesuai dengan peraturan 

negara tujuan 
Sesuai dengan peraturan 

negara tujuan 

Saya belum divaksinasi  
(dengan mengikuti peraturan negara 

tujuan) 
Sesuai dengan peraturan 

negara tujuan 
 

Sesuai dengan peraturan 
negara tujuan 

Sesuai dengan peraturan 
negara tujuan 

Dari negara hijau      

Saya belum divaksinasi  
Tes PCR atau antigen negatif 

< 72jam   

 Bukti vaksinasi 
(vaksin yang diakui oleh EMA) Alasan mendesak 

Tes yang perlu 
dilakukan sebelum 

boarding 

Tes yang perlu dilakukan 
setelah mendarat Upaya karantina 

Menuju negara oranye 

 
 

(dengan mengikuti peraturan negara 
tujuan) 

 
Sesuai dengan peraturan 

negara tujuan 
Sesuai dengan peraturan 

negara tujuan 
Sesuai dengan peraturan 

negara tujuan 
 

Saya belum divaksinasi 
Daftar tujuan mendesak 

negara oranye 
(dengan mengikuti peraturan negara 

tujuan*) 
Sesuai dengan peraturan 

negara tujuan 
Sesuai dengan peraturan 

negara tujuan 
Sesuai dengan peraturan 

negara tujuan 

Dari negara oranye 

  
Tes PCR negatif < 72 jam atau 
tes antigen negatif < 48 jam   

Saya belum divaksinasi Daftar tujuan mendesak 
negara oranye 

Tes PCR negatif < 72 jam atau 
tes antigen negatif < 48 jam Tes antigen secara acak Isolasi mandiri selama 7 hari 

 Bukti vaksinasi 
(vaksin yang diakui oleh EMA) Alasan mendesak 

Tes yang perlu 
dilakukan sebelum 

boarding 

Tes yang perlu dilakukan 
setelah mendarat Upaya karantina 

Menuju negara merah 

 
Daftar tujuan mendesak 

negara merah 
(dengan mengikuti peraturan negara 

tujuan*) 
Sesuai dengan peraturan 

negara tujuan 
Sesuai dengan peraturan 

negara tujuan 
Sesuai dengan peraturan 

negara tujuan 

Saya belum divaksinasi 
Daftar tujuan mendesak 

negara merah 
 

(dengan mengikuti peraturan negara 

tujuan*) 

Sesuai dengan peraturan 
negara tujuan 

Sesuai dengan peraturan 
negara tujuan 

Sesuai dengan peraturan 
negara tujuan 

Dari negara merah 

 
Daftar tujuan mendesak 

negara merah 
Tes PCR atau antigen negatif 

< 48 jam Tes antigen secara sistematis Isolasi mandiri selama 7 hari 

Saya belum divaksinasi 
Daftar tujuan mendesak 

negara merah 

 
Tes PCR atau antigen negatif 

< 48 jam Tes antigen secara sistematis 
Wajib melakukan karantina 

selama 10 hari di bawah 
pengawasan aparat 

keamanan 

 
 

   *Daftar peraturan yang paling ketat diterapkan.  
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Vaksin yang dapat diterima oleh Perancis adalah vaksin yang 
diakui oleh European Medecines Agency (EMA) yaitu: Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca dan Johnson & Johnson.  
  
Bukti vaksinasi hanya berlaku jika tercantum informasi 
bahwa seluruh prosedur vaksinasi sudah selesai dilakukan, 
yaitu:  
  

• 2 minggu setelah suntikan ke-2 untuk vaksinasi yang 
memerlukan dua injeksi (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);  
  

• 4 minggu setelah suntikan untuk vaksinasi yang hanya 
memerlukan satu injeksi (Johnson & Johnson);  
  

• 2 minggu setelah suntikan vaksinasi untuk orang yang memiliki 
riwayat Covid-19 (hanya memerlukan 1 injeksi)  
  
BERKUNJUNG KE WILAYAH UNI EROPA 
  
Jika Anda ingin berkunjung ke Uni Eropa, untuk saat ini Anda 
tidak diminta untuk memberikan alasan tertentu untuk 
perjalanan Anda, namun tes sebelum memasuki wilayah dan 
ketentuan karantina tetap dapat berlaku. 
  
