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SOROTAN

Isu yang dapat menjadi sorotan dalam laporan hari ini, antara lain:
1. Menparekraf menyampaikan dorongan agar direksi dari tiga BOP yang
mengelola kawasan DSP untuk memperluas kolaborasi dengan pihak swasta
dalam hal pembiayaan proyek pengembangan DSP. https://bit.ly/3aRxCMb
2. Kemkominfo menginformasikan pembukaan program kartu prakerja
gelombang
12
dalam
upaya
pemulihan
ekonomi
nasional.
https://bit.ly/3qNuvdL
3. Presiden Direktur PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, akan
mengenalkan layanan baru di bandara Soekarno Hatta berupa taksi terbang,
secara daring pada 26 Februari 2021 pukul 10.00 WIB dengan siaran langsung
melalui akun IG @angkasapura2. https://bit.ly/3qSkz2x
4. Wakil Gubernur Bali memaparkan program Free COVID Corridor, yaitu program
untuk memperbolehkan wisatawan asing yang telah divaksin COVID-19
memasuki Bali. https://bit.ly/2MlKdh8 / http://bit.ly/2Pbwmv5
5. Pemprov Jawa Timur mengumumkan Jawa Timur telah bebas dari zona merah
COVID-19 setelah penerapan PPKM Mikro. https://bit.ly/3r5zxSQ
6. UNWTO mengundang UNESCO dalam pembuatan panduan "UNWTO Inclusive
Recovery Guide, Issue 2: Cultural Tourism", yang akan digunakan sebagai
kerangka pemulihan pariwisata internasional. https://bit.ly/2Nvaomp
7. Malaysia Airlines memperkenalkan fitur Digital Travel Health Pass dalam aplikasi
Malaysia Airlines yang dapat mempermudah penumpang memenuhi
persyaratan perjalanan. https://bit.ly/3knEwfl
8. Philippine Information Agency bekerja sama dengan Department of Health
Ilocos Center for Health Development mengadakan pelatihan virtual mengenai
penyampaian informasi publik tentang program vaksinasi COVID-19.
https://bit.ly/3pQ2d12
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I. ATRAKSI/EKRAF
1. Menteri Parekraf Sandiaga Uno meninjau lokasi wisata air Waterbom Bali yang
akan menjadi lokasi vaksinasi COVID-19. Menparekraf menjelaskan upaya
program berbasis vaksin dengan penerapan 3T dan CHSE dapat mempercepat
kebangkitan pariwisata Indonesia. https://bit.ly/3srM9UN
2. Menparekraf menyampaikan dorongan agar direksi dari tiga Badan Otorita
Pariwisata (BOP) yang mengelola kawasan Destinasi Super Prioritas (DSP) untuk
memperluas kolaborasi dengan pihak swasta dalam hal pembiayaan proyek
pengembangan DSP. https://bit.ly/3aRxCMb / https://bit.ly/3suERjh
3. Kemenparekraf mengampanyekan Gerakan Beli Kreatif Danau Toba dalam
bentuk video. Kampanye Beli Kreatif Danau Toba ini bertujuan untuk
meningkatkan penjualan di sektor parekraf sehingga dapat berkontribusi pada
pemulihan ekonomi nasional. https://bit.ly/37O3Ea6 / https://bit.ly/3aSMGJG /
https://bit.ly/3ssKr5M / https://bit.ly/37KDs06
4. KemenPUPR mempromosikan Taman Siti Nurbaya, Kota Padang, yang telah
ditata ulang sehingga menjadi lebih layak. Masyarakat dapat beraktivitas di sana
dengan tetap melakukan protokol kesehatan. https://bit.ly/3sjQI3o /
https://bit.ly/3dLlNJ9
5. KJRI Cape Town mempromosikan kuliner khas Indonesia pada acara luring
Nasi Tumpeng: a Traditional Indonesian Dish" pada 23 Februari
