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Persyaratan vaksinasi 

Sebelum memesan tiket untuk perjalanan Anda, pastikan bahwa Anda memenuhi 
persyaratan vaksinasi Australia untuk perjalanan internasional. 

Ini dapat memengaruhi apakah Anda boleh memasuki Australia dan jika Anda perlu 
dikarantina pada saat kedatangan. 

Jika Anda adalah warga negara atau penduduk tetap Australia, ini juga memengaruhi 
kelayakan Anda untuk meninggalkan Australia. 

Memenuhi persyaratan vaksinasi Australia 

Untuk memenuhi persyaratan vaksinasi Australia dan dianggap sebagai pengunjung yang 
'divaksinasi penuh' untuk tujuan pengaturan perbatasan Australia, Anda harus 
memberikan bukti bahwa Anda: 

 memenuhi definisi Australia tentang vaksinasi penuh untuk tujuan perjalanan 
internasional 

 adalah anak di bawah usia 12 
 adalah anak berusia 12 sampai 17 tahun yang akan bepergian dengan setidaknya 

satu orang dewasa yang divaksinasi penuh; atau 
 tidak dapat divaksin karena alasan medis. 

 

Jika Anda memenuhi salah satu kategori di atas, Anda harus mengikuti peraturan 
memasuki Australia bagi pengunjung yang sudah divaksinasi. 

Jika Anda tidak memenuhi salah satu kategori di atas, Anda harus mengikuti peraturan 
memasuki Australia bagi pengunjung yang tidak divaksinasi. 

 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-2
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-2
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-4
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Pemegang visa yang tiba di Australia dapat dibatalkan visanya dan ditahan serta 
dikeluarkan dari Australia jika mereka: 

 tidak divaksin lengkap untuk tujuan perjalanan internasional sesuai dengan 
persyaratan masuk perbatasan Australia; atau 

 tidak memiliki kontraindikasi medis terhadap vaksin COVID-19 sebagaimana 
ditetapkan oleh Pemerintah Australia; atau 

 tidak termasuk dalam kategori pengecualian atau memiliki pengecualian 
perjalanan individu. 

Divaksin lengkap untuk tujuan perjalanan 
internasional 

Anda dianggap telah divaksin lengkap untuk tujuan datang ke dan keluar dari Australia jika 
Anda telah mendapat suntikan dosis utama untuk vaksin yang disetujui atau diakui oleh 
TGA (Therapeutic Goods Administration atau Administrasi Barang Terapeutik). Termasuk 
dosis-dosis vaksin campuran. 

Vaksin dan dosis yang disetujui atau diakui saat ini yang diterima untuk kepentingan 
perjalanan adalah: 

 Dua dosis vaksin berikut, setidaknya berjarak 14 hari: 
o AstraZeneca Vaxzevria 
o AstraZeneca Covishield 
o Pfizer/Biontech Comirnaty 
o Moderna Spikevax atau Takeda 
o Sinovac Coronavac 
o Bharat Biotech Covaxin 
o Sinopharm BBIBP-CorV untuk yang berusia di bawah 60 tahun ketika 

mereka memasuki Australia 
o Gamaleya Research Institute Sputnik V 
o Novavax/Biocelect Nuvaxovid 

atau 

 Satu dosis: 
o Vaksin COVID Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag 

dan setidaknya 7 hari telah berlalu sejak suntikan dosis terakhir program vaksinasi 
mereka. 

Dosis campuran dapat juga dianggap telah divaksin lengkap untuk perjalanan 
internasional, asalkan semua vaksin tersebut disetujui atau diakui oleh TGA. TGA sedang 
mengevaluasi vaksin COVID-19 lainnya yang dapat diakui untuk perjalanan masuk ke 
Australia nantinya. 

https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
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Setiap orang di Australia bisa mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis, termasuk 
pemegang visa Australia, non-warga negara yang tidak memiliki visa yang sah, dan orang 
yang tinggal di fasilitas penahanan imigrasi. 

Memberikan bukti bahwa Anda divaksinasi 

Anda harus menunjukkan bukti kepada staf maskapai penerbangan bahwa Anda 
memenuhi persyaratan vaksinasi Australia untuk tujuan perjalanan internasional. 

Anda juga akan diminta untuk memberikan bukti ini sebelum Anda memasuki Australia 
dengan mengunggahnya saat Anda melengkapi Deklarasi Penumpang Digital. 