Mulai tanggal 1 Juli, health pass akan mulai diakui untuk 
kunjungan ke wilayah Eropa, dalam bentuk sertifikat yang 
diterbitkan oleh Eropa.  
  
Yang dapat termasuk dalam sertifikat tersebut adalah bukti 
vaksinasi, tes dengan hasil negatif atau bukti pemulihan dari 
COVID selama periode 6 bulan. Negara bagian UE juga dapat 
menerapkan protokol kesehatan tambahan bila diperlukan dan 
proporsiona( contoh: tes, karantina…). 
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DAFTAR TUJUAN PERJALANAN MENDESAK NEGARA “ORANYE”  

MENUJU KE NEGARA “ORANYE”  DATANG DARI NEGARA “ORANYE”  
 
Warga negara yang kembali ke negara asal tempat tinggal.  Warga Negara Prancis, beserta dengan istri mereka (menikah, civil union, atau pasangan yang tinggal 

bersama) dan anak-anak mereka. 

  
Kematian anggota keluarga di garis keturunan langsung (kakek, orang tua, anak, dan saudara) / 
Mengunjungi orang dengan kondisi kritis, untuk anggota keluarga di garis keturunan langsung (kakek, 
orang tua, anak, dan saudara). Dokumen yang dibutuhkan : surat kematian, surat medis yang 
membuktikan situasi orang yang sedang dalam keadaan kritis, bukti hubungan keluarga. 

  
Warga Negara Uni Eropa atau orang dengan status yang setara, beserta pasangannya (menikah, civil 
union, atau pasangan yang tinggal bersama) dan anak-anak mereka, dengan tempat tinggal utama di 
Prancis; atau mereka yang transit melalui Prancis pindah ke tempat tinggal utama mereka di negara 
Uni Eropa atau negara dengan status yang setara, atau negara yang orang tersebut menjadi warga 
negaranya.  

  
Bepergian ke Prancis untuk menggunakan hak asuh yang diakui oleh keputusan pengadilan. 
Dokumen yang dibutuhkan : surat keputusan pengadilan dan bukti tempat tinggal. 

 
Warga negara negara ketiga, pemegang izin tinggal atau visa jangka panjang Prancis atau Eropa yang 
masih berlaku, dengan tempat tinggal utamanya adalah di Prancis atau mereka yang transit melalui 
Prancis ke tempat tinggal utama mereka di Uni Eropa atau negara serupa.  

 
Panggilan dari otoritas judisial atau administratif. 
Dokumen yang dibutuhkan : surat panggilan dari otoritas judisial atau administratif. 

 
Warga Negara Inggris dan anggota keluarga mereka yang merupakan penerima manfaat dari 
perjanjian penarikan Britania Raya dan Irlandia Utara dari Uni Eropa dan Masyarakat Energi Atom 
Eropa (the European Atomic Energy Community). 
 
Pegawai negeri Inggris dalam melaksanakan tugas mereka, orang-orang yang bekerja sebagai polisi 
perbatasan, dan pegawai bea cukai. Pegawai Channel Tunnel (terutama untuk operasional, 
pemeliharaan, dan keamanan) atau fasilitas lintas-Channel. 

  
Ketidakmungkinan hukum atau ekonomi untuk tinggal di wilayah orang tersebut sedang dalam 
perintah untuk dideportasi. 
Dokumen yang dibutuhkan : izin tinggal yang sudah tidak berlaku, pemberitahuan pemecatan, dll. 
  

  
Warga negara negara ketiga pemegang visa jangka panjang yang dikeluarkan untuk reunifikasi keluarga 
atau untuk pengungsi, penerima manfaat dari perlindungan tambahan dan orang-orang tanpa
kewarganegaraan. 
 

  
Partisipan dalam program pertukaran universitas. 
Dokumen yang diperlukan : sertifikat kehadiran yang dikeluarkan oleh universitas.  

  
Profesional dalam bidang kesehatan atau peneliti asing yang terlibat dalam penanggulangan Covid-19, 
bersama dengan pasangan mereka (menikah, civil union, atau pasangan yang tinggal bersama dengan 
melampirkan bukti tinggal bersama) beserta anak-anak mereka. 
  

