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SOROTAN

Isu yang dapat menjadi sorotan dalam laporan hari ini, antara lain:
1. Menparekraf mengapresiasi peluncuran e-tourism Go Mandalika sebagai upaya
mendorong digitalisasi sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19.
http://bit.ly/3eNcE3g
2. Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan pembangunan 263 sarana hunian
pariwisata (Sarhunta) di Likupang, Manado, guna mendukung pemulihan sektor
pariwisata. https://bit.ly/30HBBVA
3. Kemenparekraf menginformasikan bahwa jajarannya siap menjalankan vaksinasi demi
menjaga dan melindungi diri, serta mencegah penularan COVID-19.
https://bit.ly/3qNGhnM
4. Kemenkominfo menggelar vaksinasi akbar tahap pertama untuk 3.200 ASN pada 12 14 Maret 2021. http://bit.ly/2OXWd9O
5. KemenkopUKM telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi ASN dalam kementerian,
pada 8 Maret 2021. https://bit.ly/3rNGuIB
6. Angkasa Pura I menginformasikan tentang peluncuran Gerai Angkasa yang merupakan
platform untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan UMKM serta menjadi
jembatan produk UMKM menuju pasar nasional dan global. https://bit.ly/3tc7P7Q
7. Pemprov DKI Jakarta menginformasikan bahwa 3 hutan kota dan 25 taman kota sudah
dibuka dan dapat dikunjungi kembali dengan memenuhi ketentuan yang berlaku di
masa PPKM. https://bit.ly/3cu7xT7
8. Gubernur Jawa Barat menginginkan penyelenggaraan kegiatan Bandung Barat
Triathlon dapat digelar di 27 kabupaten/kota di Jabar. https://bit.ly/3ljrLmh
9. Humas Kota Bandung menginformasikan tentang pemberlakukan PSBB Proporsional
Kota Bandung pada 9-22 Maret 2021 dalam rangka pencegahan dan pengendalian
COVID-19 berdasarkan Perwal No. 28 Tahun 2021. Perwal ini juga mengatur tentang
jam operasional dan ketentuan operasi usaha wisata di Kota Bandung.
https://bit.ly/38F2tu0
10. Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan tingkat positivity rate COVID-19 dari 20%
menjadi 6% selama penerapan PPKM Mikro. https://bit.ly/3rS3p5U
11. Sekretaris Jenderal UNWTO, Zurab Pololikashvili, menyatakan pemulihan pariwisata
global dapat dilakukan melalui pariwisata kebudayaan. Protokol kesehatan dan vaksin
memungkinkan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata secara aman.
https://bit.ly/3lfWalu
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I. ATRAKSI/EKRAF
1. Kemenparekraf mengajak masyarakat untuk mengikuti lomba cipta Karya
Musik Anak Komunitas (KAMU AKU). Kegiatan ini diselenggarakan oleh
Kemenparekraf
dalam
merayakan
Hari
Musik
Nasional.
https://bit.ly/3bJOyon / https://bit.ly/3bJPDfV / https://bit.ly/2Q55ai3 /
https://bit.ly/2PZWGIR / https://bit.ly/3tc1tFw
2. Kemenparekraf membagikan informasi tentang penyelenggaraan Belitung
Triathlon 2021 pada 13-14 Maret 2021, yang merupakan sport tourism event
pertama yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 sebagai upaya
untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
Indonesia. https://bit.ly/2OXpVeL
3. Melalui sebuah infografik, Kemenparekraf menjelaskan tentang konsep
pariwisata berbasis otomotif yang tengah berkembang saat ini.
