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SOROTAN
Isu yang dapat menjadi sorotan dalam laporan hari ini, antara lain:
1. CDC Amerika Serikat menginformasikan bahwa beberapa hewan di kebun
binatang terpapar COVID-19 yang ditularkan oleh manusia, tetapi risiko hewan
menularkan kepada manusia rendah. https://bit.ly/3dlIlQD
2. Pemerintah Singapura memberikan informasi mengenai alasan vaksinasi tidak
diwajibkan di Singapura, namun mendukung masyarakat untuk melakukan
vaksinasi demi kepentingan bersama. https://bit.ly/3rZ0VC8
3. Perdana Menteri Vietnam membatalkan Festival Musim Semi dan kegiatan
keagamaan
lainnya
untuk
mencegah
penyebaran
COVID-19.
https://bit.ly/2OzcxNO
4. UNESCO menyatakan bahwa Vietnam merupakan salah satu destinasi wisata
yang mempunyai daya tarik tersendiri karena perlindungan dan promosi
warisan wisata yang dimiliki. https://bit.ly/3dib7lm
5. KBRI Singapura dan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan
Webinar Kurasi UMKM Unggulan & Business Matching untuk meningkatkan
ekspor UMKM Indonesia ke Singapura dan pasar ekspor lainnya.
https://bit.ly/3pmRif2
merilis izin edar penggunaan darurat (Emergency Use
Authorization/EUA) untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT. Biofarma.
https://bit.ly/3prwMd7

6. BPOM

7. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau menyatakan tidak
ada lagi kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Natuna. https://bit.ly/2Znl08V
8. Jawa Tengah kini tidak lagi menjadi zona merah COVID-19 dan telah berubah
menjadi zona oranye, antara lain karena PPKM, vaksinasi dan Gerakan Jateng di
Rumah Saja. https://bit.ly/3u2KzdB
9. Kini calon penumpang maskapai Garuda Indonesia dapat melakukan validasi
langsung hasil tes kesehatan pada aplikasi e-HAC di konter check-in Terminal 3
CGK jika telah memiliki QR Code hasil tes kesehatan. https://bit.ly/3qphZB1
10. Diskominfo Jabar akan memfasilitasi promosi produk BUMDes dari seluruh
Jabar melalui medsos DPM-Desa sebagai upaya pemulihan ekonomi selama
pandemi COVID-19. https://bit.ly/3b7K3m1
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I. ATRAKSI/EKRAF
1. Sea World Ancol mengajak pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan
selama berada di dalam lingkungan Sea World Ancol. https://bit.ly/2N15Cg9
2. Opening Session #1 "UKM Virtual Expo 2021 #1" digelar secara daring di
kanal YouTube Bank Jateng dan Dinkop Jateng pada 16 Februari 2021 pukul
10.00-12.00 WIB, dengan menghadirkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.
https://bit.ly/3diocec
3. Universitas Prasetiya Mulya menyelenggarakan webinar "Kebangkitan
Pariwisata Indonesia Pasca-Pandemi COVID-19" pada 15 Februari 2021.
Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, menjadi salah
satu narasumber dalam webinar tersebut dan berperan menjelaskan strategi
Pemprov Bali dalam memulihkan pariwisata Bali pada masa pandemi COVID19. https://bit.ly/2OJJbMT / http://bit.ly/3jS6fo8 / https://bit.ly/3amDZqw /
https://bit.ly/37ilBgE / http://bit.ly/3pppVku
4. "Pameran IKM Bali Bangkit 2021" yang dilaksanakan secara luring telah
menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi memutus tali rantai COVID19. Seluruh penjaga stand juga telah melalui proses Rapid Antigen
sebelumnya. https://bit.ly/37juExJ
5. Dinas Pariwisata Provinsi NTB melakukan virtual meeting bersama
BAPPENAS RI membahas mengenai isu-isu utama pembangunan pariwisata
berkelanjutan dan perencanaan Cultural Heritage and Sustainable Tourism.
https://bit.ly/3atnaKR
6. Dinas Pariwisata Provinsi NTB akan menggelar program "Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia". Upacara pembukaan acara tersebut akan
dilaksanakan pada 3 Maret 2021 di Mandalika Lombok Tengah dengan
rangkaian acara kegiatan fashion show, atraksi budaya, dan penampilan
kompilasi video eksotisme Lombok. https://bit.ly/3dhFOHl
7. Humas Pemda DIY akan mengadakan "Sapa Aruh: Mengadaptasi
Perubahan, Menggugah Semangat Bangkit-Ekonomi" pada 16 Februari
2021 pukul 10.00 WIB yang akan ditayangkan di kanal Youtube Humas Jogja.
https://bit.ly/37gDLza / https://bit.ly/37AqLF5
8. Dinas Pariwisata Kota Surakarta mengadakan pagelaran daring "Opera
Kolosal Adeging Kutha Sala" bertemakan 'Sala Kuncara", pada 17 Februari
2021 pukul 19.30 di kanal YouTube Pariwisata Solo. https://bit.ly/3jT2YEZ
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9. Kunjungan Komisi X DPR RI ke Sumatera Barat pada Senin, 15 Februari 2021,
memberi peluang untuk "curhat" tentang kondisi kepariwisataan daerah di
masa pandemi dan persiapan saat pandemi melandai nantinya.
https://bit.ly/37kZLsP
10. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Utara
Nawal Lubis Edy Rahmayadi didampingi Wakil Ketua Dekranasda Sumut Sri
Ayu Mihari bertemu dengan perajin yang berada di kawasan Danau Toba
dan membahas bagaimana kain ulos dapat menembus pasar dunia.
https://bit.ly/3be6MN4

