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SOROTAN
Isu yang dapat menjadi sorotan dalam laporan hari ini, antara lain:
1. Bali menjadi
menurut TripAdvisor dan mengumumkan
akan segera siap untuk menerima wisatawan kembali. https://bit.ly/2YGDHUM
2. Gerakan #JatengDiRumahSaja akan dilaksanakan serentak di Jawa Tengah pada 6-7
Februari 2021. Toko dan tempat wisata akan ditutup dan disemprot dengan disinfektan
selama masa tersebut. https://bit.ly/2MOEfVY
3. Pemprov DKI Jakarta mengubah Graha Wisata Ragunan dan Graha Wisata TMII menjadi
gedung isolasi mandiri untuk sejumlah pasien OTG. https://bit.ly/3oR1Q5X
4. Indonesia akan memperoleh vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca melalui skema kerja
sama multilateral GAVI Covax Facility, yang diperkirakan tiba pada kuartal I tahun ini. Vaksin
ini dapat diberikan pada kelompok usia 60 tahun ke atas. https://bit.ly/36z0lTq
5. Satgas Penanganan COVID-19 meluncurkan layanan Health Line 117 sebagai salah satu
cara untuk melindungi tenaga kesehatan. https://bit.ly/3aqqwwR
6. Angkasa Pura II mengimbau calon penumpang pesawat untuk memilih pre-order service di
Bandara Soekarno-Hatta agar mendapatkan kepastian jadwal tes cepat Antigen dan PCR.
https://bit.ly/3axx3Wi
7. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi kembali mengeluarkan SE
kebijakan pengendalian kegiatan masyarakat di masa pandemi, salah satunya jam
operasional destinasi wisata. https://bit.ly/3tmQB8M
8. Bioskop XXI Balikpapan akan kembali dibuka pada 3 Februari 2021. https://bit.ly/2MMHUDI
9. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) memulai program vaksinasi
COVID-19 tahap pertama di Puskesmas Kota Labuan Bajo pada 3 Februari 2021.
https://bit.ly/3aqGze8
10. Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan larangan masuk ke wilayah Arab
Saudi untuk warga dari 20 negara, termasuk Indonesia, mulai 3 Februari 2021 sebagai
bentuk pencegahan penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3cJ3Kmm
11. Kementerian Keamanan Publik RRT telah menginstruksikan operasi khusus untuk melawan
tindak kriminal terkait vaksinasi, salah satunya untuk menindak pembuatan dan penjualan
vaksin COVID-19 palsu. http://bit.ly/3pWOAhv
12. Thailand menempati urutan keempat di dunia sebagai negara paling responsif terhadap
penanganan COVID-19 menurut data Lowy Institute of Australia. https://bit.ly/3r9F8HE
13. Otoritas Pariwisata Thailand melakukan kegiatan hiburan Happy Quarantine dengan
pertunjukan Nang Yai bagi wisatawan asing. https://bit.ly/2MLtP9A
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I. ATRAKSI/EKRAF
1. KemenLHK Indonesia menginformasikan bahwa Taman Nasional Betung
Kerihun dan Danau Sentarum dapat menjadi tempat wisata, pendidikan dan
penelitian. https://bit.ly/3pVY24k
2. Traveloka membagikan informasi mengenai tempat wisata Jakarta Aquarium &
Safari yang bisa dikunjungi dengan menerapkan protokol kesehatan.
https://bit.ly/3pWlqix
3. Traveloka Xperience membagikan informasi mengenai tempat wisata yang
berada di Jawa Barat, yaitu Situ Cipaten, Situpatenggang dan Rancaupas.
https://bit.ly/36FrgwO
4. Bandara Ngurah Rai Bali menginformasikan bahwa Bali menjadi
Choice Destination 2021 menurut TripAdvisor dan mengumumkan bahwa Bali
akan segera siap untuk menerima wisatawan kembali. https://bit.ly/2YGDHUM
5. Disbudprov Bali menginformasikan bahwa Bulan Bahasa Bali III Tahun 2021 diisi
dengan pameran seni prasi terbesar yang digelar oleh Dinas Kebudayaan
Provinsi Bali. Terdapat 89 karya lontar prasi dipamerkan dalam prasara
(pameran) bertajuk "Prasikala Nukilan Taru Mahottama". https://bit.ly/3rhWd25
6. Sanggar Sekdut Bali akan menampilkan pertunjukan 'Men Tiwas Men Sugih'
pada acara "Bulan Bahasa Bali" pada 3 Februari 2021, pukul 19.00 WITA di kanal
YouTube Disbud Prov. Bali . https://bit.ly/3tpiXzg
7. Pada 10 Februari 2021, acara "Bulan Bahasa Bali 2021" akan menghadirkan
Workshop Kriyaloka bertajuk "Ngreka Baligrafi". Acara ini akan digelar pada
pukul 09.00-12.00 WITA di Lantai 1 Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi
Bali dengan pembatasan jumlah peserta sebanyak 25 orang.
https://bit.ly/39Jeqj8
8. Sanggar Tari Bhuana Putra mengadakan "Lomba Ogoh-ogoh Mini Virtual" yang
akan digelar di Br. Buaji Penatih, Kel. Penatih Dangin Puri, Denpasar Timur.
https://bit.ly/2LbRhwe
9. Dinas Pariwisata Lombok Barat bekerjasama dengan Sasaku Supermarket OlehOleh Senggigi menyelenggarakan parade akustik bertemakan "Living in
Harmony: Me, My Life n' Others" di Sasaku Senggigi pada 24-27 Februari 2021.