Jika Anda adalah warga negara atau penduduk tetap Australia, Anda juga harus 
menunjukkan bukti kepada staf maskapai penerbangan sebelum Anda meninggalkan 
Australia. 

Jika Anda divaksin di Australia, Anda harus menunjukkan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 
Internasional (ICVC) Anda kepada staf maskapai penerbangan. Anda dapat mengunduh 
ICVC Anda menggunakan aplikasi Express Plus Medicare atau akun online Medicare 
Anda melalui myGov. ICVC tersedia dalam format PDF untuk Anda cetak atau simpan 
dalam bentuk elektronik di ponsel Anda. Maskapai akan memintanya saat Anda melapor 
untuk masuk (check-in) ke penerbangan Anda. 

Jika Anda divaksin di luar negeri dan tidak memiliki ICVC, Anda harus menunjukkan 
sertifikat vaksinasi negara asing Anda kepada staf maskapai. 

Jika Anda divaksinasi di luar negeri dan ingin mendapatkan ICVC, Anda dapat 
menambahkan imunisasi luar negeri Anda ke Registrasi Imunisasi Australia atau 
Australian Immunization Register (AIR). Setelah Anda melakukan ini, Anda dapat 
mengajukan permohonan ICVC. 

Harap diperhatikan bahwa jika Anda memiliki sertifikat vaksinasi, ini tidak secara 
otomatis berarti Anda adalah pengunjung yang divaksinasi lengkap untuk tujuan 
perjalanan internasional Australia. Misalnya, sertifikat vaksinasi Anda mungkin 
menunjukkan bahwa Anda hanya memiliki satu dosis dari dua dosis vaksin tertentu. 
Sertifikat vaksinasi Anda harus membuktikan bahwa Anda memenuhi definisi Australia 
tentang vaksinasi lengkap untuk perjalanan internasional. 

Anda bertanggung jawab mengetahui status vaksinasi Anda dan memastikan bahwa 
sertifikat vaksin Anda mendukung kelayakan Anda untuk bepergian ke dan dari Australia. 

Jika nama pada sertifikat vaksinasi Anda tidak sesuai dengan 

paspor Anda 

Jika Anda adalah pemegang paspor Australia dan Anda telah mengubah nama Anda, 
Anda dapat mencari informasi tentang cara mendapatkan paspor baru dengan 
menghubungi Kantor Paspor Australia. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/digital-passenger-declaration
https://www.passports.gov.au/international-covid-19-vaccination-certificate
https://www.passports.gov.au/international-covid-19-vaccination-certificate
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
https://www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/what-register/overseas-immunisations
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/what-register/overseas-immunisations
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-1
https://www.passports.gov.au/
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Jika Anda telah divaksin di Australia tetapi tidak dapat memperoleh ICVC karena rincian 
nama pada sertifikat vaksinasi Anda tidak sesuai dengan paspor Anda, Anda perlu 
menghubungi Australian Immunization Register. 

Jika Anda bepergian menggunakan sertifikat vaksinasi asing yang tidak sesuai dengan 
nama di paspor Anda, Anda juga harus memastikan bahwa Anda memiliki bukti lain terkait 
nama Anda, seperti surat nikah atau SIM. 

Pengaturan untuk anak-anak 

Anak-anak yang termasuk kelompok-kelompok di bawah ini dapat melakukan perjalanan 
dengan pengaturan yang sama dengan pengunjung yang divaksinasi: 

 Berusia di bawah 12 tahun; atau 
 Berusia 12 hingga 17 tahun dan bepergian dengan setidaknya satu orang dewasa 

yang telah divaksinasi lengkap 

Paspor juga akan digunakan sebagai bukti usia untuk anak-anak. 

Jika Anda adalah grup keluarga yang bepergian dengan anak-anak yang tidak divaksinasi 
atau telah divaksinasi sebagian, Anda juga harus memeriksa persyaratan karantina atau 
isolasi mandiri untuk semua negara bagian dan teritori yang rencananya akan Anda lewati 
untuk transit dan kunjungi. Untuk informasi lebih lanjut lihat persyaratan kedatangan 
negara bagian dan teritori. 

Jika Anda tidak dapat divaksin karena alasan 
medis 

Jika Anda tidak dapat divaksinasi karena alasan medis, Anda harus memberikan bukti 
kontraindikasi medis yang dapat diterima. 

Jika Anda memberikan bukti yang dapat diterima, Anda akan dapat melakukan perjalanan 
sesuai pengaturan perjalanan yang sama dengan pengunjung yang divaksinasi. Anda 
harus menunjukkan bukti Anda kepada staf maskapai penerbangan sebelum Anda 
bepergian. 