II. LAYANAN WISATAWAN/SDM PAREKRAF
1. Kemenparekraf Indonesia mendukung keberadaan Tuban Creative Hub
sebagai wadah pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di
wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. https://bit.ly/2M03ULu /
https://bit.ly/3bcAxxN
2. Kemenparekraf Indonesia berkolaborasi dengan PT. Cerdas Digital
Nusantara (CAKAP) memberikan pelatihan daring bahasa Inggris bagi
pelaku ekonomi kreatif melalui program Digital English Course.
https://bit.ly/2ZmQ09k
3. Kemenparekraf RI mengadakan acara "Bincang Pasar Modal: Langkah Awal
Mengenal Pasar Modal" di Hotel JW Marriot Surabaya pada 18 Februari 2021
pukul 09.00-17.00 WIB. https://bit.ly/3jTwP05
4. Kemlu Indonesia menginformasikan bahwa pada 9 Februari 2021, KBRI
Singapura dan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan
Webinar Kurasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Unggulan &
Business Matching, dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor UMKM
Indonesia ke Singapura dan pasar ekspor lainnya. https://bit.ly/3pmRif2
5. Angkasa Pura II akan menambah aplikasi pada platform digital untuk
meningkatkan kemudahan dalam memperoleh layanan berbasis digital.
https://bit.ly/3bbNvMw
6. Setiap penumpang yang datang dari luar negeri atau bepergian di wilayah
domestik wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (E-HAC)
yang dapat diakses di https://inahac.kemkes.go.id atau aplikasi E-HAC di
smartphone. https://bit.ly/2ZhYfU2 / https://bit.ly/3tCIaGw

4

7. Kini calon penumpang maskapai Garuda Indonesia dapat melakukan validasi
langsung hasil tes kesehatan pada aplikasi e-HAC di konter check-in Terminal
3 Bandara Soekarno Hatta (CGK) jika telah memiliki QR Code hasil tes
kesehatan. https://bit.ly/3qphZB1 / https://bit.ly/3tCIaGw