Acara ini akan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan
COVID-19. https://bit.ly/3arqmFm
10. Disparbud Daerah Istimewa Yogyakarta menginformasikan mengenai Pantai
Kesirat untuk menikmati sunset. https://bit.ly/2YHHEbM
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11. Taman Pintar Yogyakarta menginformasikan bahwa sekarang bisa berkeliling
Taman Pintar secara virtual melalui Zoom, hal ini dilakukan untuk mengurangi
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3rlZIon
12. Disbudpar Sleman membagikan informasi tentang Candi Barong dan beberapa
candi di sekitarnya akan ditutup sementara sampai 8 Februari 2021.
https://bit.ly/3axEr3Y / https://bit.ly/3axEr3Y
13. Taman Wisata Candi Borobudur mengumumkan bahwa lokasi wisata akan
ditutup sementara mulai tanggal 6-7 Februari 2021 guna mendukung program
pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam "Gerakan Jateng Di Rumah Saja".
https://bit.ly/3pJF94M
14. Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Surakarta mengadakan "Festival
Dalang Cilik Surakarta 2021". Acara akan digelar secara daring pada 23-24
Februari pukul 10.00 WIB hingga selesai di kanal YouTube Dinas Kebudayaan
Surakarta dan kanal YouTube Pariwisata Solo. https://bit.ly/36F1Hfr
15. Pemprov Kepulauan Riau melakukan konferensi pers bertajuk "Pariwisata Kepri
Bangkit" pada 5-7 Februari 2021 di Atrium Utama Mega Mall. Acara ini akan
dihadiri berbagai pelaku wisata dan sejumlah media. https://bit.ly/3tnsZ3x
16. Pemerintah Kota Semarang mengadakan event daring "Hobi Jadi Rezeki" yang
akan membahas mengenai berkebun di rumah pada masa pandemi. Acara akan
diisi oleh Sonia dari Tanduranku.id dan akan digelar secara daring di kanal
YouTube Semarang Pemkot pada 4 Februari 2021. https://bit.ly/2YF3EnD
17. Sebagai salah satu upaya untuk tetap menjaga eksistensi wayang kulit di masa
pandemi, Dinas Kebudayaan Kota Surakarta dan Pepadi Kota Surakarta akan
menggelar "Pagelaran Wayang Kulit Bima Suci" secara daring pada 13 Februari
2021, pukul 19.30 WIB. Acara dapat disaksikan di kanal YouTube Anjani Solo,
Purbo Asmoro Official, Pariwisata Solo, dan Dinas Kebudayaan Surakarta.
https://bit.ly/3apfxnj
18. Jawa Timur Park 3 telah lolos sertifikasi CHSE dari Kemenparekraf RI. Sertifikasi
ini berfungsi sebagai jaminan bagi wisatawan dan publik bahwa produk dan
layanan yang diberikan memenuhi protokol kesehatan, kebersihan, keamanan,
dan keberlanjutan lingkungan. https://bit.ly/2MtjbEK
19. Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi membagikan jadwal operasional objek
wisata di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi. Para wisatawan diimbau untuk
tetap
mematuhi
protokol
kesehatan.
https://bit.ly/2NZsg8J
/
https://bit.ly/2YE7nSv
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20. Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menginformasikan bahwa objek wisata
di Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan protokol kesehatan, sehingga
wisatawan tidak perlu ragu lagi untuk berkunjung. https://bit.ly/3r9Ggem
21. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi kembali mengeluarkan
surat edaran (SE) terbaru berisi kebijakan pengendalian kegiatan masyarakat di
masa pandemi ini. SE yang berlaku sejak awal bulan ini mengatur di antaranya
jam operasional di destinasi wisata, restoran dan warung makan, pusat
perbelanjaan dan toko modern. https://bit.ly/3tmQB8M
22. Dispar Sulawesi Selatan mempromosikan wisata di Pantai Bara, Bulukumba,
yang menawarkan pemandangan laut yang indah. https://bit.ly/2YLCN9r
23. Pada Selasa, 2 Februari 2021, Disparprov Sumatera Barat mendiskusikan
perumusan dokumen Sustainable Tourism sebagai dukungan setelah
penetapan OCMHOS sebagai warisan dunia. https://bit.ly/2YFXXWA
24. Beberapa komunitas dan asosiasi pariwisata berdiskusi dengan Disparprov
Sumatera Barat terkait upaya peningkatan kuantitas dan kualitas event berbasis
komunitas pada 2021. https://bit.ly/3tp6V8G
25. Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, mengajak wisatawan nusantara dan
mancanegara untuk berkunjung ke Danau Toba dengan menerapkan protokol
kesehatan. https://bit.ly/39JxNsB

II. LAYANAN WISATAWAN/SDM PAREKRAF
1. Kemenparekraf membagikan cara berbelanja sayur pada masa Adaptasi
Kebiasaan
Baru
dengan
Sayurbox.
