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SOROTAN
Isu yang dapat menjadi sorotan dalam laporan hari ini, antara lain:
1. Indonesia mengusulkan agar ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework
(ATCAF) dapat mencakup pariwisata serta dapat diperluas hingga negara
ASEAN Plus Three (Jepang, Korea Selatan, dan China). https://bit.ly/3tuDn9P
2. Menparekraf melakukan simulasi triathlon, di kawasan KEK Tanjung Kelayang,
Belitung, dalam rangka persiapan pelaksanaan Triathlon Series (ITS) pada 13
Maret 2021 di Belitung, dengan menerapkan protokol kesehatan.
https://bit.ly/2YMDboi
3. Kemenkes RI meluncurkan aplikasi "Sistem Informasi Rawat Inap Rumah Sakit
(SIRANAP)", untuk mengetahui ketersedian tempat tidur bagi pasien COVID-19
di rumah sakit se-Indonesia. https://bit.ly/2O3Jf9O
4. Kemenkes memberi penegasan bahwa PPKM Jawa-Bali masih terus berjalan
sampai sekarang. https://bit.ly/2N0i9Qi
5. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meluncurkan kembali Calender of Event
Kepri tahun 2021 yang berisi 265 acara selama setahun mendatang.
https://bit.ly/3oRV6EH
6. Humas Jawa Barat meluncurkan program ICALAN (Inovasi Cara Penjualan)
sebagai program inovasi untuk memulihkan ekraf di tengah pandemi COVID19. https://bit.ly/3rpV9t4
7. Pemkot Bandung mendukung berbagai inovasi di bidang ekraf, salah satunya
untuk produksi film, oleh karena itu pihaknya mengizinkan proses syuting
dengan menerapkan protokol kesehatan. https://bit.ly/39V9Pui
8. Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan surat Rapid Test
Antigen kepada masyarakat atau wisatawan luar Bogor yang akan memasuki
kawasan Puncak Kabupaten Bogor. https://bit.ly/2MHK73J
9. Selain pemberlakuan ganjil genap, Pemkot Bogor juga menerapkan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PKMBM) dalam Rangka
Penanganan COVID-19 di Kota Bogor. https://bit.ly/3oYIADo
10. Pemerintah Singapura menginformasikan kanal informasi tentang COVID-19
dan
informasi
vaksin
dari
Gov.sg
WhatsApp
dan
Telegram.
https://bit.ly/3oUhxsW
11. Departemen Kesehatan Australia menginformasikan bahwa layanan untuk
mengakses informasi terkait COVID-19, kini terdapat dalam 50 bahasa.
https://bit.ly/3rsWyze
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I. ATRAKSI/EKRAF
1. Kemenparekraf mengapresiasi Ekowisata Belitung Mangrove Park, yang
merupakan destinasi ekowisata unggulan di Belitung. https://bit.ly/39RmEFR
/ https://bit.ly/3pTBxNK
2. Kemenparekraf Indonesia menginformasikan tentang Desa Wisata Kreatif
Terong yang menyuguhkan berbagai atraksi seperti wisata sungai, hutan
mangrove,
dan
laut
desa
Terong.
https://bit.ly/36MKz7M
/
https://bit.ly/2MEu070
3. Kemenparekraf
Indonesia
menginformasikan
tentang
kunjungan
Menparekraf ke kawasan Ekowisata Bukit Peramun yang memiliki berbagai
inovasi digital, berkat gagasan dari komunitas pengelola wisata Bukit
Peramun. https://bit.ly/2Lo46DN
4. Menparekraf melakukan simulasi triathlon dengan menerapkan protokol
kesehatan di kawasan KEK Tanjung Kelayang Belitung. Hal ini terkait dengan
diadakannya Triathlon Series (ITS) di Belitung pada 13 Maret 2021.
https://bit.ly/2YMDboi
5. Kemenparekraf membagikan ragam sport tourism di Belitung yang dapat
mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Belitung.
https://bit.ly/2MW0HfY / https://bit.ly/2LpckeV
6. Kemenparekraf menginformasikan bahwa Wonderful Indonesia dinobatkan
sebagai Best Creative Destination di ajang Creative Tourism Awards 2020,
mengalahkan 76 nominasi destinasi lainnya dari seluruh dunia.
https://bit.ly/3tsf2Sh / https://bit.ly/3q7B8aF
7. Menparekraf mengumumkan bahwa Kemenparekraf akan segera
menggarap berbagai potensi desa wisata berbasis kearifan lokal yang
terdapat di Belitung. https://bit.ly/2YSkJup
8. Dekranasda Jakarta mempromosikan kain tenun hasil karya perajin Jakarta.
https://bit.ly/3aCw8nR
9. Dufan akan mengadakan acara terbatas bertemakan "Dufan Fun Dining"
pada 19 Februari 2021. https://bit.ly/3twmfRa
10. Museum Kebaharian Jakarta mengadakan Virtual Daring Tour untuk bisa
berkeliling Museum Bahari. https://bit.ly/3cPFAH0
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11. Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menegaskan
bahwa Pemprov Bali berkomitmen tinggi untuk terus membangun sektor
pertanian, budaya dan pariwisata secara harmonis dan mempersempit
kesenjangan antara sektor pertanian dan pariwisata yang selama ini terjadi.
