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SOROTAN
Isu yang dapat menjadi sorotan dalam laporan hari ini, antara lain:
1. Presiden Joko Widodo dan Menparekraf melakukan kunjungan ke Bali untuk
meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal di dua lokasi yaitu di
Gianyar dan Denpasar. https://bit.ly/2Q5mpj6
2. Kemenkes bekerjasama dengan Kemenparekraf, Dinkes DKI Jakarta,
ALODOKTER, Homecare24, dan klinik Doctora melaksanakan vaksinasi drive
thru bagi lansia dan pekerja pariwisata. https://bit.ly/3cGgZCP
3. Pemerintah Indonesia mempersiapkan tiga zona hijau COVID-19 yang akan
dibuka kembali untuk pariwisata, yaitu: Ubud di Kabupaten Gianyar, Nusa
Dua di Kabupaten Badung, dan Sanur di Kota Denpasar.
https://bit.ly/3cDbMvD
4. Kemenparekraf mengadakan vaksinasi COVID-19 kepada 2491 pegawai
Kemenparekraf. https://bit.ly/2OFqBWy
5. Sebanyak 5.212 awak media di wilayah Jabodetabek menerima vaksinasi
tahap kedua di Hall A Senayan, Jakarta 16-17 Februari 2021.
https://bit.ly/2QhgJ5X
6. Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, mengimbau masyarakat
untuk bijak dalam menyikapi mudik lebaran tahun ini, mengingat situasi
pandemi
COVID-19
belum
juga
membaik
secara
signifikan.
https://bit.ly/3tug67b
7. Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan perpanjangan
PPKM Mikro Jawa-Bali dan tiga provinsi sangat efektif dan mampu
meningkatnya jumlah zona hijau. Meski begitu, upaya penurunan keterisian
rumah sakit harus ditingkatkan. https://bit.ly/2OFgtgu
8. Wali Kota Balikpapan memberi relaksasi bagi fasilitas tempat wisata
sehingga bisa beroperasi kembali pada masa perpanjangan PPKM Mikro.
https://bit.ly/3lqakkf
9. Kominfo memberi edukasi
https://bit.ly/30T8wXE

mengenai

peristiwa

Long

COVID-19.