https://bit.ly/3tmhdGR
/
https://bit.ly/3aszHNl
2. Kemenparekraf menginformasikan bahwa seluruh pelaku usaha parekraf perlu
menerapkan
protokol
kesehatan
CHSE.
https://bit.ly/3pLJ0hD
/
https://bit.ly/3axF3Hb / https://bit.ly/2MwAwg3
3. Kemenkop UKM menginformasikan salah satu UMKM dari Bali, Balibel, yang
menjual makanan khas Perancis dan arak khas Bali. Produk UMKM ini bersumber
dari UMKM lokal dan diharapkan mampu membangkitkan iklim UMKM di
Indonesia. https://bit.ly/3j9xSZv
4. Ditjen Imigrasi Indonesia menginformasikan beberapa kantor imigrasi yang bisa
melayani pengurusan e-Paspor di seluruh Indonesia. https://bit.ly/3toC6RR /
https://bit.ly/3cxqdD7
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5. Angkasa Pura II menginformasikan bahwa pihaknya menyediakan booth UMKM
dan memberikan pelatihan UMKM bagi pengembangan bisnis UMKM.
https://bit.ly/3cBSwQE
6. Angkasa Pura II mengimbau calon penumpang pesawat untuk memilih preorder service di Bandara Soekarno-Hatta agar mendapatkan kepastian jadwal
tes. https://bit.ly/3axx3Wi
7. Batik Air bekerja sama dengan Lion Air Group mengadakan layanan Rapid Test
Antigen dengan harga terjangkau. https://bit.ly/3tmYpqZ
8. MRT Jakarta mengajak masyarakat untuk mendukung produk UMKM dengan
cara membeli produk UMKM yang tersedia di MRT Jakarta. https://bit.ly/3aqGjf4
/ https://bit.ly/2YE1MLW
9. Disparbud Sleman membagikan informasi terkait Pelatihan Analisis Kelayakan
Daya Tarik Wisata yang akan diadakan pada 8-9 Februari 2021.
https://bit.ly/3oMsrki
10. Pemprov Jawa Barat menginformasikan bahwa Bank Indonesia Regional Jabar
mendukung adanya digitalisasi ekonomi untuk UMKM. https://bit.ly/3oIN94A
11. Humas Bandung membagikan informasi tentang Pemerintah Kota Bandung
yang terus memberikan dukungan kepada warga yang memiliki Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi pandemi COVID-19.
https://bit.ly/3ruASmn
12. Humas Kota Bekasi mengadakan talkshow Radio rutin sebagai salah satu cara
penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas. Acara ini mengangkat tema
"Memaksimalkan Icon Pasar dalam Perekonomian UMKM Kota Bekasi".
https://bit.ly/39JNJuJ
13. Pemerintah Kota Semarang membagikan informasi terkait percepatan
penyaluran Bantuan Presiden bagi para pelaku usaha mikro.
https://bit.ly/3oKBHFw
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III. AKSESIBILITAS
1. Kemenhub RI menginformasikan hasil Dialog Publik "Waspada Cuaca Ekstrem
di Sektor Transportasi". Pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat
diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan agar aspek keselamatan dan
pelayanan transportasi bisa tetap berjalan. https://bit.ly/3ar9oad /
https://bit.ly/2YHxZ50 / https://bit.ly/3oKgqMc
2. Pemerintah akan menerapkan pendekatan berbasis mikro untuk meningkatkan
efektivitas implementasi dari kebijakan PPKM. https://bit.ly/3axW9ER /
http://bit.ly/2LcXnfR
3. Pada Rabu, 3 Februari 2021, Menhub RI dan Menristek RI mengunjungi Stasiun
Pasar Senen, dalam rangka meninjau uji coba pemeriksaan GeNose C19.