2021. Acara ini dihadiri oleh anggota-anggota International Women's Club
Cape Town (IWC) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
https://bit.ly/2NGrs8K
6. Traveloka Experience mempromosikan destinasi wisata Taman Bunga
Nusantara yang berada di Bogor. Tempat wisata ini dapat dikunjungi oleh
wisatawan
dengan
tetap
menerapkan
protokol
kesehatan.
https://bit.ly/2NuB7iZ
7. Citilink Indonesia mengenalkan beberapa destinasi pariwisata di Kota Malang
dan Batu melalui video Citiguide yang dapat dikunjungi dengan menerapkan
protokol kesehatan. https://bit.ly/3ut02nv / https://bit.ly/2PdZeTz
8. KAI Wisata menggelar acara "Kaltim Tourism Virtual Expo 2021" yang akan
berlangsung pada tanggal 1 Maret-1 April 2021. Acara tersebut mengusung
tema Discover East Borneo, Paradise of The East. Salah satu rangkaian acara
tersebut adalah KAWisatalks yang disiarkan secara daring melalui live Instagram
@kawisata dan @paradiseoftheeast pada 25 Februari 2021. https://bit.ly/3ktIByI
/ https://bit.ly/2ZPsMbW
9. Kementerian Perindustrian menyelenggarakan kick off kompetisi desain dan
konsep bisnis fesyen muslim "Modest Fashion Project 2021" pada Kamis, 25
Februari 2021 pukul 15.00 WIB. https://bit.ly/3aRFVb1
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10. Yukon Putra, Dosen yang pernah bekerja di Kemendikbud dan Kedubes
UNESCO Perancis mengunjungi kantor Dinas Pariwisata Sumatera Barat, pada
24 Februari 2021. Kedatangannya memberi pemahaman dan apresiasi bahwa
museum dapat menjadi daya tarik wisata yang luar biasa seperti di luar negeri.
https://bit.ly/3aQZgcc
11. Wakil Gubernur Bali memaparkan mengenai program infrastruktur prioritas
tahun 2022 yang berfokus pada pengembangan infrastruktur pendukung di 11
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Pulau Dewata.
https://bit.ly/3kmhBRr / https://bit.ly/3srjRK5
12. Taman Nasional Bali Barat menyelenggarakan pariwisata virtual "The Origin of
Bali's Nature" pada hari Rabu, 24 Februari 2021. Pengunjung juga dapat melihat
dokumentasi
wisata
virtual
tersebut
di
YouTube
(https://youtube.com/watch?v=4Kimk3E_ei8). https://bit.ly/3usd5Wi
13. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat membagikan kalender kegiatan
pariwisata Harmoni Lombok Barat 2021. https://bit.ly/37LdMA9
14. Pada 24 Februari 2021, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat,
Dr. H. Dedi Taufik, M.Si., menerima kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Cianjur M. Abdul Azis Sefudin, beserta Sekretaris dan jajaran
anggota Komisi C DPRD Kabupaten Cianjur dalam rangka pembahasan
pemulihan
bidang
pariwisata
di
tengah
pandemi
COVID-19.
https://bit.ly/2ZPSVri
15. Sejumlah siswa Kelas 1 SD An Nahl melakukan kunjungan virtual ke Museum
Gedung Sate pada 24 Februari 2021. https://bit.ly/2O1RDqd
16. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo memberikan Sertifikat Hak Kekayaan
Intelektual kepada objek budaya Wayang Othok Obrol dan Tari Daeng pada
Rabu, 24 Februari 2021. Kedua kekayaan budaya tersebut diharapkan dapat
dikembangkan menjadi daya tarik pariwisata di Kabupaten Wonosobo.
https://bit.ly/3pVJQYm
17. Dinas