10. Kemenag menginfokan ibadah haji belum bisa dilaksanakan normal pada
2021. https://bit.ly/2NpgXGP
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I. ATRAKSI/EKRAF
1. Pemerintah Indonesia mempersiapkan tiga zona hijau COVID-19 yang akan
dibuka kembali untuk pariwisata. Tiga zona hijau tersebut antara lain Ubud
di Kabupaten Gianyar, Nusa Dua di Kabupaten Badung, dan Sanur di Kota
Denpasar.
https://bit.ly/3cDbMvD
/
https://bit.ly/3lpO3Tz
/
https://bit.ly/3vBn8ZC
2. Menparekraf melakukan pertemuan dengan Dubes India untuk Indonesia
untuk membahas tentang peningkatan kerja sama di bidang pariwisata dan
ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19. https://bit.ly/3r3CdQt /
https://bit.ly/3eLfLsz
3. Kemenparekraf mengadakan Archipelageek SWSX Creative Industries
Exhibition 2021 yang diadakan pada 16 - 20 Maret 2021.
https://bit.ly/3qTgdrd / https://bit.ly/30QcyzV
4. Kemenparekraf membagikan video mengenai pengalaman Menparekraf
bersepeda dan lari di Mandalika dengan menerapkan protokol kesehatan.
https://bit.ly/3cyyjcM / https://bit.ly/3lvSvjJ
5. KBRI Bangkok bekerja sama dengan Disbud DKI Jakarta untuk melaksanakan
Virtual Tour Museum sebagai bentuk inovasi kreativitas di tengah masa
pandemi COVID-19. https://bit.ly/3bQCNMR
6. Generasi Pesona Indonesia mengimbau masyarakat untuk menerapkan
protokol kesehatan saat berwisata. https://bit.ly/2OGsZfF
7. Distamhut DKI Jakarta kembali membuka 28 Ruang Terbuka Hijau (RTH) di
masa penerapan PPKM berbasis Mikro, salah satunya Taman Lapangan
Banteng, dengan menerapkan protokol kesehatan. https://bit.ly/3qX5sUR
8. Museum BI akan mengadakan webinar bertajuk "Jelajah Virtual Kota Tua"
pada 20 Maret 2021. https://bit.ly/30S5Dq0
9. Kepala Seksi Taman dari Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Administrasi Jakarta Timur, Randi Putera mengatakan, 5 taman di wilayah
Jakarta Timur kembali dibuka untuk umum sejak 13 Maret 2021 dengan
menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas
pengunjung maksimal 25% dari kapasitas seluruhnya. https://bit.ly/3toiVGI /
https://bit.ly/3cFtVcj
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10. Pemkot Jakarta Utara menginformasikan bahwa ruang ketiga, seperti Taman
Maju Bersama (TMB) Bintaro, TMB Sungai Kendal, TMB Sarang Bango, dan
Hutan Mangrove sudah dapat dikunjungi masyarakat sejak 13 Maret 2021
dengan menerapkan protokol kesehatan. https://bit.ly/2QduBhs
11. Rencana pemerintah menjalankan reaktiviasi pariwisata di Kepulauan Riau
mendapat respons positif dari Singapura. https://bit.ly/3lni1HK
12. Kepala STP Bandung mengunjungi Disparbud Jawa Barat untuk membahas
tentang Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata dan pengelolaan desa
wisata. https://bit.ly/30T5KRW
13. Diparkab Surakarta menginformasikan bahwa Produksi Jaringan Pelukis
Indonesia menggelar pameran seni lukis R.A. Kartini bertajuk "Mahakarya
Wanita Indonesia" pada 10 - 16 April 2021 di Galeri Seni Rupa, Surakarta.
https://bit.ly/2P5QeQk
14. Balita Anak di usia 5 tahun ke atas sudah diperbolehkan berkunjung ke Jurug
Solo Zoo dengan menerapkan protokol kesehatan. https://bit.ly/3qSA1Lu
15. Pemkot Malang menginformasikan mengenai kebijakan Kemenparekraf
yang sudah mengizinkan pelaksanaan kegiatan olahraga, musik, dan
pameran dengan mengikuti aturan khusus. https://bit.ly/2NqV0ax
16. Pemkab Banyuwangi mengadakan festival cokelat dan kopi dengan
menerapkan protokol kesehatan. https://bit.ly/3lmvdge
17. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi memberi relaksasi bagi fasilitas tempat
wisata sehingga bisa beroperasi kembali pada masa perpanjangan PPKM
Mikro. https://bit.ly/3lqakkf
18. Pada 17 Maret 2021, Dinas Pariwisata Sumatera Barat mengadakan diskusi
bersama salah satu Lembaga Sertifikasi terakreditasi nasional untuk
memberikan masukan yang konstruktif demi meningkatkan kualitas layanan
kepariwisataan Sumatera Barat. https://bit.ly/30Qi85d
19. Forum Dinas Pariwisata se-Sumbar menggelar Rakor di alam terbuka, yaitu
di Pulau Angso Duo, Pariaman. Rakor dengan tema Pengembangan Desa
Wisata ini berlangsung pada 16 Maret 2021. https://bit.ly/2QfdjR2
20. Pada 17 Maret 2021, Dispar Provinsi Sumbar kedatangan Konjen India di
Medan, Mr. Raghu Gururaj sebagai kunjungan courtessy ke Provinsi
Sumatera Barat. Kunjungan ini menghasilkan rencana kerja sama di bidangbidang yang memiliki kesamaan, seperti kebudayaan, pendidikan, dan
pertanian. https://bit.ly/3bUgohA
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21. Wisata Kaldera Toba Nomadic Escape telah dibuka kembali bagi para
wisatawan umum yang ingin berkunjung. Pengunjung diarahkan untuk
melakukan registrasi online di https://registrasi.laketoba.travel/ dan tetap
menerapkan protokol kesehatan 3M. https://bit.ly/30XwgJT