Menhub RI, Budi Karya Sumadi, mengapresiasi uji coba alat GeNose C19 yang
dilakukan di Stasiun Pasar Senen pada Rabu, 3 Februari 2021.
https://bit.ly/36E43et / https://bit.ly/3auWs2V / https://bit.ly/3jegNgR /
https://bit.ly/3jdJZ83
4. Angkasa Pura II telah memiliki Biosafety Management System untuk pencegahan
COVID-19. https://bit.ly/2YGV9Ze
5. Commuter Line dan TransJakarta mengimbau pengguna layanan untuk
menerapkan
protokol
kesehatan
di
area
fasilitas
transportasi.
https://bit.ly/3pNs1vq / https://bit.ly/3pKvGdl / https://bit.ly/3auIQF6 /
https://bit.ly/2MPxUtz / https://bit.ly/3pLmJ3v / https://bit.ly/3toYBWw
6. Commuter Line menerapkan aturan bahwa penumpang anak di bawah umur 5
tahun tidak diperbolehkan menggunakan layanan KRL, kecuali adanya keadaan
mendesak dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter/rumah sakit
kepada petugas stasiun. https://bit.ly/3rkqywO / https://bit.ly/2NSAFuq
7. Commuter Line membatasi layanan penggunaan KRL untuk penumpang di atas
usia 60 tahun hanya pada pukul 10.00 14.00 WIB, kecuali bila ada urgensi dan
menunjukkan surat dari dokter/rumah sakit. https://bit.ly/2MPyibv /
https://bit.ly/2MJWoUV
8. PT Transjakarta menerapkan protokol kesehatan berupa cek suhu pada
penumpang sebelum memasuki area Transjakarta, serta mengingatkan protokol
3M yang wajib dilakukan penumpang Transjakarta. https://bit.ly/39J6aQd /
https://bit.ly/2MjZJKG
9. Kominfo Jawa Tengah mengklarifikasi berita hoaks yang menyatakan bahwa
PSBB diperpanjang hingga 28 Maret 2021. Sejauh ini pemerintah belum
mengeluarkan
imbauan
mengenai
perpanjangan
waktu
PSBB.
https://bit.ly/3pHEkJK
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IV. AMENITAS
1. KemenPUPR mendukung pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak
adanya COVID-19 dengan melakukan revitalisasi dan pembangunan pasar
tradisional. https://bit.ly/39G6bEo
2. Bioskop XXI Balikpapan akan kembali dibuka pada 3 Februari 2021.
https://bit.ly/2MMHUDI
3. Traveloka membagikan tempat nongkrong di Solo yaitu Satu Tujuan Kopi serta
mengimbau pengunjung untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan.
https://bit.ly/2MuDlOD
4. Pemprov DKI Jakarta mengubah Graha Wisata Ragunan dan Graha Wisata TMII
menjadi gedung isolasi mandiri untuk sejumlah pasien. Pasien yang
melaksanakan isolasi mandiri graha ini adalah pasien dengan status orang tanpa
gejala (OTG). https://bit.ly/3oR1Q5X / https://bit.ly/3j9CLBU
5. Sudin Parekraf Kota Adm. Jakarta Selatan kembali melaksanakan kegiatan
monitoring terhadap usaha pariwisata pada masa PSBB transisi fase 2 tahap 7.
https://bit.ly/36CidNg
6. Pada Selasa, 2 Februari 2021, Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, Eric PZ
Lumbun, beserta jajarannya melakukan monitoring kesiapan Posko Satgas
COVID-19 di Pulau Lancang dan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan.
https://bit.ly/39Fuanl
7. Dalam rangka Hari Pagerwesi, pemerintah Kota Denpasar melakukan
monitoring di Pura Jagatnatha untuk memastikan masyarakat yang sedang
beribadah tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. https://bit.ly/2YFGnSQ
8. Humas Kota Bandung membagikan informasi akan menargetkan rencana
reaktivasi Teras Cihampelas atau Skywalk Cihampelas agar dapat digunakan
untuk atraksi pertunjukan, kuliner, dan jalur sepeda. https://bit.ly/2NThm4c
9. Gerakan #JatengDiRumahSaja akan dilaksanakan serentak di Jawa Tengah pada
6-7 Februari 2021. Toko dan tempat wisata akan ditutup dan disemprot dengan
disinfektan selama masa tersebut. Selain itu, akan diadakan operasi serentak
penegakan disiplin protokol kesehatan oleh Satpol PP, TNI, Polri, dan instansi
terkait. https://bit.ly/2MOEfVY / https://bit.ly/3rnOpMt / https://bit.ly/3jc69Y9
10. Untuk mempercepat penurunan kasus COVID-19, Pemerintah Kabupaten
Boyolali akan menggencarkan operasi yustisi di sejumlah pasar tradisional.
Kegiatan ini diikuti pembagian masker dan edukasi penggunaan masker
dengan benar. bit.ly/3oEmLsx
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11. Gubernur Jawa Timur memperkenalkan Kawasan Industri Halal yang
diperuntukkan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) kepada Gubernur Nusa
Tenggara Barat di Safe N Lock, Sidoarjo pada 3 Februari 2020.
https://bit.ly/3rharjJ / https://bit.ly/3atn3xl
12. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Balikpapan didukung oleh Dinas Kesehatan
setempat menggelar Operasi Yustisi masker dan rapid antigen secara acak di
sekitar Pasar Tradisional Balikpapan Permai pada 3 Februari 2021.