8. Grab ID menginformasikan tentang mendukung UMKM dengan digitalisasi
supaya bisa lebih luas dan berkembang. https://bit.ly/3die84U
9. Koperasi Jasa Noto Wono menerima penghargaan produk lokal dalam ajang
"UKM Award". Koperasi ini bergerak di sektor pariwisata dengan
menggerakan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat sekitar.
http://bit.ly/3aoxfZp
10. Naluri Manca dan Dharma Negara Alaya akan menggelar workshop dan
seminar budaya "Jaya Baya: Bangkit dari Keterpurukan" pada 21 Februari
pukul 10.00 WITA di Gedung Dharma Negara Alaya. Acara ini digelar secara
luring dengan jumlah peserta terbatas dan menggunakan protokol
kesehatan COVID-19. https://bit.ly/3jP5jAY / https://bit.ly/3b4hoOI
11. Pemkot Denpasar mengadakan Pandemi Incubation Program (PIP) Tahap II
yang dikemas dalam Bantuan Stimulus Produktif (BSP) sebesar Rp1.500.000.
Peserta akan diajak untuk mendukung pemulihan ekonomi lewat usaha
rintisan masyarakat. https://bit.ly/37gpItq
12. Diskominfo Jawa Barat akan memfasilitasi promosi produk BUMDes dari
seluruh Jawa Barat melalui media sosial DPM-Desa sebagai upaya pemulihan
ekonomi selama pandemi COVID-19. https://bit.ly/3b7K3m1
13. Humas Bandung membagikan informasi tentang kerja sama antara Ikatan
Apoteker Indonesia dengan para pelaku UMKM yang nantinya akan
membantu memasarkan produk makanan di apotek yang tersebar di Kota
Bandung. https://bit.ly/2LTdSxZ / https://bit.ly/3jTuq5N
14. Disbudpar Bandung mengajak para pelaku subsektor desain grafis (DKV)
ataupun ekonomi kreatif lainnya untuk melakukan registrasi di
patrakomala.bandung.go.id. https://bit.ly/3rUmgwH
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15. Disparbud
Majalengka
melalui
#SelotifSelasa
Ekonomi
Kreatif
menginformasikan mengenai alasan subsektor kuliner masuk ke dalam
sektor parekraf dan menginformasikan tentang pegiat kopi di Gunungwangi
yang berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara berkreasi
membuat produk dari biji kopi menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai
lebih. https://bit.ly/3u2oY58
16. Pemkab Pariaman menghimbau pelaku wisata dan wisatawan untuk
menerapkan CHSE ketika melakukan kegiatan wisata. https://bit.ly/3jUT9qo

III. AKSESIBILITAS
1. Garuda Indonesia menginformasikan mengenai kebijakan operasional
penerbangan terkait COVID-19 per 15 februari 2021. Penumpang
penerbangan domestik dari Bandara Soekarno Hatta (CGK) wajib
mencantumkan hasil tes non-reaktif/negatif COVID-19 dan wajib
mengunduh dan menggunakan aplikasi E-HAC (Kartu Kewaspadaan
Kesehatan) dari Kemenkes RI di ponsel. https://bit.ly/3atgFaV /
https://bit.ly/3s1Mopd
2. Setiap penumpang penerbangan domestik (kecuali tujuan Denpasar dan
Pontianak) wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR
yang diterbitkan dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum
keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif tes Rapid Antigen yang
diterbitkan dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan.
Imbauan tersebut tidak diwajibkan bagi penumpang berusia dibawah 5
tahun. https://bit.ly/3s0xJei
3. Setiap penumpang penerbangan Denpasar (Bali) wajib menunjukkan surat
keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang diterbitkan dalam kurun waktu
maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil
negatif tes Rapid Antigen yang diterbitkan dalam kurun waktu maksimal 1x24
jam sebelum keberangkatan. Imbauan tersebut tidak diwajibkan bagi
penumpang berusia dibawah 5 tahun. https://bit.ly/2OHrVrE
4. PT. Kereta Api Indonesia (KAI) akan menambah secara bertahap jumlah
stasiun yang melayani pemeriksaan GeNose. https://bit.ly/3ao9OPZ
5. Bali Airport memberikan informasi mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru di
lingkungan bandara. Selain itu, pihak Bali Airport mengucapkan terima kasih
bagi
pengunjung
yang
telah
menaati
protokol
kesehatan.
https://bit.ly/2ZjxuyD
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6. Pemprov Jawa Barat dan Humas Kota Bandung menginformasikan telah
tersedia empat alat GeNose dengan 12.000 kantung udara di Stasiun
Bandung. Alat ini dapat digunakan untuk melakukan tes COVID-19 bagi
penumpang
kereta
api
jarak
jauh.https://bit.ly/3akF5mF
/
https://bit.ly/2ZkGXWj / https://bit.ly/2ZkGXWj
7. Pemerintah Bogor menginformasikan bahwa BIN dan Satgas Penanganan
COVID-19 Kabupaten Bogor mengadakan kegiatan terpadu tes acak Rapid
Antigen dan PCR Swab di Terminal Bojonggede Kabupaten Bogor.
https://bit.ly/3dfxuHR
8. Layanan transportasi ojek online di Balikpapan tetap beroperasi selama masa
PPKM dengan mengedepankan protokol J3K (Jaga Kebersihan, Kesehatan,
dan Keamanan), serta menerapkan pembatasan jumlah penumpang bagi
layanan kendaraan roda empat. https://bit.ly/3u5rJT2