Darurat medis vital (untuk orang yang bersangkutan dan yang akan menemani, jika kehadirannya 
sangat penting). 
Dokumen yang dibutuhkan : surat medis, bukti janji temu dengan rumah sakit, dsb. 

 
Profesional dalam bidang kesehatan atau peneliti asing yang direkrut sebagai peserta pelatihan. 

 
Tugas penting untuk mengejar kegiatan ekonomi, membutuhkan kehadiran di lokasi yang tidak dapat 
ditunda dan yang penundaan atau pembatalannya akan memiliki konsekuensi yang tidak proporsional 
atau tidak mungkin (termasuk profesional transportasi). 
Dokumen yang dibutuhkan : surat dari perusahaan, identitas profesional untuk awak angkutan barang 
internasional, angkutan penumpang internasional, angkutan laut internasional. 

 
Warga negara negara ketiga pemegang “Passeport Talent” VLS, bersama dengan pasangan mereka 
(menikah, civil union, atau pasangan yang tinggal bersama dengan melampirkan bukti tinggal 
bersama), beserta anak-anak mereka. 

  
Profesional di bidang kesehatan atau peneliti yang terlibat dalam penanggulangan Covid-19 atau 
berpartisipasi dalam operasi kooperatif yang kepentingan utamanya adalah di bidang kesehatan. 
Dokumen yang dibutuhkan : Identitas profesional. 

  
Siswa yang terdaftar dalam kursus bahasa Prancis sebagai bahasa asing (FLE) sebelum mendaftar di 
pendidikan tinggi atau mengikuti ujian lisan di lembaga pendidikan tinggi Prancis atau terdaftar untuk 
tahun akademik 2021-2022; Peneliti yang menetap di Prancis atas undangan dari laboratorium 
penelitian, untuk kegiatan penelitian yang membutuhkan kehadiran fisik, beserta dengan pasangannya 
(menikah, civil union, pasangan yang tinggal bersama dengan melampirkan bukti tinggal bersama) 
beserta anak-anak mereka.  

 
Tugas khusus yang terkait dengan pelaksanaan otoritas publik (termasuk misi diplomatik dan misi 
penting untuk kelanjutan pelaksanaan kontrak operasional angkatan bersenjata atau korps militer) 
yang tidak dapat ditangguhkan atau ditunda. 
Dokumen yang dibutuhkan : Identitas profesional, misi penugasan. 

  
Pekerja di sektor transportasi darat, laut, dan udara 
atau penyedia layanan transportasi (termasuk pengemudi kendaraan yang mengangkut barang untuk 
digunakan di wilayah tersebut; serta mereka yang hanya transit, atau bepergian sebagai penumpang 
untuk memposisikan diri mereka di pangkalan keberangkatan atau tempat pelatihan mereka). 
 

  
Olahragawan tingkat profesional untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang disahkan oleh 
Kementerian Olahraga. 
Dokumen yang dibutuhkan : Identitas profesional, sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara 
yang berhubungan dengan Kementerian Olahraga.  

  
Warga negara asing yang bekerja di bagian diplomatik atau konsulat, atau organisasi internasional 
dengan kantor pusat atau kantor di Prancis, bersama dengan pasangan atau anak mereka dari negara 
ketiga, tinggal di Prancis untuk alasan profesional di bawah perlindungan perintah tugas yang 
dikeluarkan oleh negara asal mereka. 

   
Wisatawan yang transit kurang dari 24 jam di zona internasional.  
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DAFTAR TUJUAN PERJALANAN MENDESAK NEGARA “MERAH” 

MENUJU KE NEGARA “MERAH” DATANG DARI NEGARA “MERAH” 

 
Warga negara yang kembali ke negara asal tempat tinggal. Warga Negara Prancis, beserta dengan istri mereka (menikah, civil union, atau pasangan yang tinggal 

bersama) dan anak-anak mereka. 

 
Kematian anggota keluarga di garis keturunan langsung (kakek, orang tua, anak, dan saudara) / 
Mengunjungi orang dengan kondisi kritis, untuk anggota keluarga di garis keturunan langsung (kakek, 
orang tua, anak, dan saudara). Dokumen yang dibutuhkan : surat kematian, surat medis yang 
membuktikan situasi orang yang sedang dalam keadaan kritis, bukti hubungan keluarga. 