https://bit.ly/3oNmTpM

V. INTERNASIONAL
1. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRT, Wang Wenbin, memberikan
keterangan bahwa Kementerian Kemananan Publik RRT telah menginstruksikan
operasi khusus untuk melawan tindak kriminal terkait vaksinasi, salah satunya
adalah operasi kepolisian di Jiangsu dan provinsi lain yang menindak
pembuatan dan penjualan vaksin COVID-19 palsu. http://bit.ly/3pWOAhv
2. Departemen Pariwisata Filipina menginformasikan bahwa kawasan wisata Bohol
telah kembali dibuka untuk wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan.
https://bit.ly/36BTjNA
3. The OCTA Research Group menginformasikan bahwa lonjakan kasus COVID-19
akan
memperlambat
proses
vaksinasi
COVID-19
di
Filipina.
https://bit.ly/36CcaIy
4. Pemerintah Daerah Benguet mengesahkan peraturan baru tentang persyaratan
perjalanan untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19. https://bit.ly/39HvUwa
5. Departemen Kesehatan Filipina menginformasikan kepada pemerintah daerah
untuk membuat daftar prioritas dalam menjalankan proses vaksinasi COVID-19.
https://bit.ly/3rl8TVN
6. Pemerintah Thailand menginformasikan beberapa benda yang beresiko dapat
menyebarkan COVID-19. https://bit.ly/3rgDl3E
7. PM Thailand menyampaikan apresiasi terhadap Raja Rama X dan Ratu atas
pemberian 20 buah alat pengumpul sampel cepat COVID-19 dan analysis
mobile unit yang mendukung upaya pemerintah dalam melakukan penelusuran
kasus COVID-19. https://bit.ly/3tmpSJm
8. Thailand menempati urutan keempat di dunia sebagai negara paling responsif
terhadap penanganan COVID-19 menurut data Lowy Institute of Australia.
https://bit.ly/3r9F8HE
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9. Pada 2 Februari 2021 kemarin, Thailand melaporkan adanya dua pasien COVID18 berusia lansia dan memiliki penyakit bawaan yang meninggal dunia.
https://bit.ly/3oMcN8y
10. Otoritas Kesehatan Samui mewajibkan siapapun yang baru melakukan
perjalanan menuju dan berasal dari Samut Sakhon, Samut Prakan, dan lima
distrik Bangkok lainnya (Bang Khun Thian, Bangphlat, Bang Khae, Thonburi, dan
Chom Thong) melakukan isolasi mandiri sebagai pencegahan penyebaran
COVID-19. https://bit.ly/3amBbs8
11. Otoritas Pariwisata Thailand melakukan kegiatan hiburan Happy Quarantine
dengan pertunjukan Nang Yai bagi wisatawan asing. https://bit.ly/2MLtP9A
12. PM Vietnam menginformasikan untuk seluruh elemen yang bertugas dalam
penanganan COVID-19 bersikap tegas dan cepat dalam menangani COVID-19
https://bit.ly/3oGDj3m
13. Wakil Perdana Menteri Vietnam menyatakan bahwa klaster COVID-19 di Hai
Duong dan Quang Ninh dapat dikendalikan karena adanya upaya drastis dalam
mengisolasi daerah yang dilanda pandemi dan pelacakan kontak.
https://bit.ly/3rid44Y
14. Pemerintah Vietnam mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol
kesehatan mengingat adanya peningkatan kasus impor COVID-19.
https://bit.ly/3j9ClLQ
15. Komite Pengarah Nasional untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
Vietnam mengumumkan adanya kasus baru COVID-19 dan mengingatkan
kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan untuk menyelamatkan
dari COVID-19. https://bit.ly/39HRReH
16. Pemerintah Australia mengundang apotek umum di Australia untuk ikut dalam
pendistribusian vaksin COVID-19. https://bit.ly/3rgRmhM
17. Departemen Kesehatan Australia mengingatkan masyarakat untuk menerapkan
perilaku hidup bersih dan sehat. https://bit.ly/36BZ5ie / https://bit.ly/3pK1y1T
18. Departemen Kesehatan Australia menginformasikan tentang vaksin COVID-19
sebagai perlindungan utama dan mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti
informasi terbaru tentang vaksinasi COVID-19. https://bit.ly/3tlr7bz
19. Departemen Kesehatan Australia sudah mulai mendistribusikan vaksin COVID19 ke berbagai daerah sebagai pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19.
https://bit.ly/3jbzt0V
20. Pemerintah Amerika Serikat mengingatkan cara untuk menerapkan protokol
kesehatan bagi para pekerja dalam melawan COVID-19. https://bit.ly/3oJqOUL
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21. Pemerintah Amerika Serikat mengimbau kepada seluruh lapisan elemen
masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. https://bit.ly/3cCz5HI
22. Pemerintah Amerika Serikat membagikan jurnal tentang keadaan sosial
kesehatan dan kesenjangan kesehatan selama pandemi COVID-19.