Pariwisata

Kabupaten

Pariaman

menginformasikan

mengenai

Cultures Tourism & Business Fair 2nd 2021
pada 24 - 28 Februari 2021. Peluncuran Calendar of Event Kota Pariaman 2021
juga akan dilaksanakan pada acara tersebut. https://bit.ly/3sr4zoF

II. LAYANAN WISATAWAN/SDM PAREKRAF
1. Menparekraf melakukan pertemuan dengan Menaker di Kantor Kemenaker
pada 24 Februari 2021 untuk membahas berbagai program yang akan
dijalankan bersama. Salah satu program yang dibahas adalah upaya
peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi
kreatif. https://bit.ly/2ZMATGr / https://bit.ly/3bwStUc
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2. Kemkominfo menginformasikan pembukaan program kartu prakerja
gelombang
12
dalam
upaya
pemulihan
ekonomi
nasional.
https://bit.ly/3qNuvdL / http://bit.ly/2ZLTPFd / http://bit.ly/3uDJfyn /
https://bit.ly/3km8Re8 / https://bit.ly/2ZMnxJZ
3. Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin akan mengenalkan
layanan baru di bandara Soekarno Hatta berupa taksi terbang. Pengenalan taksi
terbang akan dilakukan secara daring pada 26 Februari 2021 pukul 10.00 WIB
dengan siaran langsung melalui akun IG @angkasapura2. https://bit.ly/3qSkz2x
/ https://bit.ly/3aNUhZQ
4. Museum BI mengadakan pemanduan daring gratis bagi wisatawan untuk
mengunjungi museum di tengah pandemi COVID-19. Pengunjung dapat
mendaftar dengan menghubungi visitor center Museum BI melalui WhatsApp
+6281291573940. https://bit.ly/3qY3x3a
5. Dalam RKPD 2021 bersama Gubernur se-Jawa dan Bali pada 24 Februari 2021,
Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, menyampaikan bahwa terdapat 4
isu strategis prioritas DIY tahun 2022. Keempat isu tersebut adalah masih
rendahnya produktivitas UMKM, kurangnya layanan infrastruktur pendukung
pariwisata, masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan, dan belum
maksimalnya kualitas layanan kesehatan masyarakat. https://bit.ly/2NukOCL /
https://bit.ly/3knlHcj
6. Pemkot Balikpapan memulai vaksinasi COVID-19 tahap kedua kepada pekerja
publik pada 25 Februari 2021. Program ini diawali dengan vaksinasi kepada
pedagang pasar, tenaga pendidik, pelaku pariwisata, dan petugas pelayanan
publik. https://bit.ly/3bDVH8h
7. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan perjanjian kerjasama
dengan Putri Pariwisata terpilih untuk mempromosikan pariwisata di Kalimantan
Selatan pada 24 Februari 2021. https://bit.ly/3uvKmQs