IV. AMENITAS
1. Disparekraf DKI menginformasikan kegiatan pengawasan industri pariwisata
di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan guna memastikan
kepatuhan pelaku pariwisata dalam melaksanakan protokol kesehatan.
https://bit.ly/2OLwcdL
2. Disparbud Jawa Barat membagikan informasi terkait launching Bobocabin di
Rancaupas, yang diharapkan membantu upaya pemulihan ekonomi di sektor
pariwisata. https://bit.ly/3diry0I / https://bit.ly/3u36UYv
3. Bandung Creative Hub membagikan informasi terkait peran peraga busana
dan memberitahukan bahwa untuk saat BCH belum dapat beroperasi karena
masih terhalang oleh adanya pandemi COVID-19. https://bit.ly/37krjhX
4. Kominfo Jateng menginformasikan bahwa Jawa Tengah kini tidak lagi
menjadi zona merah COVID-19 dan telah berubah menjadi zona oranye.
Keberhasilan ini antara lain dikarenakan pelaksanaan PPKM, kegiatan
vaksinasi dan Gerakan Jateng di Rumah Saja. https://bit.ly/3u2KzdB
5. PPKM Mikro di Jawa Tengah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur
hingga tingkat desa. https://bit.ly/3alDUUa
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V. INTERNASIONAL
1. CDC Amerika Serikat menginformasikan bahwa beberapa hewan di kebun
binatang terpapar COVID-19 yang ditularkan oleh manusia, tetapi risiko
hewan menularkan kepada manusia rendah. https://bit.ly/3dlIlQD