https://bit.ly/2YTpPGI / https://bit.ly/2YSZBnQ
12. Melalui video ceramah para pendeta, Pemkot Denpasar mengingatkan
masyarakat untuk tetap mematuhi 3M. https://bit.ly/2MHBBlh
13. Melalui komik, Pemkot Denpasar mengingatkan warga untuk memakai
masker. https://bit.ly/2MYwgFV
14. Pemerintah Kota Denpasar menginformasikan penganugerahan "Denpasar
Innovation Day 2021: Creativity and Innovation in the Pandemic" pada Rabu,
10 Februari 2021. https://bit.ly/2MYuBjF
15. Pemkot Denpasar mengingatkan program Creative Weekend pada 16.00
WITA. https://bit.ly/3tAjqyn
16. Dispar Kota Denpasar mempromosikan objek wisata Prama Sanur Beach Bali.
https://bit.ly/2MYwLzN
17. Prokopim Manggarai
https://bit.ly/36O1Ey2

Barat

kampanyekan

gerakan

pakai

masker.

18. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meluncurkan kembali Calender of Event
Kepri tahun 2021 yang berisi 265 acara selama setahun mendatang.
https://bit.ly/3oRV6EH
19. PT. Cakra Bramastra Internasional mengadakan acara "Pariwisata Kepri
Bangkit" yang diselenggarakan oleh di Atrium Timur Mega Mall Batam
Centre, pada 5-7 Februari 2021. https://bit.ly/39UCu2s
20. Disparbud Natuna menginformasikan mengenai acara Malam Puisi Natuna
yang digelar oleh Natunassastra dan Kompasbenua pada Sabtu, 6 Februari
2021. Acara ini diadakan secara luring di Aula Samsul Hilal SMA 1 Bunguran
Timur dengan menerapkan protokol kesehatan. https://bit.ly/3tzm4V5
21. Dinas Pariwisata Sleman mempromosikan tentang Samberembe Techno
Park, yang merupakan wisata teknologi pembudidayaan ikan.
https://bit.ly/3pYLXvi
22. Disparbud Jabar mengadakan diskusi Sawala Kebon Awi pada 6 Februari
2021 pukul 20.00 WIB melalui kanal Youtube Disparbud Jabar.
https://bit.ly/3oU083I
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23. Wakil Gubernur Jawa Barat mengajak masyarakat kawasan Green Canyon,
Kecamatan
Cijulang,
Kabupaten
Pangandaran
untuk
mulai
membudidayakan ikan air tawar untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi
masyarakat dan pangan selain itu juga dapat dijadikan sektor pariwisata.
https://bit.ly/2YPJsj5
24. Pemkot Bandung mendukung berbagai inovasi di bidang ekonomi kreatif
salah satunya adalah produksi film, oleh karena itu pihaknya mengizinkan
proses
syuting
dengan
menerapkan
protokol
kesehatan.
https://bit.ly/39V9Pui
25. Disparbud Bandung Barat mempromosikan keindahan yang ditawarkan
pada Curug Halimun Saguling yaitu keindahan alam yang masih asri.
https://bit.ly/3rpH5je
26. Disparbud Bogor membagikan panduan cara mencegah COVID-19 pada
saat berlibur. https://bit.ly/36LPoOq
27. Disparbud Pangandaran menginformasikan untuk dapat berlibur dengan
tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. https://bit.ly/3cSFNtf
28. Wisata Tanah Laut menginformasikan tentang Strategi Pemulihan Pariwisata
Indonesia di Forum ASEAN. https://bit.ly/3oULOI6
29. Pengelola Museum Bank Indonesia mengadakan virtual tour dengan syarat
dan ketentuan yang berlaku. https://bit.ly/3cPGGm6
30. Pemprov Sumut mengadakan persiapan Rakernas Dewan Kerajinan Nasional
di rumah dinas Gubernur Sumut pada 5 Februari 2021. https://bit.ly/3cKHCIz
/ https://bit.ly/3pYYPSq
31. Dinas Pariwisata Kota Pariaman mengajak masyarakat untuk menyaksikan
acara Pariaman Culture Every Week 2021 pada Sabtu, 6 Februari 2021. Acara
dapat disaksikan secara daring melalui akun Instagram @pariaman.tourism
dan akun Facebook Pariaman Tourism. https://bit.ly/2N2tz65
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II. LAYANAN WISATAWAN/SDM PAREKRAF
1. Pengelola Batik Air memberikan layanan Rapid Test Antigen kepada
penumpang. https://bit.ly/3rsa31X
2. Lion Air bersama Jaringan Fasilitas Kesehatan mendukung pelaksanaan
digitalisasi dokumen tes kesehatan COVID-19 (Rapid Test Antigen atau PCR/
Swab) perjalanan udara bagi penumpang secara bertahap pada masa
waspada pandemi COVID-19. https://bit.ly/2MZ9dL8
3. KAI mengoptimalkan layanan pemeriksaan GeNose C19 di Stasiun Pasar
Senen dan Yogyakarta yang telah dipasang pada 6 Februari 2021.