III. AKSESIBILITAS
1. Pengelola Bandara Angkasa Pura menyampaikan regulasi WNA masuk
Indonesia selama masa pandemi COVID-19 yang berlaku sejak 9 Februari 2021
sampai waktu yang tidak ditentukan. https://bit.ly/2Ntmzjz
2. Pengelola Bandara Angkasa Pura memperingatkan kepada masyarakat bahwa
penumpang pesawat yang melakukan pemalsuan dokumen kesehatan COVID19 akan mendapatkan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
https://bit.ly/2ZKVPgO
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3. Garuda Indonesia Resmi melayani penerbangan kargo dengan penerbangan
charter pada rute Bandara Internasional Jawa Barat - Bandara Hang Nadim.
Penerbangan khusus kargo ini merupakan upaya pemulihan perekonomian
daerah
di
tengah
pandemi
COVID-19.
https://bit.ly/3aPvO6s
/
https://bit.ly/3sqBZ6V
4. Wakil Gubernur Bali memaparkan program Free COVID Corridor terkait
permintaan pembukaan perbatasan luar negeri untuk wisatawan asing. Program
tersebut memperbolehkan wisatawan asing yang telah divaksin COVID-19 untuk
memasuki
Bali
dengan
menerapkan
protokol
kesehatan
ketat.
https://bit.ly/2MlKdh8 / http://bit.ly/2Pbwmv5
5. Wakil Gubernur Bali menerima vaksin COVID-19 sekaligus menandai
pelaksanaan vaksinasi tahap kedua di Bali. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua di
Bali akan difokuskan pada lansia dan pelayan publik meliputi pejabat publik,
ASN, pelaku pariwisata, hingga pedagang pasar. https://bit.ly/3aSRxKU
6. PT KAI mengimbau penumpang untuk mematuhi protokol kesehatan yang
sudah ditetapkan agar tetap sehat selama menggunakan kereta api.
https://bit.ly/3srf1wp / https://bit.ly/3bCT5rp
7. Pemprov DKI Jakarta menginformasikan mengenai poin penting kebijakan
aktivitas selama masa PPKM di Jakarta. Kebijakan tersebut sesuai Kepgub
No.172 tahun 2021 yang berlaku mulai 23 Februari-8 Maret 2021.
https://bit.ly/3aQ9glP / https://bit.ly/2NVJlAu
8. Pemprov Jawa Timur mengumumkan bahwa Provinsi Jawa Timur telah bebas
dari zona merah COVID-19 setelah penerapan PPKM Mikro. Gubernur Khofifah
mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan guna
mencegah penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3r5zxSQ
9. Pemkot Malang menginformasikan ketentuan pelaksanaan perpanjangan PPKM
Mikro di Kota Malang pada 23 Februari hingga 8 Maret 2021. Perpanjangan
PPKM ini didasari oleh hasil PPKM yang secara signifikan menurunkan angka
kasus aktif COVID-19. https://bit.ly/3kn5hjR
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IV. AMENITAS
1. Pada 24 Februari 2021, Suku Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota
Administrasi Jakarta Barat melaksanakan pengawasan industri pariwisata untuk
mengecek kesiapan industri pariwisata dalam melaksanakan protokol
kesehatan. https://bit.ly/3uvfkIn
2. Pada 22 Februari 2021, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur
melakukan monitoring kepada usaha pariwisata yang tersebar di kawasan
Jakarta Timur. https://bit.ly/3bBybZM