II. LAYANAN WISATAWAN/SDM PAREKRAF
1. Kemenparekraf membuka kelas storytelling daring bagi para para pemandu
wisata lokal dan pelaku Biro Perjalanan Wisata, yang tergabung pada asosiasi
pramuwisata
di
wilayah
regional
1
(Sumatera
dan
Jawa).
https://bit.ly/2OKdbZf / https://bit.ly/2OWMTmq
2. Kemenkes bekerjasama dengan Kemenparekraf, Dinkes DKI Jakarta,
ALODOKTER, Homecare24, dan klinik Doctora melaksanakan vaksinasi drive
thru bagi lansia dan pekerja pariwisata pada 16 Maret 2021.
https://bit.ly/3cGgZCP / https://bit.ly/38Qs0Ap / https://bit.ly/3qVueov
3. Presiden Joko Widodo dan Menparekraf melakukan kunjungan ke Bali untuk
meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal di dua lokasi yaitu di
Gianyar dan Denpasar pada 16 Maret 2021. https://bit.ly/2Q5mpj6 /
https://bit.ly/3vBBb1c / https://bit.ly/3eOsICc / https://bit.ly/2Nph9pA /
https://bit.ly/3ePm9z8 / https://bit.ly/30On6zB / https://bit.ly/3qOrJ7i /
https://bit.ly/3bTSjaP / https://bit.ly/3vz98zO / https://bit.ly/30RZh9W /
https://bit.ly/2OHG2NN / https://bit.ly/3cE7hko /https://bit.ly/3lmkgLE /
https://bit.ly/3vB6TM8 / https://bit.ly/3eLlMp9 / https://bit.ly/3vzhYO0 /
https://bit.ly/3bUkczJ / https://bit.ly/3vxocha
4. Presiden Joko Widodo mengharapkan agar program vaksin dapat
membantu mengembalikan pariwisata Bali. https://bit.ly/3vvJc82/
https://bit.ly/3ln0m3b
5. Menparekraf menekankan pentingnya digitalisasi bagi pelaku ekonomi
kreatif yang bergerak di sektor kuliner untuk memperluas cakupan
pemasaran produknya. https://bit.ly/2P1ZJja / https://bit.ly/2P58o4n
6. Penumpang Citilink dapat menggunakan aplikasi eHAC untuk menunjukkan
hasil tes COVID-19. https://bit.ly/38OFWLr
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7. Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
(PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Timur berkolaborasi dengan PT.
Pangansari Utama mengadakan pelatihan kuliner bagi 500 warga Jakarta
Timur, bersama Chef bersertifikat internasional, pada 17 Maret 2021.
https://bit.ly/3cEQ36t / https://bit.ly/3cERS3f
8. Asisten Ekbang Kota Jakarta Barat menghadiri Pembukaan Pelatihan Tata
Boga Kolaborasi Baznas DKI Jakarta dengan Disnakertrans Provinsi DKI
Jakarta pada 17 Maret 2021. https://bit.ly/3bVNDkK
9. Tourist Information Center Mobile kembali hadir di Cipinang Indah BKT,
pada 16-21 Maret 2021. https://bit.ly/3rQhQqZ
10. Program Jakpreneur wilayah Jakarta Barat 2021 mengadakan pelatihan
pembuatan kue kekinian. Kegiatan kolaborasi Dinas Sosial DKI Jakarta
dengan PT Jaya Fermex tersebut prakteknya digelar pada 17 Maret 2021.
https://bit.ly/2OKHgrD / http://bit.ly/3rVpIr7
11. Para pelanggar protokol kesehatan di Sanur diberi pembinaan dan masker
gratis. https://bit.ly/3cIpcX1
12. Pemkot Denpasar menggelar vaksinasi COVID-19 massal bagi rohaniawan,
bendesa,
budayawan,
dan
seniman,
serta
pelayan
publik.
https://bit.ly/3qQA4XX / https://bit.ly/2QdaQGO
13. Sebanyak 680 pekerja pariwisata di Ubud, Bali, divaksinasi COVID-19 pada
Selasa, 16 Maret 2021. Vaksinasi ini dilakukan sejalan dengan dibukanya
pariwisata di Bali. https://bit.ly/2Q4Bh18 / https://bit.ly/3qWbHbk /
https://bit.ly/3ePlUnQ
14. Disparprov NTB menginformasikan mengenai pemberian vaksinasi oleh
pemerintah kepada pelaku pariwisata NTB. https://bit.ly/3trAnKC
15. Pemprov Jawa Barat menginformasikan bahwa Diskop Garut mengadakan
Sosialisasi Fasilitasi Pemberian Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro
sebagai upaya untuk mendukung UMKM dan memperluas jangkauan
pemasaran. https://bit.ly/3bWdLMc
16. PHRI Kalimantan Barat mendukung kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi para
pelaku sektor pariwisata guna menggeliatkan kembali perekonomian di
wilayah tersebut. https://bit.ly/3qVJqSc
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17. Disbudpar Sumatera Barat mengadakan sosialisasi dan penerapan Sadar
Wisata dan Sapta Pesona di Era New Normal kepada jajaran pemerintah
daerah, pelaku pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Miga
Beach Hotel Gunung Sitoli Nias, Sumatera Utara, pada 16 Maret 2021.
https://bit.ly/2P2FNNm