https://bit.ly/2LplLev
4. Traveloka menginformasikan tentang long weekend di bulan Februari dan
menawarkan promo tiket pesawat dalam menyambut Chinese New Year.
https://bit.ly/3pPpQrf
5. Sea World Ancol menyediakan tiket bundling yang dapat dibeli secara
daring. https://bit.ly/39T5kAl
6. Sudin Parekraf Jaksel mengumumkan kepada pelaku industri pariwisata
yang telah menerima Dana Hibah Pariwisata Tahun 2020, diwajibkan untuk
melaporkan penggunaan dana hibah tersebut. https://bit.ly/3rEdQJR
7.
Februari 2021. https://bit.ly/3jnTe5l
8. Humas Jawa Barat membagikan upaya untuk menyelamatkan UMKM di
tengah pandemi COVID-19, yaitu ICALAN (Inovasi Cara Penjualan) sebagai
program inovasi untuk memulihkan ekraf. https://bit.ly/3rpV9t4
9. KREASI Jawa Barat mengajak para pelaku UMKM ekraf Jabar untuk mencoba
ICALAN melalui borongdong.id. https://bit.ly/3ruSUVA
10. Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan surat Rapid
Test Antigen kepada masyarakat atau wisatawan luar Bogor yang akan
memasuki kawasan Puncak Kabupaten Bogor, pemeriksaan dilakukan di
Simpang Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
https://bit.ly/2MHK73J
11. Pelaksana Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung bekerjasama
dengan Dinas Kesehatan Bandung akan melakukan test rapid antigen di
beberapa cafe yang ramai akan pengunjung, untuk mempermudah melacak
keberadaan COVID-19. https://bit.ly/3pTwX1O
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III. AKSESIBILITAS
1. Indonesia mengusulkan agar ASEAN Travel Corridor Arrangement
Framework (ATCAF) dapat mencakup pariwisata karena saat ini masih
dikhususkan untuk perjalanan bisnis esensial, serta dapat diperluas hingga
negara ASEAN Plus Three (Jepang, Korea Selatan, dan China).
https://bit.ly/3tuDn9P / https://bit.ly/3aFzWo5 / https://bit.ly/3jmdSTw /
https://bit.ly/3oV4pDN
2. Satgas COVID-19 menyampaikan bahwa praktik PPKM di Jakarta dan Jawa
Barat selama 3 minggu telah menunjukkan kondisi yang lebih baik sehingga
dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. https://bit.ly/3aBoV7m
3. Commuter Line mengimbau para pengguna layanan untuk terus melakukan
protokol kesehatan 3M agar dapat memutus persebaran COVID-19.
https://bit.ly/3joQyEU / https://bit.ly/3p2TLv3
4. Commuter Line mengumumkan apabila calon penumpang tidak memakai
masker maka tidak diperkenankan untuk masuk stasiun dan KRL.
https://bit.ly/3cNDbge
5. Commuter Line menetapkan frekuensi perjalanan armadanyaKAI Commuter
sejak berlakunya PPKM per 10 Februari 2021. https://bit.ly/2MCDobf
6. Pemerintah DKI Jakarta memutuskan tidak melakukan lockdown di akhir
pekan, sehingga tetap mengikuti PPKM arahan Pemerintah Pusat. Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan secara rinci mengenai PSBB di
Jakarta kepada masyarakat pada 5 Februari 2021. https://bit.ly/2MEA7bp /
https://bit.ly/39R1iZb / https://bit.ly/3oVBZtB
7. Pemprov Jawa Barat menginformasikan tentang GeNose dapat digunakan
untuk dijadikan syarat perjalanan menggunakan kereta jarak jauh.
https://bit.ly/3rwLUYf
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8. Pemkot Bogor menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala
Mikro (PKMBM) dalam Rangka Penanganan COVID-19 di Bogor.
https://bit.ly/3oYIADo

9. Pemkot Kaltim mengampanyekan "Kaltim Senyap" pada 6 - 7 Februari dan
mengimbau masyarakat untuk di rumah saja. https://bit.ly/36NkO7a
10. Pada Sabtu dan Minggu, 6 dan 7 Februari 2021, Bandar Udara Internasional
Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan tetap
beroperasi
dengan
penerapan
protokol
kesehatan
ketat.