V. INTERNASIONAL
1. UNWTO mengundang UNESCO dalam pembuatan panduan "UNWTO Inclusive
Recovery Guide, Issue 2: Cultural Tourism", yang akan digunakan sebagai
kerangka pemulihan pariwisata internasional. Pariwisata kebudayaan
merupakan salah satu sektor yang mengalami penutupan terbesar selama
pandemi dan berkontribusi besar terhadap ekonomi daerahnya.
https://bit.ly/2Nvaomp / http://bit.ly/3bB8hFq
2. Direktur Center for Disease Control (CDC) Amerika Serikat, Rochelle Walensky,
menutup Forum Nasional Vaksin COVID-19 yang diadakan secara daring pada
22-24 Februari 2021 kemarin. Beliau menyampaikan optimisme program
vaksinasi nasional dapat berjalan ke segala penjuru di Amerika Serikat.
https://bit.ly/3kkxQhU
3. CDC menyampaikan kumpulan riset terkini terkait COVID-19 yang dapat diakses
di tautan yang telah dibagikan. https://bit.ly/37NAA2e / https://bit.ly/3dJIgGP
4. Depkes Australia mengimbau masyarakat untuk memberikan perhatian kepada
tetangga lansia di masa pandemi COVID-19. Perhatian tersebut dapat dilakukan
dengan cara memberikan informasi terkini terkait COVID-19, mengecek kondisi
mereka secara berkala, dan memberikan bantuan pangan apabila dibutuhkan.
https://bit.ly/3dJIgGP
5. Depkes Australia menginformasikan masyarakat bahwa program vaksinasi
COVID-19 bersifat gratis dan berlaku untuk semua penduduk di Australia tanpa
terkecuali. https://bit.ly/2ZQZkCx /https://bit.ly/37Js04C
6. Taman Safari Calauit berencana untuk dibuka bagi wisatawan lokal. Menurut
Petugas Pariwisata Provinsi Palawan, Maribel C Buni, pengelola taman wisata
tersebut siap menerima wisatawan lagi. https://bit.ly/2ZNraiX
7. Departemen Pusat Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan Mimaropa dan
Badan Informasi Filipina berusaha untuk meningkatkan kontribusinya pada
advokasi
global
dan
nasional
mengenai
vaksinasi
COVID-19.
https://bit.ly/2NWoltp
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8.
untuk menerima vaksin dan siap divaksinasi menggunakan vaksin Sinovac dari
China. https://bit.ly/3dGmMup
9. Sub-Komite Vaksinasi COVID-19 di bawah Satuan Tugas Antar Badan
Penanggulangan COVID-19 bertemu dengan Petugas Kesehatan Kota Los
Baños pada 24 Februari 2021, untuk membahas persiapan dan perencanaan
vaksinasi dengan penduduk yang tercatat dalam daftar prioritas.
https://bit.ly/2NZaVwI
10. Pada 23 Februari 2021, Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and
Management Council dan berbagai pihak mengadakan rapat virtual untuk
membahas persiapan program vaksinasi COVID-19 dan tetap memperketat
strategi PDITR (Prevent, Detect, Isolate, Treat and Reintegrate) selama pandemi
COVID-19 berjalan. https://bit.ly/2Ntu6in
11. Philippine Information Agency bekerja sama dengan Department of Health
Ilocos Center for Health Development mengadakan pelatihan virtual mengenai
penyampaian informasi publik tentang program vaksinasi COVID-19.
https://bit.ly/3pQ2d12
12. Departemen Pariwisata Filipina mempromosikan destinasi wisata Nagcarlan
Underground Cemetery di Laguna. Wisatawan dapat melakukan kunjungan
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. https://bit.ly/3qUE4rd /
https://bit.ly/2NAz6l2
13. Bandara di Malaysia melakukan sanitasi pada fasilitas dan amenitas pengguna
untuk
mencegah
penyebaran
COVID-19
di
transportasi
umum.
https://bit.ly/37Nrbbb
14. Malaysia Airlines memperkenalkan fitur Digital Travel Health Pass dalam aplikasi
Malaysia Airlines yang dapat mempermudah penumpang memenuhi
persyaratan perjalanan. https://bit.ly/3knEwfl
15. Melalui akun Instagram @gov.sg, Pemerintah Singapura menjawab pertanyaan
yang umum diajukan masyarakat mengenai vaksinasi COVID-19 melalui
infografis. https://bit.ly/3aNTMPn
16. Thailand telah menerima vaksin COVID-19 tahap pertama, yaitu sebanyak
200,00 dosis dari produsen farmasi China Sinovac Biotech, dan Pemerintah telah
menyusun rencana pengelolaan dan distribusi vaksin COVID-19, pada 23
Februari 2021. https://bit.ly/3swrHSV / https://bit.ly/2MtJiLS
17. Pada 24 Februari 2021, Menkes Vietnam, Nguyen Thanh Long, mengadakan
pertemuan dengan WHO dan UNICEF untuk membahas program vaksinasi
COVID-19 nasional. Program vaksinasi ini akan sangat besar karena akan
menggunakan lebih dari 100 juta dosis vaksin yang akan disebarkan ke seluruh
penjuru Vietnam. https://bit.ly/3stARiG
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18. Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc bersama berbagai pihak terkait
mengadakan standing meeting yang membahas mengenai penanganan
pandemi COVID-19 pada 24 Februari 2021. https://bit.ly/382KPjF/
https://bit.ly/3kkwbJc

VI. LAIN-LAIN
1. BNPB memnaginak pembaruan infografik percepatan penanganan COVID-19
di Indonesia per 25 Februari 2021. https://bit.ly/3koO75n

2. Kemlu menyampaikan update angka COVID-19 di dunia dan perlindungan WNI
per 25 Februari 2021 pukul 08.00 WIB. https://bit.ly/3qWSjfa

3. Pemerintah telah memulai tahap kedua vaksinasi COVID-19 dengan sasaran
prioritas kalangan masyarakat lansia yang berusia di atas 60 tahun ke atas. Lansia
dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 melalui link
https://covid19.go.id/vaksinlansia.
https://bit.ly/3kne8Ci
/
https://bit.ly/37Kj0wd
4. Kemenkes dan Kemdikbud menginformasikan bahwa Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PTK) menjadi kelompok selanjutnya yang menerima vaksin
COVID-19.
https://bit.ly/3dH4gly
/
https://bit.ly/2ZL93dA
/
https://bit.ly/3bECHXk
5. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua
bagi tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 70 Jakarta pada Rabu, 24
Februari
2021.
http://bit.ly/37JA3hQ
/
https://bit.ly/3aRPUNh
/
https://bit.ly/2ZMCyMb
6. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa upaya penanganan pandemi
dengan penerapan protokol kesehatan, program 3T, kebijakan PPKM Mikro,
dan vaksinasi COVID-19 dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi
nasional. https://bit.ly/3uy8ZvZ / https://bit.ly/37Mbwc3
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7. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal bagi
wartawan pada Kamis, 25 Februari 2021, di Hall A Basket Gelora Bung Karno,
Senayan,
Jakarta.
https://bit.ly/2NWDmeL
/
http://bit.ly/2NZibst
/
https://bit.ly/3pNUQHr / http://bit.ly/3dL2os8 / http://bit.ly/3qRJUKc /
https://bit.ly/3sraaeA / http://bit.ly/3bIkhVU / http://bit.ly/3knU4Qo /
https://bit.ly/37Msg2L / https://bit.ly/3usWamt / https://bit.ly/2ZPgccY /
https://bit.ly/3bBrtmC / https://bit.ly/2ZN9rYO
8. Presiden Joko Widodo memberikan arahan mengenai vaksinasi COVID-19
nasional pada kegiatan "International Conference on Tackling The COVID-19
Pandemic, Health, Economic, Diplomacy and Social Perspective" secara virtual
dari Istana Merdeka pada hari Selasa, 23 Februari 2021. https://bit.ly/37KYMm4
/ https://bit.ly/3aRUZW3 / http://bit.ly/37Ntwml

9. Kementerian Perindustrian menyerahkan 35 juta masker untuk diberikan kepada
masyarakat, guna mendukung pelaksanaan PPKM Mikro. https://bit.ly/3qTwfCi
/ http://bit.ly/37O1Uh4 / http://bit.ly/3uFWluW / https://bit.ly/2ZOgbpw /
https://bit.ly/3pPXlbZ / http://bit.ly/3uwWBfG / https://bit.ly/3aQk7MB
10. Kementerian PPN/Bappenas mengajak masyarakat untuk mendukung vaksinasi
COVID-19
dan
konsisten
menerapkan
protokol
kesehatan
5M.
https://bit.ly/3pMGNBO / https://bit.ly/301QMsJ
11. Kemenristek/BRIN mengenalkan Terapi Mesenchymal Stem Cell (MSC) dan
Exosome yang menjadi salah satu alternatif dalam upaya treatment penanganan
dan penanggulangan pandemi COVID-19. https://bit.ly/3qUV9RR

Talks Urban

12.

Health Series: Potential Investment in Health Technology
secara daring melalui Zoom, pada 25 Februari 2021. https://bit.ly/3ssB0Do
13. Melalui video, Pemprov DKI Jakarta menjelaskan pencegahan COVID-19
bersama dr. Arum Ambasari dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
https://bit.ly/3spF2ft / https://bit.ly/3aOPE1F / https://bit.ly/2NThHE5 /
https://bit.ly/3sqLPWp
14. Melalui sebuah video, Pemprov DKI Jakarta menjelaskan sasaran vaksinasi
COVID-19 tahap ke-2. https://bit.ly/3sntxFq / https://bit.ly/37LgpCa /
https://bit.ly/3sqLQJX
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15. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menginformasikan mengenai lokasi Vaksinasi
Lansia, per tanggal 24 Februari 2021. https://bit.ly/3uvdZRX
16. Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, meninjau vaksinasi
COVID-19 bagi warga lansia di RSUD Pademangan, pada 24 Februari 2021.
https://bit.ly/3si61tw
17. Sebanyak 650 tenaga pendidik mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap pertama di
SMAN 70, Jakarta Selatan, pada 24 Februari 2021. https://bit.ly/3stR7QL /
https://bit.ly/3smDyCT
18. Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID19 dengan sasaran SDM Kesehatan di Puskesmas Sukamahi, Kabupaten Bekasi.
Adapun target untuk SDM Kesehatan akan selesai pada akhir Februari ini.
https://bit.ly/37Mp9I9 / https://bit.ly/3uvnhxj
19. Pemprov Jabar mengimbau masyarakat agar tidak memakai tali masker (strap
mask) karena berpotensi dapat menyebarkan virus COVID-19.
https://bit.ly/37NBrAd
20. Pemerintah Kabupaten Garut melaksanakan rapat persiapan vaksinasi tahap dua
dengan sasaran petugas pelayanan publik dan orang lansia yang dilaksanakan
di Hotel Harmoni, pada 24 Februari 2021. https://bit.ly/3aSbwsR
21. Disbudpar Kota Bandung menginformasikan beberapa panduan memakai
masker saat berada di dalam ruangan guna mencegah penyebaran COVID-19.
https://bit.ly/3aU1JCR
22. Pimpinan dan anggota DPRD Jawa Tengah menjalani vaksinasi COVID-19 pada
Rabu, 24 Februari 2021 di Grhadika Bakti Praja, Semarang.
https://bit.ly/3ux6uKk
23. Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo melaksanakan program vaksinasi
COVID-19 tahap kedua yang difokuskan pada pelayan publik seperti wartawan,
ASN, TNI-Polri, dan tenaga kesehatan. http://bit.ly/3pWBRua
24. Karyawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo mengikuti
vaksinasi COVID-19 tahap pertama guna mengendalikan penyebaran COVID19. https://bit.ly/3uoXYNg
25. ASN Pemerintah Kota Malang menerima vaksinasi COVID-19 tahap pertama dari
Dinas Kesehatan pada 24-26 Februari 2021. Vaksinasi COVID-19 kepada
pelayan publik ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dalam sektor
pelayanan publik. https://bit.ly/3bHcGXD
26. Pemkot Balikpapan membagikan infografis mengenai protokol kesehatan yang
perlu diterapkan ketika beraktivitas dengan orang lain, guna mencegah
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3qY1g88
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27. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara kembali menerima vaksin COVID-19
sebanyak 23.772 vial atau 237.720 dosis. Rencananya vaksin ini akan
diperuntukan bagi para petugas publik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Pemprov Sumut Alwi Mujahit di Posko Satgas Penanganan
COVID-19 Sumut, pada 24 Februari 2021. https://bit.ly/3aTsZRY
28. Pemprov Banten mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin melakukan
protokol
kesehatan
guna
mencegah
penyebaran
COVID-19.
https://bit.ly/3dLZyDc
29. Pemkot Tangerang mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol
kesehatan tatkala berada di rumah makan, guna mencegah bertambahnya
klaster COVID-19 di tempat makan. https://bit.ly/2ZLxNCo
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