III. AKSESIBILITAS
1. Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan perpanjangan
PPKM Mikro Jawa-Bali dan tiga provinsi sangat efektif dan mampu
meningkatnya jumlah zona hijau. Meski begitu, upaya penurunan keterisian
rumah
sakit
harus
ditingkatkan.
https://bit.ly/2OFgtgu
/
https://bit.ly/3eTUtJD
2. Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, mengimbau masyarakat
untuk bijak dalam menyikapi mudik lebaran tahun ini, mengingat situasi
pandemi
COVID-19
belum
juga
membaik
secara
signifikan.
https://bit.ly/3tug67b
3. PT Angkasa Pura II menginformasikan tentang layanan Virtual Customer
Assistant (VICA) untuk membantu pengguna layanan mendapatkan berbagai
informasi, termasuk informasi lokasi Rapid Test di bandara.
https://bit.ly/3rUVYKZ
4. Garuda Indonesia membagikan jadwal penerbangan Garuda Indonesia yang
beroperasi pada Maret 2021 dan mengimbau calon penumpang untuk
menyiapkan dokumen penerbangan sesuai dengan syarat di kota tujuan dan
tetap
menjaga
protokol
kesehatan
selama
bepergian.
https://bit.ly/3vAp1Wn /https://bit.ly/3cF1nzF
5. Garuda Indonesia menginformasikan ketentuan penerbangan internasional
yang masuk ke Indonesia. https://bit.ly/3rWaXEF
6. MRT Jakarta menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi para
penumpang. https://bit.ly/3bUE45v
7. Bandara Internasional Ngurah Rai Bali menginformasikan mengenai
persyaratan perjalanan terbaru berdasarkan Surat Edaran Satgas COVID-19
Nomor 7 tahun 2021. https://bit.ly/3cDOh5H
8. Gubernur Ganjar Pranowo meminta sopir angkutan segera divaksinasi
COVID-19 dalam rangka pelonggaran batasan mudik. https://bit.ly/38Pcyob
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IV. AMENITAS
1. Melalui sebuah video promosional, Cinema XXI menginformasikan siap
untuk beroperasi kembali dengan menerapkan protokol kesehatan.
https://bit.ly/2OF1Z05
2. Pemprov Jawa Barat menginformasikan bahwa Pemkab Garut akan
membangun gedung Galeri UMKM yang akan memasarkan produk UMKM.
https://bit.ly/3lAwaSl