https://bit.ly/2YSKhHP
11. Bandar Sams Sepinggan secara periodik melaksanakan penyemprotan
disinfektan di area terminal yang sering disentuh oleh para pengguna jasa.
https://bit.ly/3tI3JFE

IV. AMENITAS
1. Traveloka membagikan informasi tentang tempat penginapan di Bali dan
menawarkan promo menarik dalam menyambut CNY. https://bit.ly/36JXlUb
2. Traveloka membagikan informasi tentang adanya salah satu penginapan di
Bali yang mempunyai arum jeram dan mengingatkan untuk melihat
penawaran menarik dari Traveloka yaitu promo menyambut CNY.
https://bit.ly/3oW86ZQ
3. Cinema XXI menginformasikan promo dan mengingatkan untuk tetap
mematuhi protokol kesehatan. https://bit.ly/3aI8whB
4. Pemerintah Jakarta mempromosikan beberapa pasar yang dapat dikunjungi
untuk berwisata. https://bit.ly/3jlhoh3
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5. Tim Gabungan Satpol PP DKI Jakarta dan Kota Jakarta Timur melakukan
sanksi penutupan kepada kafe dan karaoke di Pulogadung karena
melanggar PSBB. https://bit.ly/36KEAjA
6. Satpol PP DKI Jakarta melakukan sinergi bersama Unsur TNI (Kogartap I)
melaksanakan Operasi Pengawasan Kepatuhan pada tempat usaha restoran
dan kafe selama pandemi COVID-19. https://bit.ly/3pXKhm2
7. Melalui video, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ingatkan
masyarakat untuk memilih hotel yang telah tersertifikasi CHSE.
https://bit.ly/36MTSVa
8. Disparprov Sumatera Barat menginformasikan tentang peresmian masjid
terapung untuk mendukung pariwisata halal. https://bit.ly/3oU9H2g

V. INTERNASIONAL
1. Pemerintah Amerika Serikat memberikan tips untuk mengatasi stres dan juga
kecemasan yang dialami selama pandemi COVID-19. https://bit.ly/3rwparl
2. Pemerintah Amerika Serikat membagikan tentang penggunaan masker
dengan benar pada saat di sekolah ataupun universitas untuk mencegah
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3rpwNj8
3. Pemerintah Amerika Serikat menginformasikan bahwa dalam penggunaan
masker yang baik dapat menurunkan resiko terpapar COVID-19.
https://bit.ly/3twdOVQ
4. Pemerintah Amerika Serikat menginformasikan bagi orang yang sedang
hamil ataupun menyusui untuk berkonsultasi pada dokter terkait vaksin
COVID-19. https://bit.ly/3aImdx7
5. Pemerintah Amerika mengajak seluruh anak untuk melakukan tes darah yang
sudah terlewatkan akibat pandemi COVID-19. https://bit.ly/3jpSOeI
6. Pemerintah Amerika Serikat menginformasikan mengenai rencana
penerbitan COVID Data Tracker Weekly Review, yang merupakan buletin
informasi terkait perkembangan COVID-19. https://bit.ly/3tyVk7a
7. Pemerintah Amerika Serikat memberikan informasi tentang COVID-19 dapat
menyerang segala usia tak terkecuali. https://bit.ly/3cLEZ9t
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8. Departemen Kesehatan Australia menginformasikan kepada remaja dan
juga orang tua yang mempunyai anak remaja untuk selalu mengakses terkait
berita COVID-19 pada situs pemerintah agar akurat. https://bit.ly/39Trq5N
9. Departemen Kesehatan Australia mengingatkan untuk tetap mematuhi
protokol kesehatan saat mengikuti kegiatan olahraga di luar rumah.
https://bit.ly/2LpIt6d
10. Departemen Kesehatan Australia menginformasikan terkait layanan untuk
mengakses informasi tentang COVID-19 kini terdapat dalam 50 bahasa.
https://bit.ly/3rsWyze
11. Kemenkes Brunei Darussalam menginformasikan update angka COVID-19
per 5 Februari 2021 pukul 12.00 waktu setempat. https://bit.ly/2MCD1gQ /
https://bit.ly/39QyAru
12. Departemen Pariwisata Filipina mengajak masyarakat untuk kembali
berkeliling Filipina dengan aman dan nyaman serta tetap mematuhi protokol
kesehatan. https://bit.ly/2MVO8Bk / https://bit.ly/3cKajFx
13. Departemen Kesehatan Filipina mengimbau masyarakat khususnya yang
berada di Bontoc untuk secara ketat mematuhi standar protokol kesehatan
guna mencegah lonjakan COVID-19. https://bit.ly/39UDp34
14. Badan Pengawas Obat dan Makanan Filipina memastikan bahwa vaksin
COVID-19 yang diberikan kepada masyarakat aman karena telah melalui uji
klinis dan uji kelayakan yang ketat. https://bit.ly/39UDnZ0
15. Departemen Kesehatan Filipina mengonfirmasi terdapatnya delapan kasus
COVID-19 tambahan positif untuk varian B.1.1.7 (varian Inggris).