2. CDC Amerika Serikat mengingatkan masyarakat untuk tetap berada di rumah
selama pandemi COVID-19 dan mengurangi untuk berkunjung ke tempat
yang ramai. https://bit.ly/3aobN6T
3. Departemen Kesehatan Australia mengimbau kepada masyarakat yang
mempunyai gejala COVID-19 untuk segera melakukan pemeriksaan lanjutan
guna mencegah penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3diXi6e
4. Departemen Kesehatan Australia mengajak masyarakat untuk tetap rajin
berolahraga dan berkegiatan di luar rumah selama pandemi COVID-19.
https://bit.ly/2NsFYAE
5. Departemen Kesehatan Australia menginformasikan terkait pentingnya
melakukan vaksinasi COVID-19. https://bit.ly/2Nz9bK4
6. Departemen Kesehatan Australia menginformasikan bahwa Administrasi
Barang Terapeutik (TGA) telah menyetujui vaksin COVID-19 Oxford /
AstraZeneca untuk digunakan di Australia. https://bit.ly/37je15p
7. Departemen Kesehatan Australia mengimbau kepada masyarakat yang
mempunyai gejala COVID-19 untuk segera melakukan pemeriksaan lanjutan
untuk mencegah penyebaran COVID-19. https://bit.ly/37itDWF
8. Departemen Kesehatan Australia menginformasikan bahwa Administrasi
Barang Terapeutik (TGA) telah menyetujui vaksin COVID-19 Oxford /
AstraZeneca untuk digunakan di Australia. https://bit.ly/37jl4uW
9. Departemen Pariwisata Filipina menginformasikan bahwa Palawan telah
dibuka
kembali
dengan
mengikuti
protokol
kesehatan.
https://bit.ly/2Zm7XVu
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10. Departemen Pariwisata Filipina menginformasikan tentang Sungai Tinipak
sudah menunggu untuk dikunjungi kembali oleh pengunjung lokal.
https://bit.ly/37iNWTW / https://bit.ly/3qqezhr
11. Pemerintah Singapura memberikan informasi mengenai alasan vaksinasi
tidak diwajibkan di Singapura, namun pemerintah mendukung masyarakat
untuk
melakukan
vaksinasi
demi
kepentingan
bersama.
https://bit.ly/3rZ0VC8

12. Pada Januari, Thailand mengeluarkan peraturan yang mengizinkan orang
asing memasuki Thailand di bawah Program Pembebasan Visa selama 45
hari. Namun, mereka diwajibkan memiliki sertifikat masuk (COE), asuransi
COVID-19 dan menjalani karantina wajib sesuai ketentuan disana.
https://bit.ly/3anZck3
13. Otoritas Pariwisata Thailand baru-baru ini mengadakan acara Spin on Love Love Thale Noi Day untuk mempromosikan pariwisata daerah Provinsi
Phatthalung di Thailand Selatan https://bit.ly/37j4Cea / https://bit.ly/3alFTI4
14. FDA Thailand menglarifikasi berita palsu mengenai Thailand yang menolak
pendaftaran Sinopharm COVID-19 vaksin https://bit.ly/2ZhXLxd /
https://bit.ly/2NwcdyM / https://bit.ly/3ao5nVf
15. Pemerintah Thailand mengumumkan adanya temuan klaster baru COVID-19
di pasar daerah Pathum Thani dan mengimbau warga yang melakukan
kontak di daerah tersebut untuk melapor pada otoritas kesehatan setempat.
https://bit.ly/2LY7SnQ
16. Perdana Menteri Vietnam membatalkan Festival Musim Semi dan kegiatan
keagamaan
lainnya
untuk
mencegah
penyebaran
COVID-19.
https://bit.ly/2OzcxNO
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17. Perdana Menteri Vietnam memimpin pertemuan untuk membahas situasi
COVID-19
dan
langkah-langkah
untuk
mengatasi
pandemi.
https://bit.ly/3k04pSk
18. UNESCO menyatakan bahwa Vietnam merupakan salah satu destinasi wisata
yang mempunyai daya tarik sendiri bagi pengunjungnya karena
perlindungan
dan
promosi
warisan
wisata
yang
dimiliki.
https://bit.ly/3dib7lm

VI. LAIN-LAIN
1. BNPB merilis update infografik percepatan penanganan COVID-19 di
Indonesia dan update distribusi material kesehatan per 15 Februari 2021.
https://bit.ly/3jWl7lA / https://bit.ly/2NaA5bA

2. Kemlu Indonesia menyampaikan perkembangan COVID-19 di dunia dan
perlindungan WNI per 16 Februari 2021. https://bit.ly/3ptg5hf