V. INTERNASIONAL
1. Penelitian terbaru WHO menunjukkan bahwa memisahkan bayi dari ibu yang
sakit
COVID-19
dapat
berisiko
fatal.
https://bit.ly/3vxYFoa
/
https://bit.ly/3tw49hw
2. WHO berencana untuk terus melanjutkan program COVID-19 Solidarity
Response Fund. https://bit.ly/30RSn4w
3. WHO menjelaskan bahwa dampak pandemi COVID-19 adalah bentuk
ketidaksiapan dan ketidaksetaraan. https://bit.ly/3vvrfGG
4. WHO menginformasikan bahwa Ghana akan memulai vaksinasi COVID-19.
https://bit.ly/3qVXFqc / https://bit.ly/2Nqv6nj
5. WHO menganjurkan masyarakat untuk mengenakan masker dan menjaga
jarak guna mengurangi penularan COVID-19. https://bit.ly/2NqfrnT /
https://bit.ly/3vydMhl
6. Departemen Kesehatan Australia mengadakan diskusi daring dengan Ketua
Petugas Kesehatan untuk membahas perkembangan COVID-19.
https://bit.ly/3tuaxFP
7. Departemen Kesehatan Australia membagikan informasi tentang pernyataan
dari Australian Technical Advisory Group on Immunization (ATAGI)
mengenai keputusan di Eropa yang menangguhkan penggunaan vaksin
AstraZeneca. https://bit.ly/3bRpc87
8. Departemen Kesehatan Australia menginformasikan tentang vaksinasi
COVID-19 dengan kelompok fase 1B yang ditujukan kepada masyarakat
Australia yang memenuhi syarat. https://bit.ly/38OSl1G
9. CDC Amerika Serikat menginformasikan tentang vaksinasi COVID-19 tahap
kedua yang telah berjalan. https://bit.ly/3cG8fwv
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10. CDC Amerika Serikat menginformasikan tentang perlunya melakukan
konsultasi dengan petugas kesehatan atau dokter untuk mendapatkan vaksin
COVID-19. https://bit.ly/2NoglkK
11. CDC Amerika Serikat mengimbau masyarakat untuk merayakan Hari Santo
Patrick dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3eP7Sm2
12. CDC Amerika Serikat mengajak masyarakat yang telah mendapatkan vaksin
COVID-19
untuk
membagikan
pengalaman
melalui
V-Safe.
https://bit.ly/2QeHMPa
13. CDC Amerika Serikat mengimbau masyarakat untuk selalu membersihkan
kendaraan dengan disinfektan, terutama bagi penumpang yang
menunjukkan gejala COVID-19. https://bit.ly/38OX8Ai
14. CDC Amerika Serikat menginformasikan tentang jumlah masyarakat yang
telah terdaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dan banyaknya yang
telah mendapatkan vaksin COVID-19. https://bit.ly/3vAes5W
15. Pemerintah Amerika Serikat membagikan informasi tentang pentingnya
mendapatkan vaksin COVID-19 sesuai dengan dosis yang dianjurkan.
https://bit.ly/3eRftjY
16. Departemen Pariwisata Filipina membagikan informasi tentang Badan
Promosi Pariwisata Filipina yang memberikan subsidi Rapid Test PCR bagi
wisatawan domestik yang memenuhi syarat. https://bit.ly/3tyqBXf /
https://bit.ly/3cF0s26
17. Departemen Pariwisata Filipina menginformasikan bahwa Badan Promosi
Pariwisata Filipina mengadakan "Tourism and Technology Forum" pada 17 18 Maret 2021 di Okada Manila dan disiarkan melalui Facebook Live Tourism
Promotions Board Philippines. https://bit.ly/3lnjJsG
18. Departemen Pariwisata Filipina membagikan salah satu destinasi wisata Fort
San Pedro di Cebu yang dapat dikunjungi dengan menerapkan panduan
protokol kesehatan yang berlaku. https://bit.ly/38Ql7Pz
19. Departemen