https://bit.ly/3rjIxns

VI. LAIN-LAIN
1. BNPB membagikan update infografik percepatan penanganan COVID-19 di
Indonesia per 3 Februari 2021. https://bit.ly/3tjS3bQ

2. KPCPEN dan Kemenkes membagikan infografik tentang perkembangan
vaksinasi nasional COVID-19 untuk tenaga kesehatan di Indonesia per 3
Februari 2021. http://bit.ly/3auer9R / https://bit.ly/3tpPgOa
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3. Kemenlu RI membagikan informasi konfirmasi kasus COVID-19 WNI yang
berada di luar negeri dan persebaran COVID-19 WNI dalam perawatan di luar
negeri per 3 Februari 2021. Total WNI terkonfirmasi di luar negeri adalah 3.063:
2.209
sembuh,
171
meninggal
dan
683
dalam
perawatan.
https://bit.ly/3aqjNmE

4. Satgas Penanganan COVID-19 memperbaharui cara penilaian indikator
terhadap peta zonasi risiko daerah yang disesuaikan dengan perkembangan
terkini pandemi COVID-19 di Tanah Air. https://bit.ly/3pERK9g
5. Indonesia akan memperoleh vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca melalui
skema kerja sama multilateral GAVI Covax Facility, yang diperkirakan tiba pada
kuartal I tahun ini. Vaksin ini dapat diberikan pada kelompok usia 60 tahun ke
atas. https://bit.ly/36z0lTq / http://bit.ly/2Ld03tW
6. Bahan baku vaksin COVID-19 tahap keempat telah tiba di Indonesia pada 2
Februari 2021. Dengan begitu, total vaksin yang sudah ada di Tanah Air
berjumlah 28 juta dosis dan akan diberikan kepada 17,4 juta petugas pelayanan
publik. https://bit.ly/3arPf3K / https://bit.ly/3arPf3K / https://bit.ly/3aophhC
7. Pemerintah melakukan pengamanan stok vaksin COVID-19 bagi petugas
pelayanan
publik.
https://bit.ly/3oIJJyL
/
http://bit.ly/39HPhoS
/
https://bit.ly/36BXola
8. Kemenkes RI mengizinkan seluruh rumah sakit untuk membuka pelayanan bagi
pasien COVID-19. Hal ini sebagai aksi tanggap menghadapi angka positif
COVID-19 yang masih terus bertambah hingga kini. https://bit.ly/3jbma0t /
https://bit.ly/36BMj3y
9. KPCPEN mengajak masyarakat menyadari pentingnya penggunaan masker
sebagai cara mencegah penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3axyS5E
10. Sejak 23 Januari 2020 1 Februari 2021, Kemkominfo menemukan ada 1.402
kasus hoaks terkait COVID-19. Kemkominfo juga menangani 97 temuan hoaks
terkait vaksin COVID-19 hingga 1 Februari 2021. https://bit.ly/3pVPkn3
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11. Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia pada Januari naik
menjadi 52,2 dari sebelumnya 51,3, menandai pemulihan di sektor industri dari
dampak pandemi COVID-19. https://bit.ly/3pI3RCB / http://bit.ly/3thKW3D
12. Kemenlu RI menginformasikan bahwa pemerintah Arab Saudi telah
mengeluarkan kebijakan larangan masuk ke wilayah Arab Saudi mulai 3 Februari
2021
sebagai
bentuk
pencegahan
penyebaran
COVID-19.
https://bit.ly/3cJ3Kmm
13. Dalam webinar vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh Dharma Wanita Persatuan
(DWP) pada Senin, 1 Februari 2021, Penasihat Dharma Wanita Persatuan
Kementerian Kesehatan, Ida Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa peran ibu
dalam keluarga sangat besar dalam usaha mengurangi penularan COVID-19.
http://bit.ly/2MxO0bf
14. Pemkot Surabaya kembali mengadakan vaksinasi serentak pada Selasa, 2
Februari di KP Medokan Asri Utara dengan menargetkan 100% tenaga
kesehatan selesai divaksin pada hari tersebut. https://bit.ly/3tlsIOL
15. Satgas COVID-19 membentuk posko sebagai upaya untuk memaksimalkan
penerapan protokol kesehatan yang dibantu beberapa tokoh masyarakat dan
tokoh agama. https://bit.ly/2Msvl0B
16. Pemerintah menargetkan vaksinasi untuk 1,5 juta nakes akan selesai pada akhir
Februari 2021. https://bit.ly/3tm96tS
17. Satgas Penanganan COVID-19 melalui Bidang Perlindungan Masyarakat
meluncurkan layanan Health Line 117 bagi tenaga kesehatan sebagai salah satu
cara untuk melindungi tenaga kesehatan. https://bit.ly/3aqqwwR
18. Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol
kesehatan 3M dan mengikuti vaksinasi guna menghindari terjadinya penularan
virus COVID-19. https://bit.ly/3rn6ytP / https://bit.ly/2MTqoxS
19. Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite KPCPEN, Airlangga Hartarto,
didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan
pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Pandemi
COVID-19 dan Tindak Lanjut Program Vaksinasi, di Kantor Presiden pada 3
Februari
2021.