https://bit.ly/3licMcl
4. Melalui sebuah video, Kemenparekraf mengajak pelaku event seni dan
budaya untuk bangkit kembali dengan mengadakan berbagai event virtual
dan hybrid pada masa pandemi. https://bit.ly/3lloKCi
5. Kemenlu mengusung tema
diskusi Internationale Tourismus-Börse (ITB) 2021. Dalam acara ini, Indonesia
menjadi contoh dari ketahanan pariwisata. https://bit.ly/30IGI89
6. Staf Khusus Presiden, Fadjroel Rachman, menyampaikan bahwa Kota Bima
di Nusa Tenggara Barat memiliki potensi pengembangan pariwisata yang
besar karena terletak di antara destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo
dan Mandalika. http://bit.ly/2Q3jDem / https://bit.ly/2OT98to
7. Komite IV DPD RI melakukan Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo pada 14 Maret
2021, untuk mengidentifikasi potensi lokal Labuan Bajo yang dapat
dikembangkan. https://bit.ly/3qMH5Jt / http://bit.ly/30LW5wu
8. Organisasi Generasi Pesona Indonesia menginformasikan mengenai
destinasi wisata Taman Hutan Raya Djuanda di Bandung yang dapat
dikunjungi dengan menerapkan protokol kesehatan. https://bit.ly/3cuXKfn
9. Pemprov DKI Jakarta menginformasikan bahwa 3 hutan kota dan 25 taman
kota sudah dibuka dan dapat dikunjungi kembali dengan memenuhi
ketentuan yang berlaku di masa PPKM. https://bit.ly/3cu7xT7 /
https://bit.ly/3bMUayg
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10. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan terkait
percepatan penanganan COVID-19 dan rencana Kepulauan Riau dalam
memajukan pariwisata dan perekonomian pada 12 Maret 2021.
https://bit.ly/2NhNHlk
11. Menparekraf, Sandiaga Uno, diagendakan akan menghadiri pembukaan
kembali destinasi wisata di kawasan Nongsa dan Lagoi, Kepulauan Riau pada
20 Maret 2021. https://bit.ly/3vqSB0r
12. Dispar DIY bekerja sama dengan PORDASI DIY untuk menggelar event
Festival Andong 2021 pada 13 - 14 Maret 2021 di Sleman City Hall,
bersamaan dengan peluncuran layanan digitalisasi berbasis QRIS.
https://bit.ly/3qMR55A
13. Museum Benteng Vredeburg menyelenggarakan acara Dongeng Sejarah
Virtual "Seruan Komando Perjuangan Serangan Umum 1 Maret 1949" pada
16 Maret 2021 via Instagram. https://bit.ly/2PVJwws
14. Museum Sonobudoyo menyelenggarakan Webinar Harmoni Cina-Jawa
dalam Seni Pertunjukan pada 18 Maret 2021 melalui Zoom Meeting.
https://bit.ly/3rOpphU
15. Paniradya Kaistimewan menyelenggarakan Festival Andong 2021 pada 1314 Maret 2021 di Sleman City Hall. https://bit.ly/3bMpOM2
16. Disparbud Jawa Barat membagikan informasi tentang Kadisparbud Jawa
Barat yang ikut meramaikan Bandung Barat Triathlon 2021 di Kota Baru
Parahyangan.
https://bit.ly/3lj4MYx
/
https://bit.ly/3rNMvW3
/
https://bit.ly/3rS7ZkC
17. Disparbud Jawa Barat menginformasikan tentang peresmian pembangunan
Lido Music and Arts Center di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang
dihadiri oleh Kadisparbud dan Menparekraf. https://bit.ly/3tkCqjD
18. Gubernur Jawa Barat, RIdwan Kamil, menginginkan agar penyelenggaraan
kegiatan Bandung Barat Triathlon dapat digelar di 27 kabupaten/kota di
Jabar. https://bit.ly/3ljrLmh
19. Akun Instagram @destinasipariwisatajateng menginformasikan bahwa
destinasi wisata Svargabumi di Kabupaten Magelang dapat dikunjungi
dengan menerapkan protokol kesehatan. https://bit.ly/2OThbq6
20. Disparbud Kota Semarang menginformasikan bahwa destinasi wisata Desa
Wisata Kandri yang sedang musim panen durian dan dapat dikunjungi
dengan menerapkan protokol kesehatan. https://bit.ly/30MF59i
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21. Dinas Kebudayaan Surakarta menyelenggarakan Webinar Gelar Panca
Pustaka Sastra "Kehidupan Berkreasi Sastra di Masa Pandemi COVID-19"
pada 23 Maret 2021 melalui Zoom Meeting. https://bit.ly/3bIUnlY
22. Bupati Wonosobo melaksanakan diskusi dengan Oemah Wisata Wonosobo
pada 10 Maret 2021, terkait perkembangan pariwisata di Wonosobo.