Pariwisata

Filipina

meluncurkan

CARES

for

Tourism

Rehabilitation and Vitalization of Enterprises and Livelihood (TRAVEL) untuk
mendukung usaha selama pandemi COVID-19. https://bit.ly/3tulOGk
20. Menteri Kesehatan Filipina mengimbau agar pemerintah daerah terus
melakukan kampanye pentingnya mendapatkan vaksinasi COVID-19 karena
Manila mengalami lonjakan kasus COVID-19. https://bit.ly/2Q4rYhI
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21. Pemerintah Provinsi Camiguin, Filipina meluncurkan CleanCamiguinQR
(Quick Response) yang merupakan sistem pelacakan dan pemantauan bagi
para wisatawan. https://bit.ly/3eKXNq7
22. Pemerintah India menginformasikan tentang jadwal untuk mendapatkan
vaksin COVID-19. https://bit.ly/3tlmdL4
23. Pemerintah India menginformasikan tentang jumlah masyarakat yang telah
mendaftarkan
diri
untuk
mendapatkan
vaksin
COVID-19.
https://bit.ly/3tnYDx2
24. Pemerintah India menginformasikan tentang panduan protokol kesehatan
saat berada di tempat makan selama pandemi COVID-19.
https://bit.ly/3qOfuYo
25. Pemerintah India membagikan informasi tentang panduan protokol
kesehatan saat melakukan ibadah di tempat ibadah selama masa pandemi
COVID-19. https://bit.ly/3rX6HEL
26. Pemerintah India membagikan informasi tentang pentingnya tetap
menggunakan masker dan menjaga jarak setelah mendapatkan vaksin
COVID-19. https://bit.ly/3qRUAHL
27. Pemerintah India membagikan yang telah mendaftarkan diri untuk
mendapatkan vaksin COVID-19 berdasarkan wilayah. https://bit.ly/2Q55DRa
28. Badan Imigrasi Tokyo melarang masuk pelancong yang tidak menggunakan
masker. https://bit.ly/38OaHzP
29. Bandara Malaysia mengimbau penumpang untuk tetap menerapkan
protokol kesehatan. https://bit.ly/2P1NJ16
30. Kementerian Pariwisata, Seni, dan Budaya Malaysia melaporkan pencapaian
selama tahun 2020 dan rencana untuk membangkitkan sektor pariwisata,
seni, dan budaya. https://bit.ly/3qZeC2Z
31. Sekretaris Negara untuk Transisi Digital dan Komunikasi Elektronik Prancis
merinci empat langkah konkret yang mendukung pengasuh dan mediator
digital, yang dibiayai oleh rencana pemulihan. https://bit.ly/3qYJyR4
32. Pemerintah Singapura memberi video edukasi mengenai vaksinasi COVID19. https://bit.ly/3eVsngK
33. Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura memutuskan untuk
mengalihkan dana sebanyak US$11 miliar ke program COVID-19 Resilience
Package. https://bit.ly/2P0NxPM
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34. Proyek renovasi area Pejalan Kaki Khlong Ong Ang di Thailand mendapatkan
penghargaan Asian Townscape Awards 2020 dari UN-Habitat untuk regional
Asia dan Pasifik. https://bit.ly/3bRySiO / https://bit.ly/3qSeIcH /
https://bit.ly/38Rjdhw
35. Otoritas Pariwisata Thailand (TAT) meluncurkan event Taste of Prachuap,
serangkaian acara makan ala Chef's Table yang dijadwalkan berlangsung di
restoran yang ditentukan di Hua Hin pada Maret-Desember 2021, guna
mempromosikan
pariwisata
Thailand.
https://bit.ly/3qORHaI
/
https://bit.ly/3rXaWA6 / https://bit.ly/3qT5jlh
36. Pemerintah Vietnam membagikan informasi tentang donasi vaksin COVID19 yang diberikan oleh Rusia telah tiba di Bandara Internasional Ha Noi.
https://bit.ly/396604T
37. Pemerintah Vietnam bekerja sama dengan Pemerintah Rusia untuk
memastikan keamanan selama pandemi COVID-19. https://bit.ly/3eOczwA
38. IMF menilai bahwa Vietnam dapat mengendalikan ekonomi selama pandemi
COVID-19. https://bit.ly/30PR3z5

VI. LAIN-LAIN
1. BNPB merilis informasi update infografis percepatan penanganan COVID-19
di
Indonesia
per
17
Maret
2021.
https://bit.ly/2Qfar6L
/
https://bit.ly/3tA3889
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2. Kemenlu menyampaikan perkembangan angka COVID-19 di dunia dan
perlindungan WNI per 17 Maret 2021. Total WNI terkonfirmasi di luar negeri
adalah 3.892: 3.002 sembuh, 175 meninggal dan 715 dalam perawatan.
https://bit.ly/30TGJWO / https://bit.ly/2NrjLn1