https://bit.ly/3aI0jd0
16. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sedang mengatur agar Filipina
mempunyai akses kepada 44 juta dosis vaksin COVID-19 dari Fasilitas
COVAX. https://bit.ly/2OcM7kU
17. Bandara Malaysia telah memasang dinding pembatas baru di terminal Kuala
Lumpur International Airport (KLIA) untuk meningkatkan keamanan di pos
pemeriksaan. https://bit.ly/2N1d1f3
18. Malaysia Airlines menginformasikan jadwal penerbangan terbaru hingga 18
Februari 2021 selama Movement Control Order (MCO). Bagi calon
penumpang diharapkan untuk memenuhi surat persetujuan yang valid dari
Polis Diraja Malaysia (PDRM) sebelum keberangkatan dan mematuhi
persyaratan masuk khusus di negara bagian tertentu. https://bit.ly/3pYmMcn
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19. Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya Malaysia menginformasikan
tentang hibah dari Asia-Eropa Foundation (ASEF) "Mobility First!" yang
bekerja sama dalam terkait budaya dan kesenian. Pendaftaran dibuka hingga
28 Februari 2021. https://bit.ly/3oUW6bl
20. Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) bekerja sama
dengan Departemen Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM), sedang
melaksanakan inisiatif penempatan sementara pekerja di hotel sesuai
dengan Undang-undang 446. https://bit.ly/3jr61UW
21. Pemerintah Singapura mengimbau masyarakat untuk tetap dirumah,
menghindari kerumunan, bertanggung jawab secara sosial, dan mengikuti
langkah-langkah yang aman dalam penanganan COVID-19 selama Hari Raya
Imlek 2021. https://bit.ly/2YPSXPk
22. Melalui film pendek "Call Me Steady Chinese New Year 2021", Pemerintah
Singapura menggambarkan perubahan kehidupan masyarakat selama
bertahan dengan COVID-19 dalam waktu satu tahun. https://bit.ly/3txDjX6
23. Pemerintah Singapura menginformasikan kanal informasi tentang COVID-19
dan informasi vaksin dari Gov.sg WhatsApp dan Telegram.
https://bit.ly/3oUhxsW
24. Gubernur Bangkok memutuskan untuk membatalkan perayaan tahun baru
Imlek di Yaowarat pekan depan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
https://bit.ly/39Q2ZX2
25. Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) Thailand telah
melaporkan hasil temuan kasus aktif di perusahaan-perusahaan di Bangkok
pada briefing harian 4 Februari 2021 lalu. https://bit.ly/3aBzGqq
26. Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand telah melakukan tes di Samut
Sakhon dan berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 di provinsi
tersebut. Sejauh ini, lima distrik di Bangkok yang memiliki laporan infeksi
tertinggi adalah Bang Khun Thian, Phasi Charoen, Chom Thong, Bang Khae,
dan Bangphlat. https://bit.ly/2Mu2yJb
27. Departemen Humas Thailand menyampaikan beberapa informasi kepada
masyarakat mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah
terpapar dari COVID-19.https://bit.ly/3rs3A7i
28. Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand menggunakan metode bubble
and seal untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di pabrik-pabrik besar di
Samut Sakhon. https://bit.ly/39Qd467
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29. Pemerintah Thailand melaporkan kenaikan angka COVID-19. Terdapat 490
kasus baru per 6 Februari 2021 pukul 11.30 waktu setempat.
https://bit.ly/36N4P9a
30. Artificial intelligence system milik Thailand "AiMASK" melaporkan hasil
statistik dan penilaian perilaku masyarakat saat memakai masker.
https://bit.ly/39SNfCt
31. Otoritas Pariwisata Thailand Cabang New York akan mengadakan acara
daring dalam rangka bulan cinta kasih bertajuk "Treat Yourself with a Virtual
-care Workshop" pada 11 Februari 2021.
https://bit.ly/3tzjizs
32. Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand menyampaikan laporan
beberapa tempat yang memiliki tingkat infeksi COVID-19 tinggi.
Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand terus mengupayakan
pencarian kasus COVID-19 baru, khususnya di distrik-distrik sekitar Samut
Sakhon yang memiliki banyak pabrik. https://bit.ly/3tvO9Nd
33. Pemerintah Tiongkok menyampaikan update angka COVID-19 per 5
Februari 2021. https://bit.ly/3tzCME3
34. Pemerintah Tiongkok telah memberikan lebih dari 31 juta dosis vaksin
COVID-19 untuk kelompok utama pada 3 Februari 2021 kemarin.
https://bit.ly/2MTTJYR
35. Komisi Kesehatan Shanghai melaporkan meski terdapat 3 kasus positif
COVID-19 baru, sejauh ini kondisi di gelombang baru yang dimulai sejak 21
Januari 2021 kemarin masih dapat dikontrol. https://bit.ly/39T3zDy
36. Tim ahli dari WHO melakukan kunjungan ke beberapa tempat di Wuhan
selama beberapa hari, termasuk ke pasar, lembaga riset, dan beberapa
national disease center. https://bit.ly/2MWxS38
37. Sejumlah otoritas kesehatan di Tiongkok meningkatkan kapasitas dan
layanan tes COVID-19 yang wajib dilakukan masyarakat sebelum melakukan
mudik dalam rangka perayaan Imlek. https://bit.ly/3aSu1fR
38. Pemerintah Tiongkok menyampaikan update angka COVID-19 per 4
Februari 2021. https://bit.ly/2N3U77m
39. Vietnam melaporkan 19 kasus infeksi lokal baru COVID-19 di lima daerah,
maka jumlah pasien COVID-19 di Vietnam sebanyak 1976.
https://bit.ly/3cIPMkE
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40. Perdana Menteri Vietnam memerintahkan untuk melakukan isolasi bagi
daerah yang terkena COVID-19 dan juga karantina wilayah untuk segera
meminimalkan dampak buruk COVID-19. https://bit.ly/2YPLNKW

VI. LAIN-LAIN
1. BNPB Indonesia membagikan update Infografis Percepatan Penanganan
COVID-19 di Indonesia per 6 Februari 2021 dan update update Distribusi
Material Kesehatan dalam mendukung penanganan COVID-19 di Indonesia
per 5 Februari 2021. https://bit.ly/3rvlOF4 / https://bit.ly/2N5TAlm

2. Kemenlu RI membagikan konfirmasi kasus COVID-19 WNI yang berada di
luar negeri dan persebaran COVID-19 WNI dalam perawatan di luar negeri
per 6 Februari 2021. Total WNI terkonfirmasi di luar negeri adalah 3.131:
2.273 sembuh, 171 meninggal & 687 dlm perawatan. https://bit.ly/3cLnxSl

3. Kemenkes bersama dengan Dinkes DKI Jakarta dan Biofarma mengadakan
vaksinasi COVID-19 tahap 1 bagi tenaga kesehatan yang bekerja di
Fasyankes DKI Jakarta pada 4 Februari 2021 di Istora Senayan.
https://bit.ly/3aw0tUM
4. Kemenkes menginformasikan vaksinasi massal kepada nakes yang diadakan
4 Februari 2021 kemarin dapat menjadi model pelaksanaan vaksinasi massal.
https://bit.ly/3pUQuz5
5. Kemenkes memberi penegasan bahwa PPKM Jawa-Bali masih terus berjalan
sampai sekarang. https://bit.ly/2N0i9Qi
6. Kemenkes menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memotong insentif
nakes yang bertugas dalam penanganan COVID-19. https://bit.ly/3cLxAGY
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7. Kemenkes mengimbau untuk tetap melakukan protokol kesehatan 3M dan
tetap di rumah saja bila tidak mendesak selama hari libur Perayaan Tahun
Baru Imlek. https://bit.ly/2YT8Gx7
8. KPCPEN menginformasikan kepada masyarakat terkait gejala yang dialami
oleh penderita COVID-19 mulai dari yang ringan sampai berat.
https://bit.ly/3oXrUvT / https://bit.ly/3rrpozT
9. KPCPEN mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh melakukan protokol
kesehatan 3M saat berbelanja di luar rumah. https://bit.ly/3oSIE7C /
https://bit.ly/3q65xpq
10. KPCPEN melaporkan jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 semakin
meningkat menjadi 926.980 orang. https://bit.ly/3rxfIE9
11. KPCPEN menginformasikan bahwa agar program vaksinasi sukses,
diperlukan
ketersediaan
tenaga
vaksinator
yang
matang.