https://bit.ly/3cCPsE6
/
https://bit.ly/3tpMw3I
/
https://bit.ly/2YH5btm
20. Menurut Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sistem keuangan Indonesia
berangsur pulih dan stabil pada kuartal keempat tahun 2020.
https://bit.ly/39JDqa1 / http://bit.ly/2YGly9C
21. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa seluruh biaya perawatan pasien
COVID-19 sepenuhnya ditanggung oleh negara. https://bit.ly/3jcYXv1
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22. Indonesia masih menjadi incaran investor global untuk berinvestasi, hal tersebut
tercermin dalam realisasi investasi sektor industri tahun 2020 yang naik 20%
dibandingkan tahun 2019. https://bit.ly/3pMXCxs / https://bit.ly/36BS6WB
23. Kemenperin aktif melakukan sosialisasi program dan kebijakan pemerintah,
terutama yang terkait dengan kemudahan investasi, seperti manfaat tentang UU
Ciptaker, #IOMKI, serta Objek Vital Nasional Bidang Industri (#OVNI).
https://bit.ly/3axrw24
24. Guna mencegah penyebaran hoaks terkait COVID-19, Kemenkominfo RI
membagikan artikel bertajuk "Cegah Hoaks Soal Pandemi, Inilah Pendekatan
Kominfo!". https://bit.ly/3jc5m9v / https://bit.ly/3jc5m9v
25. Indonesia Baik memberikan sosialisasi terkait alasan vaksinasi COVID-19 yang
harus dilakukan dua kali. https://bit.ly/2Mx7j4q
26. KemenLHK Indonesia mengadakan diskusi "Indeks Kinerja Perubahan Iklim
2021: Bagaimana Posisi Indonesia" pada Rabu, 3 Februari 2021, pukul 13.30
WIB. https://bit.ly/2MuzZev
27. Kemenag RI mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mencegah
penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan 5M.
https://bit.ly/2YCzNMP
28. Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, menerbitkan Instruksi No 01 tahun
2021 tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M). Menag
juga meminta jajarannya menjadi teladan dan mengajak tokoh agama untuk
turut menyosialisasikan protokol kesehatan 5M. https://bit.ly/3jbmXhO /
http://bit.ly/3pM5zml
29. Jasa Marga mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan 3M
untuk memutus penyebaran COVID-19. https://bit.ly/39HQI6K
30. Aplikasi JAKI memiliki fitur JakLapor sebagai media pengaduan masyarakat
yang melihat pelanggaran protokol kesehatan. https://bit.ly/2MN4Jan
31. Jakarta Smart City dan Satpol PP DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk
menjaga protokol kesehatan dan menjalankan 3M juga guna mencegah
paparan COVID-19. https://bit.ly/3rhUeLb / https://bit.ly/2MTuCpe
32. Sudinkes Kota Administrasi Jakarta Timur mencatat sudah menerima 49.424 vial
vaksin COVID-19 hingga 31 Januari 2021 lalu. https://bit.ly/3oN13m9
33. Jajaran Kelurahan Cawang bersama Gugus Tugas COVID-19 RW 09
melaksanakan kegiatan Grebek Masker (Gerakan Bersama Pakai Masker) di
lingkungan warga pada Rabu, 3 Februari 2021. Kegiatan ini dilakukan untuk
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menyebarkan pesan pentingnya protokol kesehatan, khususnya menggunakan
masker. https://bit.ly/36DeRcW
34. petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kelurahan Pinang Ranti,
menjalankan operasi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan
menyegel salah satu kantor di Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar,
Jakarta Timur hari ini, Rabu 3 Februari 2021. https://bit.ly/2YEPiDU
35. Kepala Sudinkes Kota Administrasi Jakarta Utara, dr. Yudi Dimyati, mengimbau
pihak laboratorium swasta yang bekerjasama dengan Pemda DKI Jakarta untuk
melakukan penginputan data warga yang terpapar COVID-19 berdasarkan
identitas KTP bukan dari domisili kantor ataupun alamat lab tempat pengujian
hasil swab test COVID-19. https://bit.ly/3tgrKDv / https://bit.ly/3tjUPOd
36. Pemerintah Kota Denpasar bersinergi dengan Koramil 1611-01/Dentim dan
Satgas Desa Dangin Puri Kauh bersama-sama mengawasi PPKM di desa
setempat pada 2 Februari 2021. https://bit.ly/3pGGGsp
37. Pemkot Denpasar melaksanakan Gerakan 'SULING' (Semeton Uning lan Eling
Lingkungan ring Kelurahan Sumerta) di Kelurahan Sumerta, pada 2 Februari
2021. Kegiatan meliputi monitoring, sosialisasi, edukasi protokol kesehatan
COVID-19, dan penyemprotan disinfektan. https://bit.ly/3am48Vi
38. Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan Musrenbang secara daring
Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Revitalisasi Sektor Unggulan dan Penguatan
Ekonomi Kerakyatan". https://bit.ly/3jaPvbi / https://bit.ly/3pJM2D3
39. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) memulai program
vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Puskesmas Kota Labuan Bajo pada 3
Februari 2021. https://bit.ly/3aqGze8
40. Polresta Yogyakarta mengingatkan masyarakat untuk menaati protokol
kesehatan
3M
guna
mencegah
dari
penyebaran
COVID-19.