Anda juga harus memeriksa persyaratan, khususnya persyaratan karantina untuk semua 
negara bagian dan teritori yang akan Anda lewati untuk transit dan kunjungi. Lihat: 
Persyaratan kedatangan negara bagian dan teritori. 

Bukti bahwa Anda tidak dapat divaksinasi karena kontraindikasi medis terpisah dari 
pengecualian perjalanan (travel exemption). 

https://www.servicesaustralia.gov.au/australian-immunisation-register
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
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Bukti bahwa Anda tidak dapat divaksinasi karena alasan medis saat 

meninggalkan Australia 

Jika Anda adalah warga negara atau penduduk tetap Australia yang berangkat dari 
Australia, Anda harus menunjukkan bukti bahwa Anda memiliki kontraindikasi medis yang 
dilaporkan ke Daftar Imunisasi Australia atau Australian Immunization Register (AIR) untuk 
semua vaksin COVID-19 yang tersedia di Australia. Anda harus memberikan sertifikat 
digital COVID-19 Australia atau pernyataan riwayat imunisasi Anda sebagai bukti. 

Jika kontraindikasi medis sementara telah dicatat di AIR, pada sertifikat digital COVID-19 
akan tertera tanggal 'valid to' atau 'berlaku hingga'. Setelah tanggal tersebut, Anda harus: 

 menanyakan kepada dokter Anda untuk apakah Anda sekarang bisa divaksin 
COVID-19; atau 

 meminta dokter Anda untuk memperbarui status Anda di AIR jika kontraindikasi 
medis Anda masih berlaku. 

Hanya petugas kesehatan yang memenuhi syarat sesuai definisi di situs web Services 
Australia yang dapat melaporkan kontraindikasi medis ke AIR. Jika Anda tidak dapat 
menunjukkan bahwa kontradiksi medis Anda telah dilaporkan ke AIR, Anda harus 
mengajukan permohonan pengecualian untuk meninggalkan Australia. 

Jika Anda tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat diterima bahwa kontradiksi 
medis Anda telah terdaftar dalam AIR, Anda harus mengajukan permohonan 
pengecualian perjalanan untuk meninggalkan Australia. 

Bukti bahwa Anda tidak dapat divaksinasi karena alasan medis saat 

meninggalkan Australia 

Untuk dapat menjalani pengaturan perjalanan yang sama dengan pengunjung yang telah 
divaksin lengkap Anda harus memberikan bukti yang dapat diterima bahwa Anda tidak 
dapat divaksin karena alasan medis. 

Jika Anda memasuki Australia dan memiliki kontraindikasi medis yang tercatat dalam 
Daftar Imunisasi Australia (Australian Immunisation Register (AIR), Anda dapat 
menunjukkan sertifikat digital COVID-19 Australia kepada staf maskapai. Anda juga dapat 
menunjukkan pernyataan riwayat imunisasi Anda. 

Jika Anda tidak memiliki kontraindikasi medis yang tercatat dalam AIR, Anda harus 
menunjukkan sertifikat medis yang menunjukkan bahwa Anda tidak dapat divaksinasi 
dengan vaksin COVID-19 karena kondisi medis kepada staf maskapai. Sertifikat medis 
tersebut harus dalam bahasa Inggris dan berisi informasi berikut: 

 nama Anda (ini harus sesuai dengan dokumen identifikasi perjalanan Anda) 
 tanggal konsultasi medis dan rincian diri praktisi medis Anda 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
https://www.servicesaustralia.gov.au/immunisation-medical-exemptions?context=22436#a3
https://www.servicesaustralia.gov.au/immunisation-medical-exemptions?context=22436#a3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/australian-citizens-and-pr/leaving-australia/exemption-process
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/australian-citizens-and-pr/leaving-australia/exemption-process
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
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 perincian yang dengan jelas menunjukkan bahwa Anda memiliki kondisi medis 
yang membuat Anda tidak dapat divaksin COVID-19 (vaksinasi merupakan 
kontraindikasi). 

Perhatikan bahwa kategori ini tidak termasuk orang yang telah menerima vaksin yang 
tidak disetujui atau diakui oleh TGA. 

Departemen Kesehatan menyatakan bahwa riwayat pernah terinfeksi COVID-19 tidak 
dianggap sebagai kontraindikasi medis untuk vaksinasi COVID-19. 