https://bit.ly/3rv5Bzl
12. Satgas Penanganan COVID-19 telah selesai melakukan rapat koordinasi
bersama lurah dan kepala desa (kades) se-Indonesia. Hal ini terkait
pelaksanaan Desa Tangguh COVID-19 dan pembentukan Pos Komando
(Posko)
Tangguh
COVID-19
tingkat
kelurahan,
desa
dan
kecamatan.https://bit.ly/3pTG4iV
13. Satgas COVID-19 menyampaikan kepada masyarakat bahwa protokol
kesehatan dan vaksinasi adalah dua hal yang wajib dilakukan untuk proteksi
dari serangan COVID-19. https://bit.ly/3jmArHK
14. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Malaysia juga merupakan salah satu
mitra penting Indonesia di bidang perdagangan, di bidang investasi, di
bidang pariwisata, dan sosial budaya. Hal tersebut dinyatakannya dalam
pernyataan pers bersama PM Muhyiddin Yassin di Ruang Kredensial, Istana
Merdeka, Jakarta, Jumat, 5 Februari 2021. https://bit.ly/3jkvO0U
15. Menteri Kesehatan RI, Budi G.Sadikin, menyatakan bahwa misi utama
pemerintah Indonesia saat menghadapi pandemi adalah mengurangi laju
penularan dengan tindakan-tindakan yang sifatnya mikro, di level terkecil
(lingkungan Keluarga, warga, dan tetangga). https://bit.ly/2MYjOWT /
https://bit.ly/2Lvmz1u
16. Kemenkes bersama dengan Dinkes DKI Jakarta dan Biofarma mengadakan
vaksinasi COVID-19 tahap 1 bagi tenaga kesehatan yang bekerja di
Fasyankes DKI Jakarta pada 4 Februari 2021 di Istora Senayan.
https://bit.ly/3oWvZAy
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17. Bappenas menginformasikan bahwa Kemenkes akan mengirim SMS
serentak
kepada
para
penerima
vaksin
tahap
pertama.
https://bit.ly/3oNwNYw
18. Kominfo RI mempublikasikan data penanganan sebaran hoaks Vaksin
COVID-19, Jumat, 5 Februari 2021. https://bit.ly/2MwYZ52
19. Kominfo RI dan Kemenkes RI menglarifikasi informasi hoaks terkait lockdown
Jakarta 12-15 Februari 2021 yang tersebar melalui pesan berantai di
WhatsApp. https://bit.ly/2LpfwqV / https://bit.ly/2YTpGTG
20. Melalui infografik, Indonesia Baik menginformasikan bahwa WHO
mengeluarkan pedoman baru untuk merawat pasien COVID-19.
https://bit.ly/3cNy1AG
21. Melalui video singkat, Indonesia Baik menginformasikan bahwa Pemerintah
Indonesia tengah mempercepat pemberian vaksin kepada SDM tenaga
kesehatan melalui vaksinasi massal. https://bit.ly/3rqG0HZ
22. Melalui video, Indonesia Baik menginformasikan bahwa bahan baku vaksin
sedang diproses Bio Farma. https://bit.ly/39RmfDy
23. Kemenkes RI meluncurkan aplikasi "Sistem Informasi Rawat Inap Rumah Sakit
(SIRANAP)" untuk mengetahui ketersedian tempat tidur bagi pasien COVID19 di rumah sakit se-Indonesia. https://bit.ly/2O3Jf9O
24. Jasa Marga mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan
3M untuk memutus penyebaran COVID-19. https://bit.ly/2YPDX3X
25. Pemprov DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk tetap di rumah
apabila tidak ada kepentingan mendesak sekaligus tetap menjalankan
protokol kesehatan 3M secara disiplin. https://bit.ly/3rsiLgM
26. Jakarta Smart City mengadakan webinar Literasi Digital dengan tema
https://bit.ly/373SY6X
27. Pengelola Jakarta Smart City mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin
melakukan protokol kesehatan 3M dan melakukan tes CLM secara berkala.
https://bit.ly/3oUL3i4 / https://bit.ly/3q6EZ7T
28. Satpol PP DKI Jakarta mengimbau para keluarga untuk tetap berada di
rumah apabila tidak ada kepentingan mendesak karena situasi pandemi
COVID-19 masih belum membaik. https://bit.ly/3oUJO2r
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29. Jajaran Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat, pada 5 Februari 2021,
melaksanakan kegiatan penerapan disiplin serta penegakan hukum terkait
protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19.
https://bit.ly/2N0zI2G
30. Dinkes DKI Jakarta mengadakan vaksin massal untuk nakes pada 6-7
Februari 2021. https://bit.ly/3joWLRe
31. Pemprov DKI Jakarta mengadakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional
2021 secara daring bertemakan "Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang
-7
Februari 2021. https://bit.ly/2YMQV2m
32. Gubernur Bali Wayan Koster sukses Sertifikatkan 19 Kekayaan Intelektual
Kepemilikan Komunal, 4 Hak Cipta, dan 1 Hak Paten melalui Menkumham RI.