3. KPCPEN merilis klarifikasi hoaks tentang perpanjangan subsidi kuota
Kemendikbud dan cara melaporkan hoaks tersebut. https://bit.ly/3vA4HV5 /
https://bit.ly/38KUNGn
4. KPCPEN menginformasikan bahwa penundaan penggunaan vaksin
AstraZaneca dikarenakan pemerintah masih menunggu uji coba dan berhatihati dalam penggunaan vaksin COVID-19. https://bit.ly/2OHumur
5. KPCPEN mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir, khususnya
terhadap vaksin COVID-19 karena pemerintah berkomitmen untuk
menjamin vaksin halal, aman, dan berkualitas. https://bit.ly/3eO3bZO
6. Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan dan menyusun strategi
untuk mendeteksi virus COVID-19, terutama masyarakat yang terinfeksi virus
COVID-19 varian mutasi baru. https://bit.ly/3bQmZK6
7. Pemerintah kejar target cakupan vaksinasi COVID-19 kedua sebagai usaha
untuk menciptakan kekebalan kelompok dan memulihkan kondisi nasional.
https://bit.ly/3bSvTqw / https://bit.ly/3txDOzh / https://bit.ly/38OsWFE
8. Kemenkes mengklarifikasi tentang informasi vaksin kadaluarsa dan
menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan vaksin yang tidak
berkualitas.
https://bit.ly/3rZcZDV
/
https://bit.ly/30Rod1y
/
https://bit.ly/3rW7p5j / https://bit.ly/3r1i916 / https://bit.ly/3qWXE5v /
https://bit.ly/3lpydsj
9. Wapres, Ma'ruf Amin, telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dosis
kedua pada 17 Maret 2021. https://bit.ly/3ln7dcE / https://bit.ly/38P59VV
10. Kemenparekraf mengadakan vaksinasi COVID-19 kepada 2491 pegawai
Kemenparekraf. https://bit.ly/2OFqBWy / https://bit.ly/3tsTtzV
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11. Kominfo menginformasikan ada kasus penggumpalan darah di Eropa akibat
vaksin
Astra
Zeneca
adalah
hoaks.
https://bit.ly/38MS4w8
/
https://bit.ly/3bUbjWH
12. Kominfo memberi edukasi mengenai peristiwa Long COVID-19.
https://bit.ly/30T8wXE / https://bit.ly/3tnDhzY / https://bit.ly/3lpQMwv
13. Kominfo
memberi
perkembangan
vaksin
https://bit.ly/3bVMgCF / https://bit.ly/3vyAK83

Merah

Putih.