https://bit.ly/3bMAOt3
23. Disbudpar Aceh mengadakan Festival Perkusi Aceh dengan tema "Bunyi
Aceh untuk Nusantara" pada 13 - 14 Maret 2021 yang disiarkan langsung di
kanal Youtube Disbudpar Aceh dalam rangka meningkatkan semangat para
pelaku seni dan budaya yang sempat terpuruk karena pandemi COVID-19.
https://bit.ly/3voWhjk
24. Kementerian Parekraf bersama Frgcycling akan menyelenggarakan Belitung
Triathlon 2021. https://bit.ly/3qKI4tz
25. BK Performance Training siap berpartisipasi dalam Belitung Triathlon.
https://bit.ly/2OyunRl
26. Gubernur Erzaldi mengajak masyarakat untuk membeli produk dalam
negeri, salah satunya adalah sepeda Billition, yang merupakan hasil karya
dari putera Belitung. Menurutnya, sepeda Billiton dapat menjadi opsi oleholeh khas Belitung. https://bit.ly/3cAN0fu / https://bit.ly/30X1r8x
27. Pemkab Serang menginformasikan bahwa Wisata Bendungan Sindangheula
telah resmi dibuka sebagai objek wisata. https://bit.ly/3qOlXSU
28. Wagub Sumatera Utara, Musa Rajekshah, mengapresiasi Festival Martodon
yang digagas oleh para pemuda setempat untuk mempromosikan
kebudayaan dan keindahan Danau Toba dari sisi Pulau Samosir.
https://bit.ly/3eDC3fP / https://bit.ly/3liVYlF
29. Wagub Sumatera Utara, Musa Rajekshah, meninjau beberapa objek wisata di
Kabupaten Samosir pada 14 Maret 2021. Dalam kunjungannya, Musa
mengajak masyarakat ikut melestarikan lingkungan Danau Aek Natonang
dan Danau Sidihoni sebagai cara memulihkan pariwisata dan perekonomian.
https://bit.ly/2Oq7dge
30. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, menjalin perjanjian kerjasama dengan
Museum Pusaka Nias sebagai bentuk dukungan Pemprov Sumut terhadap
pengembangan Nias menjadi daerah wisata. https://bit.ly/3vkWDI1
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II. LAYANAN WISATAWAN/SDM PARIWISATA
1. Menparekraf mengapresiasi peluncuran e-tourism Go Mandalika sebagai
upaya mendorong digitalisasi sektor pariwisata di tengah pandemi COVID19. Platform ini memberikan kemudahan kepada wisatawan dalam
memperoleh informasi mengenai pariwisata di Lombok Tengah.
http://bit.ly/3eNcE3g
2. Angkasa Pura I membagikan informasi tentang peluncuran Gerai Angkasa
yang merupakan platform untuk mendorong pengembangan dan
pemberdayaan UMKM serta menjadi jembatan produk UMKM menuju pasar
nasional dan global. https://bit.ly/3tc7P7Q
3. KAI memberikan face shield kepada penumpang sebagai tambahan proteksi
meski telah menggunakan masker. Face shield tersebut wajib digunakan
selama perjalanan. https://bit.ly/3bL40jT / https://bit.ly/3qOuDZw
4. Dalam kegiatan 100 hari program prioritas, Divisi Humas Polri menggelar
pelatihan konten kreatif bagi personel Humas di seluruh Indonesia. pelatihan
yang menggandeng LKBN Antara ini diharapkan agar seluruh personel
Humas Polri mampu menyiapkan, mengolah dan menyajikan konten
informasi yang kreatif. https://bit.ly/3cy0msR
5. Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang menyediakan layanan informasi yang
berlokasi di Kantor Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dan di kawasan
Pantai Pasir Padi, untuk membantu menjelaskan seputar destinasi pariwisata
di Kota Pangkalpinang. https://bit.ly/3vkNrU1

III. AKSESIBILITAS
1. Menhub melakukan tinjauan pembangunan KA Bandara YIA yang
mendorong konektivitas antarmoda di wilayah DI Yogyakarta.