 
Warga Negara Uni Eropa atau yang berasimilasi, beserta pasangannya (menikah, civil union, atau 
pasangan yang tinggal bersama) dan anak-anak mereka, dengan tempat tinggal utama di Prancis.  

 
Bepergian ke Prancis untuk menggunakan hak asuh yang diakui oleh keputusan pengadilan. 
Dokumen yang dibutuhkan : surat keputusan pengadilan dan bukti tempat tinggal. 
 

  
Warga negara negara ketiga, pemegang izin tinggal atau visa jangka panjang Prancis atau Eropa, 
dengan tempat tinggal utamanya adalah di Prancis (hanya berlaku jika perjalanan ke luar negeri 
dilakukan sebelum tanggal 31 Januari 2021 atau dibenarkan oleh alasan yang kuat). 

 
Panggilan dari otoritas judisial atau administratif. 
Dokumen yang dibutuhkan : surat panggilan dari otoritas judisial atau administratif. 

 
Warga negara negara ketiga pemegang visa jangka panjang yang dikeluarkan untuk reunifikasi keluarga 
atau untuk pengungsi, penerima manfaat dari perlindungan tambahan dan orang-orang tanpa 
kewarganegaraan. 
 

 
Ketidakmungkinan hukum atau ekonomi untuk tinggal di wilayah orang tersebut sedang dalam 
perintah untuk dideportasi. 
Dokumen yang dibutuhkan : izin tinggal yang sudah tidak berlaku, pemberitahuan pemecatan, dll. 

 
Pekerja di sektor transportasi darat, laut, dan udara 
atau penyedia layanan transportasi (termasuk pengemudi kendaraan yang mengangkut barang untuk 
digunakan di wilayah tersebut; serta mereka yang hanya transit, atau bepergian sebagai penumpang 
untuk memposisikan diri mereka di pangkalan keberangkatan atau tempat pelatihan mereka). 
 

 
Partisipan dalam program pertukaran universitas. 
Dokumen yang diperlukan : sertifikat kehadiran yang dikeluarkan oleh universitas. Warga negara asing yang bekerja di bagian diplomatik atau konsulat, atau organisasi internasional 

dengan kantor pusat atau kantor di Prancis, bersama dengan pasangan atau anak mereka. 

Darurat medis vital (untuk orang yang bersangkutan dan yang akan menemani, jika kehadirannya 
sangat penting). 
Dokumen yang dibutuhkan : surat medis, bukti janji temu dengan rumah sakit, dsb. 

 
Wisatawan yang transit kurang dari 24 jam di zona internasional. 
 

 
Tugas penting untuk mengejar kegiatan ekonomi, membutuhkan kehadiran di lokasi yang tidak dapat 
ditunda dan yang penundaan atau pembatalannya akan memiliki konsekuensi yang tidak proporsional 
atau tidak mungkin (termasuk profesional transportasi). 
Dokumen yang dibutuhkan : surat dari perusahaan, identitas profesional untuk awak angkutan barang 
internasional, angkutan penumpang internasional, angkutan laut internasional. 

 

 
Profesional di bidang kesehatan atau peneliti yang terlibat dalam penanggulangan Covid-19 atau 
berpartisipasi dalam operasi kooperatif yang kepentingan utamanya adalah di bidang kesehatan. 
Dokumen yang dibutuhkan : Identitas profesional. 
 

  

 
Tugas khusus yang terkait dengan pelaksanaan otoritas publik (termasuk misi diplomatik dan misi 
penting untuk kelanjutan pelaksanaan kontrak operasional angkatan bersenjata atau korps militer) 
yang tidak dapat ditangguhkan atau ditunda. 
Dokumen yang dibutuhkan : Identitas profesional, misi penugasan. 

  

Olahragawan tingkat profesional untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang disahkan oleh 
Kementerian Olahraga. 
Dokumen yang dibutuhkan : Identitas profesional, sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara 
yang berhubungan dengan Kementerian Olahraga. 

  

  