Praktisi medis Anda dapat menemukan informasi tentang kondisi medis yang berarti 
vaksinasi dikontraindikasikan di situs web Departemen Kesehatan. Situs web tersebut 
juga berisi informasi tentang kondisi yang tidak dianggap sebagai kontraindikasi untuk 
vaksinasi COVID-19 dan tidak diterima untuk tujuan pengecualian medis dari vaksinasi 
untuk perjalanan ke Australia. Lihat: Bukti Kontraindikasi Medis terhadap vaksin COVID-
19. 

Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bukti Anda telah memenuhi 
persyaratan ini. Maskapai akan meminta sertifikat Anda saat Anda check-in. 

Anda harus memeriksa setiap persyaratan, khususnya persyaratan karantina dan tes pada 
saat kedatangan untuk semua negara bagian dan teritori yang akan Anda lewati untuk 
transit dan kunjungi. 

Jika Anda berencana melanjutkan perjalanan ke atau melalui negara bagian atau teritori 
yang berbeda saat Anda tiba di Australia, Anda perlu memeriksa pembatasan perjalanan 
domestik. Setiap negara bagian dan teritori bisa menerapkan pembatasan perjalanannya 
sendiri. 

Anda bertanggung jawab untuk mematuhi pembatasan perjalanan dan persyaratan yang 
berlaku untuk Anda.  

Jika Anda tidak dapat memberikan bukti medis yang dapat diterima, Anda mungkin 
perlu mengajukan permohonan pengecualian perjalanan untuk bepergian ke 
Australia. 

  

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/proof-of-vaccination#evidence-of-medical-contraindication-to-covid19-vaccine
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/proof-of-vaccination#evidence-of-medical-contraindication-to-covid19-vaccine
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/proof-of-vaccination#evidence-of-medical-contraindication-to-covid19-vaccine
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-domestic-travel-restrictions-and-remote-area-access#state-and-territory-travel-restrictions
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-domestic-travel-restrictions-and-remote-area-access#state-and-territory-travel-restrictions
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
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Tes COVID-19 

Hasil tes COVID-19 negatif diperlukan untuk masuk atau transit melalui Australia. 

Anda harus memberikan salah satu bukti dari  

 tes Reaksi Rantai Polimerase (PCR) COVID-19 atau Tes Amplifikasi Asam Nukleat 
(NAAT) lainnya dengan hasil negatif yang diambil dalam waktu 3 hari sebelum 
jadwal keberangkatan penerbangan Anda, 

 sertifikat medis sebagai bukti Rapid Antigen Test (RAT) dengan hasil negatif yang 
diambil di bawah pengawasan medis dalam waktu 24 jam sebelum jadwal 
keberangkatan penerbangan Anda, harus diberikan kepada maskapai penerbangan 
Anda saat Anda lapor masuk (check-in). 

Jika penerbangan Anda tertunda, Anda akan tetap dianggap telah memenuhi persyaratan 
tes COVID-19 pra-keberangkatan. Anda tidak perlu tes ulang. 

Namun, jika penerbangan Anda dijadwalkan ulang atau dibatalkan, Anda harus 
memberikan bukti tes PCR negatif COVID-19 yang dilakukan tidak lebih dari 3 hari 
sebelum penerbangan yang dijadwalkan ulang atau RAT yang diambil dalam waktu 24 
jam sebelum penerbangan yang dijadwalkan ulang.. 

Informasi tentang bukti yang perlu Anda berikan tersedia di situs web Departemen 
Kesehatan. Pengumuman perpanjangan ini juga termasuk: 

 Persyaratan tes COVID-19, termasuk 
o tes yang dapat diterima 
o bukti spesifik yang diperlukan 
o daftar negara yang memiliki jangka waktu pengujian yang panjang 
o daftar negara yang dikecualikan dari pengujian pra-keberangkatan 

 apa yang harus dilakukan jika hasil tes Anda positif ketika Anda pernah menderita 
dan telah pulih dari COVID-19 

Anda bertanggung jawab untuk memeriksa pengujian dan bukti persyaratan vaksinasi 
untuk semua negara tempat Anda transit dan bepergian. 

Sebagian besar negara bagian dan teritori juga mengharuskan Anda untuk segera 
mengikuti tes COVID-19 begitu Anda tiba. Untuk informasi lebih lanjut lihat Persyaratan 
kedatangan negara bagian dan teritori. 

 

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound#predeparture-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements

