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SOROTAN

Isu yang dapat menjadi sorotan dalam laporan hari ini, antara lain:
1. Menparekraf meninjau kesiapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi 2.500
pelaku parekraf dan 2.500 masyarakat umum yang akan dilaksanakan di
BNDCC pada 28 Februari 2021. Vaksinasi tahap kedua ini akan diberikan
kepada. https://bit.ly/2PaSiX2
2. Kemenkes dan Kemenparekraf menggandeng Grab dan Good Doctor
menghadirkan pusat vaksinasi COVID-19 Grab Vaccine Center di Bali, yang
melayani vaksinasi Drive-Thru kepada 5.000 pekerja industri pariwisata dan
transportasi. http://bit.ly/2O5mVg4
3. Kemenhub melakukan uji coba penggunaan GeNose di sektor perhubungan
laut pada 26 Februari 2021. https://bit.ly/3r2wVp2
4. KAI menambah layanan GeNose C19 di 4 stasiun, yaitu Stasiun Purwokerto,
Madiun, Surabaya Gubeng, dan Malang. https://bit.ly/3pXaZud
5. KLHK menginformasikan pembatasan pengunjung dan mengimbau
wisatawan yang akan berkunjung ke Taman Nasional di seluruh Indonesia
untuk tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran
COVID-19. https://bit.ly/3bHd08C
6. Pemda DIY menginformasikan perpanjangan status tanggap darurat
bencana COVID-19 di DIY hingga 31 Maret 2021. https://bit.ly/3pXmOQR
7. UNWTO menginformasikan roadmap menuju #RestartTourism berdasarkan
Deklarasi Tblilisi, guna memajukan transisi menuju ekonomi pariwisata yang
netral karbon, lebih tangguh, dan inklusif. https://bit.ly/37UQZCa
8. Kamar Dagang dan Industri Filipina (PCCI) regional Western Visayas
mengimbau penerapan RT-PCR saliva bagi wisatawan dalam rangka
pemulihan pariwisata di Pulau Boracay. http://bit.ly/2ZVMfYL
9. Departemen Transportasi Filipina mengapresiasi persetujuan protokol
transportasi yang dikeluarkan oleh Satgas Pengelolaan Penyakit Menular
(IATF-MEID) Filipina untuk memfasilitasi pergerakan dan mendukung
pariwisata lokal selama pandemi COVID-19. https://bit.ly/3kvKnz5
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I. ATRAKSI/EKRAF
1. Kemenparekraf membagikan video "Asa: Sebuah Cerita Tentang Ketahanan
Kita" yang bercerita tentang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia
selama pandemi COVID-19. https://bit.ly/2MxjqPb / http://bit.ly/3uCXuDt
2. Kemendikbud menginformasikan 6 museum di Indonesia yang dapat
dikunjungi secara virtual selama berada di rumah. https://bit.ly/2NJUg08 /
https://bit.ly/2O9fRPq

3. Kementerian LHK menginformasikan pembatasan pengunjung dan
mengimbau wisatawan yang akan berkunjung ke Taman Nasional di seluruh
Indonesia untuk tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3bHd08C / https://bit.ly/3bPrlzZ

4. PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyelenggarakan Virtual Roadster Festival
pada hari Senin, 1 Maret 2021 pukul 09.00 - 12.00 WIB di kanal YouTube
Official Jasa Marga. https://bit.ly/2NPL7TM
5. Dufan mengadakan acara "Ancol X Andrian Ishak: Special Molecular
Gastronomy Season 2" pada 3 April 2021 di Dunia Fantasi, Ancol.
https://bit.ly/3b0xnys
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6. Objek wisata Dufan telah menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan
pembatasan pengunjung. https://bit.ly/3dZMSZz
7. Disbudpar Kota Semarang menginformasikan panduan CHSE Event luring.
https://bit.ly/3dXxMn9
8. Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat ambil
bagian pada kegiatan "Cultures Tourism and Business Fair 2021" di Mall SKA
Pekanbaru pada 24-28 Februari 2021d dan diikuti oleh 37 peserta, termasuk
sektor UMKM, kuliner dan industri pariwisata. https://bit.ly/3stWX4E
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman mengadakan acara
"Launching Calender of Event Kota Pariaman 2021" pada 27 Februari 2021
pukul 14.00 WIB di Mall SKA Kota Pekanbaru yang dibuka oleh Walikota
Pekanbaru, Firdaus, ST, MT. https://bit.ly/2MBepVQ
10. Disbudpar Aceh menggelar Festival Kopi Kutaraja 2021 pada 27 Februari
hingga 1 Maret 2021 di Amel Convention Hall Banda Aceh.
https://bit.ly/300TG0s

II. LAYANAN WISATAWAN/SDM PAREKRAF
1. Menparekraf, Sandiaga Uno meninjau kesiapan pelaksanaan vaksinasi
COVID-19 bagi pelaku parekraf yang akan dilaksanakan di Bali Nusa Dua
Convention Center pada 28 Februari 2021. Vaksinasi tahap kedua ini akan
diberikan kepada 2.500 pelaku parekraf dan 2.500 masyarakat umum.
https://bit.ly/2PaSiX2 / https://bit.ly/37UzOkl / https://bit.ly/2ZW2C7k
2. Menparekraf, Sandiaga Uno mengunjungi dan mengapresiasi pelaksanaan
pameran IKM "Bali Bangkit 2021" di kawasan Taman Budaya Art Center pada
Sabtu, 27 Februari 2021 yang digelar oleh Dekranasda Provinsi Bali pada 1
Februari hingga 31 Maret 2021 untuk mempromosikan industri ekonomi
kreatif
Bali.
https://bit.ly/3q2T2Kw
/
https://bit.ly/3bMVorP
/
https://bit.ly/3bK6rlQ / https://bit.ly/37WUyYq
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3. Kementerian Kesehatan dan Kemenparekraf menggandeng Grab dan Good
Doctor menghadirkan pusat vaksinasi COVID-19 Grab Vaccine Center di Bali
Pusat Vaksinasi COVID-19 ini melayani vaksinasi Drive-Thru kepada 5.000
pekerja industri pariwisata dan transportasi. http://bit.ly/2O5mVg4 /
https://bit.ly/3bJO7co / https://bit.ly/3bRKiCe

4. Angkasa Pura Retail menandatangani perjanjian kerja sama dengan Sarinah
dan Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Selatan guna mendukung
pengembangan dan pemasaran produk UMKM Kalimantan Selatan.
https://bit.ly/3szgyAK / https://bit.ly/3aXgpRv
5. KAI menambah layanan GeNose C19 di 4 stasiun, yaitu Stasiun Purwokerto,
Madiun, Surabaya Gubeng, dan Malang. Layanan tersebut tersedia mulai
pada 28 Februari 2021. https://bit.ly/3pXaZud / https://bit.ly/3bKzkyj /
https://bit.ly/3uHq4n1 / https://bit.ly/2MBa1pQ

6. Perluas produk pasar UMKM masa pandemi, Gubernur Bali Wayan Koster
memperkenalkan aplikasi balimall.id. https://bit.ly/3sEqucd
7. Dekranasda Bali menggandeng pengrajin batu permata hadir dalam
pameran "IKM Bali Bangkit 2021." https://bit.ly/3dUz9CX
8. Akun Pariwisata Gianyar menginformasikan tentang formulir pra-registrasi
vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kerja industri pariwisata di Bali.
https://bit.ly/37UZjls
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9. BOPLBF menginformasikan tentang pendaftaran sertifikasi CHSE bagi
pelaku usaha, destinasi dan produk pariwisata. https://bit.ly/2NDUo1v
10. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat mendorong produk UMKM Jawa
Barat dapat tersedia di IKEA Kota Baru Parahyangan, dalam kerja sama antara
Pemprov Jawa Barat dengan Pemerintah Swedia. https://bit.ly/3kthl3l
11. Dalam acara bedah buku "Creative Collaboration & Anti Mainstream
Marketing", Menparekraf menekankan pentingnya inovasi pariwisata dalam
penanganan dampak pandemi COVID-19 guna mendorong pemulihan
pariwisata dan perekonomian daerah. https://bit.ly/2ZXaFkn
12. Dalam "Lapak Ganjar Edisi Spesial", Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo
akan mempromosikan produk tanaman hias di wilayah Jateng, Jatim, DIY,
Jabar, dan Bali. https://bit.ly/3bRBZGy / https://bit.ly/303RwND
13. Pengelola Jurug Solo Zoo menyediakan Automatic Thermal Scanner untuk
mengecek suhu tubuh pengunjung guna menerapkan protokol
kesehatan.https://bit.ly/3bPOgLk

III. AKSESIBILITAS
1. Kemenhub melakukan uji coba penggunaan GeNose di sektor perhubungan
laut pada 26 Februari 2021. Dimulai dari Pelabuhan Tanjung Priok,
Kemenhub akan memberlakukan uji acak kepada penumpang
menggunakan
GeNose
di
pelabuhan-pelabuhan
lainnya.
https://bit.ly/3r2wVp2 / https://bit.ly/3dXwatB
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2. Commuter Line menginformasikan bahwa lansia (60 tahun ke atas) hanya
dapat menggunakan layanan KRL pada pukul 10.00-14.00 WIB.
Pengecualian diberikan jika ada kepentingan sangat mendesak seperti
perawatan medis, dapat menunjukkan surat keterangan/rujukan dari
dokter/RS kepada petugas di stasiun. https://bit.ly/2ZZD89a
3. Pemerintah Daerah DI Yogyakarta menginformasikan perpanjangan status
tanggap darurat bencana COVID-19 di DIY hingga 31 Maret 2021 yang
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No. 45/KEP/2021.
https://bit.ly/3pXmOQR / https://bit.ly/3pZoYzp

IV. AMENITAS
1. Gojek Indonesia menggunakan Kartu Suhu Tubuh pada restoran-restoran
dengan prosedur kesehatan ketat yang tersedia di halaman aplikasi GoFood.
https://bit.ly/3aZCcYM / https://bit.ly/3uHwcM3
2. Kementerian PUPR melakukan penataan aksesibilitas dan amenitas di
kawasan destinasi wisata Bukit Piaynemo, Raja Ampat. https://bit.ly/3qalQkF
/ https://bit.ly/3r4bvaW
3. Kementerian PUPR telah menyelesaikan revitalisasi Pasar Pon di Trenggalek,
Jawa Timur guna mendukung distribusi bahan pangan pada masa Pandemi
COVID-19.https://bit.ly/3bPNcHg / https://bit.ly/2NMy9Gv
4. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat melakukan kegiatan
monitoring terhadap usaha pariwisata seperti restoran dan hotel yang
berada di daerah Cikini dan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.
https://bit.ly/3swR5ry / https://bit.ly/37U0hhY
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V. INTERNASIONAL
1. Melalui animasi, WHO menginformasikan bahwa tiga faktor, yaitu:
kedekatan, lokasi, dan waktu, dapat membantu menentukan pilihan yang
aman di area penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3sDZrxJ
2. UNWTO menginformasikan roadmap menuju #RestartTourism berdasarkan
Deklarasi Tblilisi, guna memajukan transisi menuju ekonomi pariwisata yang
netral karbon, lebih tangguh, dan inklusif. https://bit.ly/37UQZCa
3. Pemerintah Amerika Serikat menginformasikan program vaksinasi COVID-19
di tiap negara bagian dan cara pendaftaran vaksinasi melalui tautan
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
https://bit.ly/3kyyA3k
4. Departemen Kesehatan Australia mengimbau masyarakat untuk tetap
menerapkan
protokol
kesehatan
selama
aktivitas
sehari-hari.
https://bit.ly/2NCpIh3
5. Departemen Pariwisata Filipina menginformasikan 10 destinasi wisata lokal
Filipina yang dapat dikunjungi pada masa #NewNormalTravel sekaligus
mengimbau warga untuk mematuhi protokol kesehatan selama
berwisata.https://bit.ly/3r8txZW
6. Departemen Transportasi Filipina mengapresiasi persetujuan protokol
transportasi yang dikeluarkan oleh Satgas Pengelolaan Penyakit Menular
(IATF-MEID) Filipina. Penerapan protokol tersebut dapat memfasilitasi
pergerakan dan mendukung pariwisata lokal selama pandemi COVID-19.
https://bit.ly/3kvKnz5 / http://bit.ly/3r2oZnK
7. Departemen Transportasi Filipina mengadakan One-Stop Shop di Bandara
Internasional Ninoy Aquino untuk membantu warga Filipina yang kerja di luar
negeri
selama
karantina
COVID-19..
https://bit.ly/2P8sGtR
/
http://bit.ly/3sBNJnk
8. Taman Siazon di Kota Laoag dibuka kembali untuk umum pada tanggal 27
Februari 2021 setelah proses pemugaran selesai. Pembukaan taman ini
merupakan bagian dari upaya Pemerintah Filipina dalam pemulihan sektor
pariwisata Filipina di tengah COVID-19. http://bit.ly/2ZV6SnB
9. Staf ahli Departemen Kesehatan Filipina menegaskan pentingnya vaksinasi
untuk melindungi kelompok komorbid dari bahaya COVID-19. Studi
membuktikan vaksin mampu mencegah gejala berat bagi pasien tanpa
adanya kontraindikasi. http://bit.ly/37Wpkkh
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10. Pemerintah Kota Kalibo, Filipina mendapatkan slot penyediaan vaksin
COVID-19 dengan bantuan Departemen Kesehatan FIlipina. Kota Kalibo
akan menerima 16.400 dosis vaksin COVID-19 pada Maret 2021.
http://bit.ly/3kD0rPS / http://bit.ly/3dS3vGe
11. Kamar Dagang dan Industri Filipina (PCCI) regional Western Visayas
mengimbau penerapan RT-PCR saliva bagi wisatawan dalam rangka
pemulihan pariwisata di Pulau Boracay. http://bit.ly/2ZVMfYL
12. Direktur Eksekutif Philippine Foundation for Vaccination, Lulu Bravo,
menekankan pentingnya vaksinasi kepada penduduk Ilocos guna
meningkatkan ketahanan terhadap COVID-19. Dalam pernyataannya, Bravo
menjelaskan setidaknya 70% penduduk perlu menerima vaksin untuk
membangun herd immunity terhadap COVID-19. http://bit.ly/3qXWh7o
13. Departemen Kesehatan Filipina menjelaskan program vaksinasi nasional
COVID-19 di Filipina dalam acara diskusi pada 24 Februari 2021. Vaksin
COVID-19 yang diterima akan diuji sebelum didistribusikan kepada
kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan, lansia, ASN, dan pekerja gugus
depan COVID-19. http://bit.ly/2NMl7sz
14. India akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua pada 1 Maret
2021 kepada kelompok lansia dan kelompok komorbid di 30.000 fasilitas
kesehatan secara gratis di seluruh India. https://bit.ly/3bNp4Fu
15. Pemerintah India telah memberikan 13.756.940 dosis vaksin COVID-19
kepada penduduk hingga 26 Februari 2021. https://bit.ly/2ZWVAPV
16. Pemerintah India membagikan fakta vaksinasi COVID-19 melalui video guna
menangkal
rumor
negatif
mengenai
vaksinasi
COVID-19.
https://bit.ly/2OcvS7y
17. Tourism Authority of Thailand (TAT) mengumumkan bahwa 'Lutetia by
Lebua: The Vertical Pop-up' akan berlangsung di lantai 67 State Tower mulai
2 Maret hingga 25 April 2021. https://bit.ly/3r6qn90 / http://bit.ly/3q2wFFg
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VI. LAIN-LAIN
1. BNPB membagikan pembaruan infografik percepatan penanganan COVID19 di Indonesia per 28 Februari 2021. https://bit.ly/3q64XHA

2. Kemlu menyampaikan perkembangan angka COVID-19 di dunia dan
perlindungan WNI per 28 Februari 2021 pukul 08.00 WIB.
https://bit.ly/3swRxGc

3. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan
bantuan sebanyak 35 juta masker bagi masyarakat yang disalurkan melalui
TNI dan POLRI. Masker tersebut merupakan produk dari industri tekstil
dalam negeri, sehingga diharapkan dapat mendukung produktivitas industri
tekstil nasional sekaligus membantu pengkondisian PPKM mikro.
https://bit.ly/3srl0Bs / https://bit.ly/3ks1ORi
4. Pemerintah terus berupaya memperkuat 3T, terutama Testing dan Tracing
dengan memperbanyak ketersediaan stock test kit serta menambah petugas
tracer. https://bit.ly/3uHjflp / https://bit.ly/3ktX1yC
5. Kegiatan kontrak tracing di tingkat desa di seluruh Indonesia telah dimulai
sejak 25 Februari 2021. Kegiatan ini dilakukan untuk mempercepat proses
pelacakan kasus COVID-19, sehingga lebih mudah untuk melakukan
pelaporan dan isolasi, serta tidak menjadi sumber penularan di tengah
masyarakat.
https://bit.ly/2MwEHIF
/
https://bit.ly/3szcAI9
/
http://bit.ly/3bNspo0
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6. Lima ribu lansia di Surabaya telah divaksinasi dalam dua hari pada 23 dan 24
Februari 2021. Vaksinasi Lansia di Surabaya menyasar 45.400 orang dan
hingga saat ini pemerintah daerah masih melakukan pendataan Lansia yang
akan menerima vaksinasi. https://bit.ly/37T4Zwn / http://bit.ly/3sAkgKh /
https://bit.ly/3syL5yn
7. Melalui infografik, Setkab RI menginformasikan alur pelayanan vaksin
COVID-19.
https://bit.ly/3bK3tOe
/
https://bit.ly/3q2iL62
/
https://bit.ly/37SGvDgg

8. BPOM RI mengadakan pembahasan jalur komunikasi risiko dan efektif antar
institusi dalam pelaksanaan distribusi vaksin COVID-19 pada 25 Februari
2021. https://bit.ly/2MB6lEy / https://bit.ly/3r2ZiDz / http://bit.ly/3syDYWL
9. Balai POM di Palangka Raya mengawal kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap
II di Gudang Farmasi Provinsi milik Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah pada 25 Februari 2021. http://bit.ly/2PejLHj
10. Akun @indonesiabaik.id menginformasikan tentang penggunaan masker
yang tepat guna mencegah penularan dan penyebaran COVID-19.
https://bit.ly/2O94dEc / https://bit.ly/3szcG2t
11. Akun @indonesiabaik.id menginformasikan tentang fungsi 3 lapisan pada
kain masker. https://bit.ly/2NL7xWo
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12. Melalui infografik, Akun Indonesia Baik menginformasikan model-model
vaksinasi COVID-19 bagi pekerja publik.https://bit.ly/3r6em3o

13. Bappenas RI membagikan infografis terkait efek samping yang ditimbulkan
setelah
proses
vaksinasi
COVID-19.
https://bit.ly/3szgd0J
/
https://bit.ly/3bKQPOW / http://bit.ly/3bJEWbW

14. Kementerian BUMN mengadakan webinar mengenai awareness industry 4.0
dan jasa konsultasi X 4.0 dengan judul "X 4.0, Perubahan Pola Paradigma
dan Pola Pikir: Berubah atau Menyerah". Webinar tersebut digelar pada 9
Februari 2021 pukul 09.00-12.00 WIB. http://bit.ly/3dQmT6E /
https://bit.ly/2Mw7L30
15. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengikuti Webinar Indonesian National
Committee On Irrigation and Drainage (INACID) pada hari Sabtu, 27 Februari
2021. Dalam presentasinya, Menteri Basuki menjelaskan bahwa Kementerian
PUPR telah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan food estate
berkelanjutan guna meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung
pemulihan ekonomi nasional.https://bit.ly/3b0RcFR / https://bit.ly/300v6wZ
16. Kementerian LHK menginformasikan cara mengelola sampah masker sekali
pakai agar tidak disalahgunakan guna mencegah penyebaran COVID-19.
https://bit.ly/3bPT7My / https://bit.ly/3aZBf2E
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17. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan edukasi melalui komik
mengenai bagaimana menggunakan dan menjaga kebersihan masker
dengan benar. https://bit.ly/300sOhn / https://bit.ly/3pXds7X
18. Pemkot Denpasar mengklarifikasi disinformasi tentang tidak adanya
kompensasi jika mengalami cacat atau meninggal usai divaksin COVID-19.
https://bit.ly/2MuV9Jo
19. Dinas Kesehatan Garut kembali menggelar vaksinasi dosis kedua kepada
500 tenaga kesehatan di Kabupaten Garut pada hari Sabtu, 27 Februari
2021. https://bit.ly/3swWO0w / https://bit.ly/3q2CW3R
20. Diskominfo Jawa Barat menginformasikan tips menjaga kebersihan lemari es
dari virus melalui infografis guna mencegah penyebaran COVID-19.
https://bit.ly/3pZr1DB
21. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes RI
Budi Gunadi Sadikin untuk meninjau pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 untuk
lansia di Gedung Samator, Jalan Kedung Baruk Surabaya, pada 27 Februari
2021. https://bit.ly/3aX9lEt
22. Pemkot Balikpapan menginformasikan tentang vaksinasi massal tahap kedua
termin pertama kepada kelompok pemberi jasa pelayanan publik telah
dimulai untuk 250 pimpinan pejabat publik, pada 27 Februari 2021.
https://bit.ly/3b2SZdm
23. Pemerintah Kota Medan memberikan informasi bahwa masyarakat yang
tergolong lanjut usia dan petugas pelayanan publik yang berusia di atas 18
tahun dapat mengisi pendaftaran vaksinasi COVID-19 di situs
medan.kemenkes.go.id. http://bit.ly/3bJcVkV
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