https://bit.ly/3cCdHC4 / https://bit.ly/2MrQhVm
41. Disparbud Gunungkidul membagikan tentang pentingnya vaksinasi COVID-19
bagi masyarakat. https://bit.ly/3rk0HWa / https://bit.ly/2LijG3Y
42. Pemkab Gunungkidul membagikan informasi hal yang harus dilakukan apabila
sudah melakukan vaksinasi COVID-19. https://bit.ly/3tprguA
43. Pemkab Gunungkidul menginformasikan tentang cara mencegah hoaks yang
bertebaran disaat pandemi COVID-19. https://bit.ly/3tk3uAh
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44. Pemprov Jawa Barat menginformasikan bahwa bahan baku vaksin COVID-19
telah tiba di Indonesia dan siap untuk diproduksi oleh Bio Farma.
https://bit.ly/3rfYlY1 / https://bit.ly/3pEb4U9
45. Jabar Digital Service membagikan informasi terkait vaksin COVID-19 yang
penting untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. https://bit.ly/39JK5B0
46. Jabar Digital Service menginformasikan bahwa Jawa Barat membutuhkan
relawan medis Tim Penanggulangan COVID-19. https://bit.ly/3jaUusH
47. Diskominfo Jawa Barat menginformasikan bahwa tahap pertama vaksinasi
COVID-19 dilakukan terhadap 400 ribu Sumber Daya Manusia Kesehatan
(SDMK) di Indonesia, dan berharap kegiatan vaksinasi berikutnya dapat berjalan
lancar. https://bit.ly/39Glo8u
48. Humas Pemprov Jawa Barat membagikan tentang pentingnya program PUSPA
dalam pengendalian COVID-19. https://bit.ly/39I3TVq
49. Dishub Jawa Barat membagikan informasi tentang pentingnya menjaga jarak
yang merupakan cara paling efektif dalam mencegah penularan COVID-19.
https://bit.ly/2Ld5qJC
50. Pemkot Bogor meluncurkan Program PUSPA (Program Puskesmas Terpadu dan
Juara) sebagai upaya Pemprov Jawa Barat melawan COVID-19, karena
puskesmas sangat dekat dengan masyarakat. https://bit.ly/3cvUIt4
51. Pemkot Bogor mengadakan rapat evaluasi dalam penanganan COVID-19 dan
akan melakukan penegasan dalam menjalankan PSBB. https://bit.ly/2My9BjP
52.
Rumah Saja", untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Gerakan ini ditujukan
untuk mengajak masyarakat agar dapat menahan diri di rumah secara serentak.
https://bit.ly/39IbGCJ
53. Pemerintah Provinsi Jawa Timur membagikan informasi mengenai protokol
kesehatan bagi masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah.
https://bit.ly/3cBItuU
54. Gubernur Khofifah memasukkan elemen jurnalis untuk mendapatkan suntikan
vaksin COVID-19 tahap dua. https://bit.ly/3toeRHh
55. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan RS Lapangan
Joglo Dungus Madiun pada 3 Februari 2020. https://bit.ly/36BhGeq /
https://bit.ly/3oGNNzz
56. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menggencarkan edukasi terkait
pemakaian masker dengan benar. https://bit.ly/3aJf9QT
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57. Menghadapi berbagai tantangan dalam menumbuhkan iklim investasi pada
2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kalimantan Utara akan menerapkan sejumlah kebijakan. Diantaranya, pemetaan
potensi investasi dan pendampingan kepada para pelaku usaha atau investor,
guna mempercepat proses perizinan hingga pelaksanaan konstruksi.
https://bit.ly/3tmUKte
58. Pada Selasa 2 Februari 2021 lalu, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
telah melakukan pengawalan distribusi vaksin COVID-19 di tiga wilayah.
Pengawalan distribusi vaksin COVID-19 dilaksanakan bersama dengan Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah,
serta kepolisian daerah setempat. https://bit.ly/36D2CwQ
59. Pemprov Sulawesi Selatan membagikan video tentang pandangan masyarakat
terkait program vaksinasi COVID-19. https://bit.ly/3rf2uLW
60. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyampaikan pesan agar
masyarakat tidak perlu takut divaksin, karena vaksin telah melalui proses yang
aman dan dapat membantu tubuh dalam menghadapi virus COVID-19.
https://bit.ly/3cANsMp
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