https://bit.ly/30Kgfac / https://bit.ly/2Q7MjmB / https://bit.ly/3eEAazG
2. Angkasa Pura II membagikan informasi tentang aplikasi EHAC yang dapat
mempermudah penumpang dalam melakukan perjalanan udara.
https://bit.ly/3s0yODj
3. Garuda Indonesia memberikan layanan tes rapid antigen gratis untuk
penumpang domestik hingga 31 Maret 2021. https://bit.ly/3eEChDx
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4. Citilink menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 kepada 1.400 pegawai
Citilink secara bertahap mulai 12 Maret 2021. https://bit.ly/3cvjnMP /
https://bit.ly/3tkYKty
5. Commuter Line melarang penumpang untuk berbincang baik secara
langsung maupun via ponsel guna mencegah penyebaran COVID-19.
https://bit.ly/2OukcgE
6. Commuter Line dan PT TransJakarta mengimbau penumpang untuk selalu
menerapkan protokol 3M. https://bit.ly/38HAREm / https://bit.ly/3vobWPT /
https://bit.ly/3tknp1f
7. Commuter Line menerapkan aturan bahwa calon penumpang balita dilarang
menggunakan layanan KRL, kecuali dalam keadaan mendesak dan disertai
surat penyerta dari dokter. https://bit.ly/2OWpj9b
8. Commuter Line menerapkan aturan pembatasan pelayanan bagi calon
penumpang lansia, yakni hanya pada pukul 10.00-14.00, kecuali bila ada
kondisi mendesak dan surat penyerta dari dokter. https://bit.ly/3bIGILD
9. PT Transjakarta menerapkan protokol kesehatan pada calon penumpang
berupa pengecekan suhu sebelum memasuki halte. https://bit.ly/38CZcLA
10. Humas Kota Bandung menginformasikan tentang pemberlakukan PSBB
Proporsional Kota Bandung pada 9-22 Maret 2021 dalam rangka
pencegahan dan pengendalian COVID-19 berdasarkan Perwal No. 28 Tahun
2021. Perwal ini juga mengatur tentang jam operasional dan ketentuan
operasi usaha wisata di Kota Bandung.
https://bit.ly/38F2tu0 /
https://bit.ly/2PVrWbU
11. BRT Trans Semarang menerapkan protokol kesehatan ketat guna mencegah
penyebaran COVID-19 dalam transportasi umum dan menyediakan layanan
pembayaran non-tunai. https://bit.ly/30IVvj7
12. Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan tingkat positivity rate COVID-19
dari 20% menjadi 6% selama penerapan PPKM Mikro. https://bit.ly/3rS3p5U
13. Dinas Pariwisata Banyuwangi menginformasikan mengenai dokumen
kesehatan yang harus dilampirkan sebagai syarat untuk menyeberang ke Bali
dari Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. https://bit.ly/3eDLiMZ
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IV. AMENITAS
1. Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan pembangunan 263
sarana hunian pariwisata (Sarhunta) di Likupang, Manado, guna mendukung
pemulihan sektor pariwisata. https://bit.ly/30HBBVA / http://bit.ly/3tnpARs /
http://bit.ly/38ELfwQ
2. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Pusat,
Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara melakukan pengawasan kepada industri
pariwisata pada 11-14 Maret 2021, antara lain pada hotel dan restoran.