https://bit.ly/36PBPO1
33. Melalui rangkaian infografik, Prokopim Manggarai Barat menginformasikan
izin Kemenkes untuk membuka pelayanan pasien COVID-19 di seluruh
rumah sakit di Indonesia. https://bit.ly/39TN22b
34. Humas Pemda DIY membagikan Wakil Gubernur DIY mencoba GeNose
untuk pertama kalinya, GeNose merupakan alat deteksi COVID-19 yang
dikembangkan oleh peneliti UGM. https://bit.ly/3pPszkt
35. Pemkab Gunungkidul mengingatkan masyarakat untuk menerapkan 3M
untuk mencegah penularan COVID-19. https://bit.ly/2ME0RZC
36. Pemkot Yogyakarta membagikan tentang pentingnya vaksinasi COVID-19.
https://bit.ly/3axhqOE
37. Polresta Yogyakarta melakukan Ops Yustisi di kawasan Malioboro serta
memberi imbauan kepada masyarakat terkait 3M. https://bit.ly/3twwJjj
38. Dinas Pariwisata Sleman membagikan tentang hal-hal yang harus
diperhatikan saat mendapat undangan di tengah pandemi COVID-19.
https://bit.ly/2Mx88KU
39. Perekonomian Jawa Barat mengalami tekanan berat akibat pandemi COVID19,
PPKM
berpotensi
mempengaruhi
aktivitas
ekonomi.
https://bit.ly/2YSksYG
40. Walikota Bandung meminta Satgas COVID-19 tingkat kecamatan untuk lebih
memahami situasi terbaru di lapang an, sehingga penanganan bisa lebih
cermat dan sasarannya lebih fokus. https://bit.ly/3oSUYEX
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41. Humas Bandung membagikan tentang kegiatan Kelurahan Burangraang
yang sudah memulai budidaya cupang sebagai pengembangan bisnis.
https://bit.ly/36Mv4g3
42. Diskominfo Jabar membagikan tentang PUSPA secara lengkap dan peran
puskesmas dalam penanganan COVID-19, untuk mempercepat penanganan
pandemi dengan menambah SDM interprofesi pada 100 puskesmas yang
ada di 12 daerah di Jabar. https://bit.ly/2N4DRTe / https://bit.ly/2MY08T0
43. Diskominfo Jabar mengingatkan untuk mengajari anak tentang protokol
kesehatan di masa pandemi COVID-19. https://bit.ly/3cMPedq
44. Diskominfo Jawa Barat membagikan tentang cara membersihkan mobil agar
terbebas dari virus. https://bit.ly/2YPDdvB
45. Humas Jawa Barat membagikan cara mencegah hipertensi sebelum akan
melakukan vaksin COVID-19. https://bit.ly/2N21zQ4
46. Humas Provinsi Jateng rekomendasikan macam-macam aktivitas produktif
kala "#JatengDiRumahSaja". https://bit.ly/2N1xVux
47. Humas Provinsi Jateng menginformasikan penjelasan Gubernur Jateng
Ganjar
Pranowo
tentang
gerakan
"#JatengDiRumahSaja".
https://bit.ly/3jmKc8I
48. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kampanyekan #2HariJatengHeningCipta.
Sebagai imbauan dan ajakan, untuk berempati kepada mereka yang masih
terus berjuang untuk menangani pandemi COVID-19. https://bit.ly/3oUbh4k
/ https://bit.ly/2MwPZNj
49. Menurut Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen, program "Jateng
Beristighosah" adalah berdzikir kepada Allah, serta meminta supaya diberi
kesabaran, ketabahan, dan kekuatan untuk menghadapi bencana alam dan
pandemi COVID-19. https://bit.ly/2OeDczp
50. Dinas Sarana Prasarana dan Permukiman Kota Semarang mengajak
masyarakat di rumah saja dari 6 - 7 Februari 2020. https://bit.ly/3aD7Biu
51. Menjelang pemberlakukan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
dengan gerakan "Jateng di Rumah Saja" selama dua hari, Pemerintah Kota
(Pemkot) Tegal membagikan 27.450 paket bantuan kepada masyarakat Kota
Tegal. https://bit.ly/39RJOvQ / https://bit.ly/2O426BC
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52. Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan tiga poin penting pada acara
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan
Blimbing dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) tahun 2022 digelar di aula Kecamatan Blimbing, Jumat, 5 Februari
2021. Salah satunya adalah penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi
https://bit.ly/2YPNgAP
53. Personel Dit Binmas Polda Kaltara melaksanakan kegiatan Imbauan Protokol
kesehatan kepada masyarakat agar selalu memakai masker guna
pencegahan COVID-19. https://bit.ly/2N2d2z6
54. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi beserta Aparat Gabungan TNI/Polri dan
jajaran Forkopimda Kota Balikpapan melakukan blusukan ke sejumlah pusat
keramaian guna memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai protokol kesehatan dan bahaya COVID-19, serta penerapan
tindakan
atas
instruksi
Gubernur
mengenai
"Kaltim
Steril".
https://bit.ly/36O7Xl9 / https://bit.ly/3oWMFYN
55. Dispar Makassar mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan protokol
kesehatan 5M. https://bit.ly/3aInNir
56. Melalui serangkaian infografik, Pemprov Sumatera Utara menginformasikan
tentang keharusan vaksin COVID-19 diberikan sebanyak dua dosis.
https://bit.ly/3rvke5J
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