3. Kementerian Kesehatan RI merilis update perkembangan vaksinasi bagi
tenaga kesehatan COVID-19 di Indonesia per 16 Februari 2021.
https://bit.ly/2ZkMZpV
4. KPCPEN menginformasikan alur vaksinasi Sinovac COVID-19 bagi para
lansia. https://bit.ly/3rXODtL
5. KPCPEN merilis syarat-syarat bagi lansia yang akan mendapatkan vaksin
COVID-19 https://bit.ly/3qqbPRa
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6. KPCPEN dan Kemenkes RI menginformasikan pelaksanaan vaksinasi bagi
tenaga pelayanan publik esensial dan masyarakat lansia berusia diatas 60
tahun pada 17 Februari 2021, secara bertahap di seluruh Indonesia.
Vaksinasi diharapkan dapat rampung pada Mei 2021. https://bit.ly/3dh2ffv /
https://bit.ly/3u4g0o0 / https://bit.ly/2NdOsM9 / https://bit.ly/3pp0war /
https://bit.ly/2Zk6Ghz / https://bit.ly/3rUQNdK / https://bit.ly/2ZlgY16 /
https://bit.ly/3ba3A5h / https://bit.ly/3alTJu0 / http://bit.ly/3di62JF /
http://bit.ly/3bdrOM3