https://bit.ly/3eEOnN6
3. Dalam kegiatan monitoring dan penegakan hukum protokol kesehatan
pencegahan COVID-19 pada 13 Maret 2021, Satpol PP Jakarta Barat
menutup HM Karaoke, di Mal SC, Tambora. https://bit.ly/3bNIDyM
4. Petugas Satpol PP Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, menggelar
patroli dan pengawasan protokol kesehatan pada 12 Maret 2021 dan
menutup beberapa warung kopi di Grogol dan Tomang karena melanggar
jam operasional usaha di masa pandemi. https://bit.ly/30Iscx5

V. INTERNASIONAL
1. Sekretaris Jenderal UNWTO, Zurab Pololikashvili, menyatakan pemulihan
pariwisata global dapat dilakukan melalui pariwisata kebudayaan. Protokol
kesehatan dan vaksin telah memungkinkan wisatawan untuk berkunjung ke
destinasi wisata secara aman. https://bit.ly/3lfWalu / http://bit.ly/3cvfHL0
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat
membagikan informasi tentang penggunaan masker dengan baik dan benar
untuk menghindari penularan COVID-19. https://bit.ly/2OwLRh5
3. CDC Amerika Serikat mengimbau kepada masyarakat yang mempunyai
rencana liburan musim semi, untuk memilih aktivitas yang memiliki potensi
penularan COVID-19 yang minim. https://bit.ly/2PZRpkx
4. Pemerintah Australia akan menginvestasikan $1,1 miliar untuk penanganan
COVID-19 di Australia hingga 31 Desember 2021. https://bit.ly/3vrZrTM /
https://bit.ly/2NlfVf6
5. Departemen Kesehatan Australia menginformasikan bahwa masyarakat yang
akan kembali ke Australia harus melakukan tes COVID-19 sebelum
melakukan penerbangan. https://bit.ly/3vs31gn
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6. Departemen Kesehatan Australia menganjurkan untuk melakukan konsultasi
terhadap dokter tentang vaksinasi COVID-19. https://bit.ly/3qR1kWm
7. Departemen Kesehatan Australia menginformasikan mengenai jumlah
masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 per 14 Maret 2021.
https://bit.ly/30IxPLP
8. Departemen Kesehatan Australia menginformasikan bahwa Vaksin COVID19
Oxford/AstraZeneca
akan
diberikan
di
seluruh
Australia.
https://bit.ly/2OvP6p2
9. Departemen Kesehatan Australia menginformasikan tentang peluncuran
vaksin COVID-19. https://bit.ly/38FaS0r
10. Departemen Kesehatan Australia membagikan informasi tentang vaksin
COVID-19
yang
banyak
dipertanyakan
oleh
masyarakat.
https://bit.ly/3bMp7T1
11. Departemen Pariwisata Filipina membagikan informasi tentang destinasi
wisata Big Lagoon, El Nido yang menawarkan wisata perairan yang
menerapkan
protokol
kesehatan.
https://bit.ly/3qIm9U1
/
https://bit.ly/38FrlSi
12. Departemen Transportasi Filipina menginformasikan tentang peraturan
bahwa seluruh transportasi publik harus melakukan penyemprotan
desinfektan untuk mencegah penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3tnjDnA
13. Sekretaris Kantor Operasi Komunikasi Kepresidenan Filipina mengimbau
kepada masyarakat mendukung program vaksinasi COVID-19 guna
mencapai kekebalan kelompok sebagai awal untuk mengakhiri pandemi
COVID-19. https://bit.ly/2NgxWem
14. Pariwisata Malaysia bekerja sama dengan GoPro untuk menyelenggarakan
kontes video "Dream Malaysia" guna mempromosikan destinasi pariwisata
Malaysia. https://bit.ly/3bNDRkF
15. Maskapai Malaysia Airlines menginformasikan protokol kesehatan yang
perlu diterapkan selama penerbangan, guna mencegah penyebaran COVID19. https://bit.ly/3lfdp6F
16. Malaysia Airports mengingatkan kepada warga Malaysia untuk mendaftar
vaksinasi COVID-19 di aplikasi MySejahtera. https://bit.ly/2OonVN1
17. Melalui sebuah infografik, Pariwisata Malaysia menginformasikan SOP
Pariwisata Domestik, yang memfokuskan pada travel bubble domestik.
https://bit.ly/2Q6rMP9
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18. Pemerintah India membagikan informasi tentang jumlah masyarakat yang
telah melakukan vaksinasi COVID-19 pada dosis pertama dan dosis kedua.
https://bit.ly/3cAs6x0 / https://bit.ly/3rSjVCM
19. Pemerintah Filipina menginformasikan bahwa 30.000 dosis vaksin COVID-19
AstraZeneca telah tiba dan sedang dipersiapkan untuk diluncurkan di
beberapa wilayah dengan target petugas kesehatan, kelompok lansia,
petugas pelayanan publik dan anggota berseragam. https://bit.ly/2OxRX0z
20. Pemerintah Vietnam menginformasikan bahwa pihaknya telah melaksanakan
vaksinasi AstraZeneca COVID-19 dosis pertama kepada 10.000 orang.
https://bit.ly/2ORjV7B

VI. LAIN-LAIN
1. BNPB merilis informasi update infografis percepatan penanganan COVID-19
di
Indonesia
per
15
Maret
2021.
http://bit.ly/30GOn73
/
https://bit.ly/3lgpFDT

2. Kemenlu menyampaikan perkembangan angka COVID-19 di dunia dan
perlindungan WNI per 15 Maret 2021. Total WNI terkonfirmasi di luar negeri
adalah 3.856: 2.969 sembuh, 174 meninggal, dan 713 dalam perawatan.
https://bit.ly/2OvY3yE / https://bit.ly/3toBk6z
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3. Kementerian Kesehatan merilis informasi update perkembangan vaksinasi
COVID-19 di Indonesia per 15 Maret 2021. https://bit.ly/3ljmbjP /
https://bit.ly/3tp8Rxt

4. KPCPEN menginformasikan klarifikasi bahwa informasi seseorang akan lebih
mudah
terinfeksi
COVID-19
setelah
divaksin
adalah
hoaks.
https://bit.ly/30KqkUA
5. KPCPEN menginformasikan klarifikasi terhadap berita hoaks vaksinasi
COVID-19 untuk warga non-DKI Jakarta di Istora Senayan.
https://bit.ly/3tcf1Ro
6. Kemenparekraf menginformasikan tentang Instruksi Presiden terkait
pemberian vaksin COVID-19 secara gratis. https://bit.ly/30GC0b5
7. Kemenparekraf menginformasikan bahwa jajarannya siap menjalankan
vaksinasi demi menjaga dan melindungi diri, serta mencegah penularan
COVID-19. https://bit.ly/3qNGhnM
8. Kemenkominfo menggelar vaksinasi akbar tahap pertama untuk 3.200 ASN
pada 12 - 14 Maret 2021. http://bit.ly/2OXWd9O / https://bit.ly/38FmsZm
9. KemenkopUKM telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi ASN dalam
kementerian,
pada
8
Maret
2021.
https://bit.ly/3rNGuIB
/
https://bit.ly/3lhMrex / http://bit.ly/2OTbWXs
10. Kemenag membagikan video mengenai vaksin dari tokoh keagamaan guna
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19.
https://bit.ly/3tkW1jw / https://bit.ly/3bNyvpK
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11. Melalui sebuah infografik, Indonesia Baik menginformasikan istilah yang
digunakan
mengenai
COVID-19.
https://bit.ly/38HDqGu
/
https://bit.ly/3rQvcU5
12. Indonesia Baik memberikan anjuran kepada masyarakat untuk tidak
menggunakan masker dengan kalung guna mencegah penularan COVID19. https://bit.ly/3eHKOWe
13. Pemprov DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hoaks
yang berpotensi menghambat penanganan di masa pandemi.
https://bit.ly/3vjt5uh / https://bit.ly/2OunCQw / https://bit.ly/3bOJizY
14. Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk waspada akan varian
baru mutasi COVID-19. https://bit.ly/2OTmiXk
15. Dinas Kehutanan DKI mengingatkan masyarakat untuk selalu patuh
menjalankan protokol kesehatan. https://bit.ly/3tjM2ey
16. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk waspada
akan varian baru mutasi COVID-19. https://bit.ly/38EQ4WU
17. Satpol PP DKI Jakarta Kelurahan Cipinang Besar Utara membantu
pendampingan lansia yang hendak melakukan vaksinasi COVID-19 pada 15
Maret 2021, di Cipinang Latihan, Jakarta Timur. https://bit.ly/2OnjfHb
18. Pada 15 Maret 2021, Pemerintah Kota Jakarta Utara melaksanakan vaksinasi
COVID-19 bagi tokoh agama di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara.