7. KPCPEN menginformasikan teruntuk lansia yang akan mendapatkan vaksin
COVID-19 akan melalui proses skrining khusus dan berbagai pertanyaan
tambahan
untuk
memastikan
kondisinya
sebelum
divaksin.
https://bit.ly/2LWU64Q / https://bit.ly/2N2pEXG
8. Pelaksanaan vaksinasi perdana bagi tenaga kesehatan berusia 60 tahun ke
atas telah dimulai. Penerima vaksin perdana bagi lansia tersebut adalah para
guru besar yang merupakan tenaga pendidik pelayanan spesialis.
https://bit.ly/3aqlO3s / https://bit.ly/37hbJDM / http://bit.ly/3jUrwh1
9. Dalam konferensi persi di Kantor Badan POM Jakarta Selasa, 16 Februari
2021, Badan POM merilis izin edar penggunaan darurat (Emergency Use
Authorization/EUA) untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT.
Biofarma. https://bit.ly/3prwMd7 / https://bit.ly/2ZmeP5a
10. Kemenhub Indonesia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada
terhadap potensi penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja, serta
melakukan peninjauan uji coba GeNose. https://bit.ly/37jndqu /
https://bit.ly/3dicccE
11. Pemprov DKI memberikan beberapa tips agar antibodi semakin optimal
terbentuk
setelah
vaksinasi
COVID-19.
https://bit.ly/3tZwbTs
/
https://bit.ly/2OzlPJG / https://bit.ly/3u1bnuT / https://bit.ly/2Zio06H /
https://bit.ly/3qrrCir / https://bit.ly/3u6estM
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12. Pemprov DKI mengajak masyarakat khususnya unit keluarga untuk
melakukan protokol kesehatan guna menghindari penularan COVID-19
klaster keluarga. https://bit.ly/3u1sTiw / https://bit.ly/37hPj5x /
https://bit.ly/3s3ZUch
13. Pemprov DKI mengajak masyarakat khususnya unit keluarga untuk
melakukan protokol kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19
klaster keluarga. https://bit.ly/37e9Url / https://bit.ly/3u2QEqx /
https://bit.ly/2ZlTt80
14. Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Kota
Administrasi Jakarta Selatan melakukan inspeksi mendadak ke 123
perusahaan di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) , pada periode 11 Januari
hingga 15 Februari 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan
perusahaan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
https://bit.ly/3dioYI4
15. Pelaksana Harian Gubernur Kepri, Tengku Said Arif Fadillah, mengatakan
bahwa kasus aktif COVID-19 tiga pekan lalu hampir mencapai seribu orang,
kemudian mengalami penurunan drastis setelah jumlah pasien yang sembuh
cukup tinggi dan jumlah pasien yang tertular relatif sedikit.
https://bit.ly/2ZhYbng
16. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau menyatakan
tidak ada lagi kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Natuna, setelah seorang
pasien
sembuh
dari
penyakit
yang
disebabkan
virus
itu.
https://bit.ly/2Znl08V
17. Gubernur DIY mengimbau kepada bupati atau walikota untuk memperkuat
ketahanan masyarakat wilayah RT dan juga desa melalui penguatan
komunikasi
dengan
aparat
desa.
https://bit.ly/3dikuS4
/
https://bit.ly/3jPmi6c
18. Humas Pemda DIY membagikan hasil pengetatan di 3 (tiga) perbatasan DIY
dalam menyambut libur hari Raya Imlek pada 11-14 Februari 2021.
https://bit.ly/3b5loOW / https://bit.ly/3ppIV2i
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19. Humas Pemda DIY mengimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam
program vaksinasi COVID-19 guna mewujudkan masyarakat yang sehat.
https://bit.ly/3jSnrKc / https://bit.ly/2N9c3xD
20. Paniradya Kaistimewaan menggelar acara "Sapa Aruh Sri Sultan HB X"
dengan tema 'Mengadaptasi Perubahan, Menggugah Semangat Bangkit Ekonomi' pada 16 Februari 2021 pukul 10.00 melalui kanal YouTube
Paniradya Kaistimewan. https://bit.ly/2ZiAZVZ
21. Pemkab Gunungkidul membagikan informasi tentang Bio Farma akan
menyiapkan sistem pelacakan saat distribusi vaksin COVID-19 dn
pengecekan mutu secara digital agar mutu tetap terjamin.
https://bit.ly/3u6a0LA
22. Polresta Yogyakarta membagikan informasi tentang terapi plasma
konvalesen yang menjadi harapan baru untuk melawan COVID-19.
https://bit.ly/3poCOez
23. Polresta Yogyakarta mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi
protokol kesehatan. https://bit.ly/3qpdvKH
24. Pemprov Jawa Barat membagikan informasi terkait bagi masyarakat yang
sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. https://bit.ly/3u5Hl96
25. Pemprov Jawa Barat membagikan informasi tentang kriteria lansia yang
boleh
mendapatkan
vaksin
COVID-19.
https://bit.ly/2NaZEcv
/
https://bit.ly/3u3kvze
26. Pemprov Jawa Barat menginformasikan bahwa vaksinasi COVID-19 untuk
SDM tenaga kesehatan telah mencakup target. https://bit.ly/2LTyDcW
27. Pemprov Jawa Barat menginformasikan bahwa mendapat pujian dari DPR RI
terkait penanganan COVID-19 dan pemberlakuan PPKM berbasis mikro
yang mampu menekan angka keterisian rumah sakit serta meningkatkan
kedisiplinan
warga
Jawa
Barat.
https://bit.ly/3amptPu
/
https://bit.ly/3amptPu
28. Wakil Gubernur Jawa Barat menginformasikan bahwa adanya penurunan
keterisian tempat tidur ruang isolasi COVID-19 di 308 rumah sakit di Jawa
Barat. https://bit.ly/2LVfbwz
29. Diskominfo Jawa Barat membagikan informasi tentang penggunaan sarung
tangan saat pandemi COVID-19. https://bit.ly/3qC9T80
30. Humas Jawa Barat membagikan informasi tentang cara penanganan limbah
medis COVID-19. https://bit.ly/3u5fW7x
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31. Humas Bandung mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan 5M
sebagai upaya mengatasi penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3u2nK9Q /
https://bit.ly/2LUdGi1
32. Pemerintah Bogor membagikan informasi tentang protokol kesehatan saat
bepergian. https://bit.ly/3rXmnYf
33. Walikota Bekasi mengimbau masyarakat untuk bersedia disuntik vaksin
COVID-19, guna mengurangi penyebaran COVID-19. https://bit.ly/2ZkKLGX
34. Pemerintah Kota Semarang merilis video yang menunjukkan upaya
pemerintah kota dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 pada
sektor ekonomi. https://bit.ly/3qqlc3k
35. Pemprov Sulawesi Selatan membagikan informasi tentang pandangan
masyarakat yang telah melakukan vaksin COVID-19. https://bit.ly/3prvuPj
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