https://bit.ly/30Ho68H
19. Pemprov Bali memfasilitasi proses vaksinasi COVID-19 bagi Pekerja Migran
Indonesia asal Bali yang akan kembali bekerja ke luar negeri.
https://bit.ly/3tnJJqy / http://bit.ly/38GyPEx
20. Pemprov NTB membagikan video Wakil Gubernur NTB yang mengimbau
masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3tgkGWD
21. Polresta Yogyakarta mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol
kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. https://bit.ly/30Hp055
22. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan beberapa sekolah untuk menerapkan
pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan ketat.
http://bit.ly/3cCsYS6
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23. Pemprov Jawa Barat membagikan tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19
baik yang dilakukan secara massal di Gedung Pakuan dan Gedung Sate,
maupun
memanfaatkan
mobile vaksinasi Polda Jawa Barat.
https://bit.ly/3qMNWmb / https://bit.ly/3vpP9TV / https://bit.ly/3cBcNo5
24.
dan Optimisme Kebangkitan Ekonomi di Tengah Pandemi" pada 18 Maret
2021, melalui Zoom. https://bit.ly/3tjpgTV / https://bit.ly/30FRrQO /
https://bit.ly/3cwT1dd
25. Pemprov Jawa Barat membagikan informasi tentang pelajaran yang dapat
dipetik setelah melalui pandemi COVID-19 selama satu tahun.
https://bit.ly/38FTXLg / https://bit.ly/38ERj8l
26. Pemprov Jawa Barat membagikan panduan menerima paket selama masa
pandemi COVID-19. https://bit.ly/30LiPwS / https://bit.ly/3rPAwHd
27. Pemprov Jawa Barat membagikan informasi hal yang harus dilakukan
sebelum dan setelah mendapatkan vaksin COVID-19. https://bit.ly/3eG1vl4
28. Diskominfo Jawa Barat membagikan informasi perbedaan varian, strain dan
mutasi virus COVID-19 dan mengimbau masyarakat untuk menerapkan
protokol kesehatan dan mendukung upaya 3T. https://bit.ly/3tkCMXv
29. Diskominfo Jawa Barat membagikan informasi vaksinasi COVID-19 pada
tahap kedua sudah dimulai. https://bit.ly/3qLJPqr
30. Universitas Padjadjaran (UNPAD) mulai melakukan vaksinasi COVID-19
kepada dosen dan guru besar. https://bit.ly/3vrVD4E
31. OJK RI akan bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat untuk memulihkan
sektor ekonomi di masa pandemi. https://bit.ly/3cs1D4O
32. Pemprov Jawa Barat menginformasikan Pemkab Garut melaksanakan
vaksinasi COVID-19 di dua titik dengan menargetkan 2.500 orang.
https://bit.ly/3lgYHfi
33. Pemkot Malang akan memulai simulasi sekolah tatap muka pada bulan Juli
2021 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Selain itu, vaksinasi
COVID-19 bagi lansia di Kota Malang akan dimulai pada 1 April 2021.
https://bit.ly/3tdGmT8
34. Disparbud Kabupaten Magetan melaksanakan vaksinasi kedua bagi ASN
pada 15 Maret 2021. https://bit.ly/3bJY4rB
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35. Pemkot Balikpapan menggelar vaksinasi kedua bagi 550 pekerja pelayanan
publik pada 14 Maret 2021 di BSCC Dome Balikpapan.
https://bit.ly/3eCvU3F
36. Pemkot Balikpapan melaporkan bahwa vaksinasi COVID-19 telah diberikan
kepada 27.484 penerima prioritas tahap pertama. https://bit.ly/3vjEKJz
37. Pada 15 Maret 2021, Pemkot Medan mulai mencairkan insentif tenaga
kesehatan di RSUD Dr. Pirngadi Medan dan Puskesmas yang menangani
pasien COVID-19 untuk periode Mei sampai dengan September 2020.
https://bit.ly/3eGboiG
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