14. Kominfo memberikan informasi penanganan persebaran konten hoaks
vaksin COVID-19. https://bit.ly/3eLA74X
15. Kominfo memberi edukasi mengenai persiapan sebelum vaksinasi COVID19. https://bit.ly/3bSwt7G
16. Kemenag menginfokan vaksinasi ASN Kemenag tahap pertama sudah
selesai. https://bit.ly/2Ntp5pW / https://bit.ly/3eKMYVb
17. Kemenag menginfokan ibadah haji belum bisa dilaksanakan normal pada
2021. https://bit.ly/2NpgXGP / https://bit.ly/3eSvLsT
18. Js Inggi Kartika Dewi, Rohaniwan Khonghucu, memberi testimoni mengenai
pemberian vaksinasi COVID-19 bagi agamawan. https://bit.ly/2QfhBI8 /
https://bit.ly/3rZtzn2
19. PT Angkasa Pura I menginformasikan tentang peluncuran layanan
kebersihan premium dari Angkasa Pura Supports, yaitu panggilaja.com.
https://bit.ly/2OK1ZMa / https://bit.ly/30Uonow
20. PT Angkasa Pura II menginformasikan tentang pelaksanaan vaksinasi COVID19 Tahap 2 dan daftar kelompok prioritas penerima vaksin tersebut.
https://bit.ly/3qSa4vn
21. Citilink memberi vaksinasi COVID-19 kepada karyawannya pada 17 Maret
2021. https://bit.ly/3vAsy7m
22. PT Jasa Marga mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol 3M.
https://bit.ly/3rY8Pw1
23. Grab Indonesia menginformasikan bahwa Grab Vaccine Center kedua telah
selesai beroperasi di Banten pada 13-14 Maret 2021 dan telah memberikan
vaksinasi dosis pertama kepada 6.000 orang lansia dan pekerja publik di
sektor transportasi. https://bit.ly/3ttk3ZY
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24. Sebanyak 5.212 awak media di wilayah Jabodetabek menerima vaksinasi
tahap kedua di Hall A Senayan, Jakarta pada 16 Februari 2021. Kegiatan ini
akan berlangsung hingga 17 Maret 2021. https://bit.ly/2QhgJ5X /
https://bit.ly/3eMws6W / https://bit.ly/3qWeaCC / https://bit.ly/2NuDm5M /
https://bit.ly/2P2g7QI / https://bit.ly/3cHH4Bn / https://bit.ly/30NHqRE
25. Pemprov DKI menginformasikan alur vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta.
https://bit.ly/3txeR74
26. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara optimis vaksinasi warga lanjut
usia rampung pada akhir Maret 2021 mendatang. Salah satu cara yang
ditempuh adalah dengan menambah sejumlah lokasi dinamis vaksinasi pada
31 kelurahan di Jakarta Utara. https://bit.ly/30NugEe / https://bit.ly/3eLDBEz
27. Seluruh Pegawai Sudin Parekraf Jakarta Barat mengikuti screening untuk
Vaksinasi COVID-19 pada 17 Maret 2021. https://bit.ly/3lqNd8Z
28. Wakil Bupati Badung melaporkan hasil vaksinasi COVID-19 kepada Presiden
Joko Widodo melalui video conference. https://bit.ly/3vym5tx /
https://bit.ly/3eNueV9
29. Polres Kota Yogyakarta menginformasikan tentang cara mencegah
penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan.
https://bit.ly/3eVLOGe
30. Pemprov Jawa Barat menginformasikan tentang kegiatan olahraga yang
dapat dilakukan oleh penyintas COVID-19. https://bit.ly/38QHdBv /
https://bit.ly/3rUt4e0
31. Pemprov Jawa Barat menginformasikan tentang vaksinasi massal tahap dua
yang dilaksanakan di Gedung Pakuan dan Gedung Sate, yang ditujukan
hanya untuk kelompok prioritas lansia, tokoh masyarakat, tokoh agama dan
petugas pelayanan publik yang telah terdaftar di Dinkes Jawa Barat.
https://bit.ly/3rYeguV / https://bit.ly/3bUths3 / https://bit.ly/2Qdlk98
32. Pemprov Jawa Barat menginformasikan bahwa pelaksanaan vaksinasi
COVID-19 tahap berikutnya akan ditujukan untuk guru dan tenaga pendidik.
https://bit.ly/30T16Du / https://bit.ly/3bUocAf / https://bit.ly/3eOKDIY
33. Pemprov Jawa Barat membagikan video tentang penggunaan tali masker
atau strap mask yang baik dan benar. https://bit.ly/38PhZ6s /
https://bit.ly/3bUMTw9
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34. Pemprov Jawa Barat menginformasikan bahwa Gedung Sate akan
digunakan
sebagai
tempat
pelaksanaan
vaksinasi
COVID-19.
https://bit.ly/2NtgJP6
35. Pemprov Jawa Barat mendapatkan apresiasi oleh Kemenkes karena
berkomitmen mempercepat vaksinasi COVID-19. Komitmen ini ditunjukkan
dengan menggunakan gedung berkapasitas besar di Jawa Barat sebagai
tempat pelayanan vaksinasi COVID-19. https://bit.ly/3txppTI
36. Pemprov Jawa Barat menginformasikan bahwa kasus positif COVID-19 pada
tenaga kesehatan mulai menurun sejak pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di
Jawa Barat. https://bit.ly/3lw5GRJ
37. Jabar Quick Response menginformasikan bahwa informasi vaksinasi COVID19
untuk
masyarakat
umum
telah
dibuka
adalah
hoaks.
https://bit.ly/3cFrMNx
38. Diskominfo Jawa Barat menginformasikan bahwa protokol kesehatan untuk
menjaga jarak tidak sama dengan isolasi sosial. https://bit.ly/3eLv1pl
39. Pemprov Jawa Barat menginformasikan bahwa Pemkab Ciamis
mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diberikan kepada 2043
pelayanan publik. https://bit.ly/3qSi9QJ
40. Pemprov Jawa Tengah memberi edukasi mengenai strap masker.
https://bit.ly/2P1YaBM
41. Humas Kota Bandung mengajak masyarakat untuk mendukung program
vaksinasi COVID-19 dengan adanya Halo Bandung On The Spot.
https://bit.ly/2P2ezWU
42. Humas Kota Bandung membagikan informasi tentang stigma yang melekat
pada penyintas COVID-19. https://bit.ly/3bRZgJA
43. Pemkot Tangerang membagikan video tentang pengalaman tenaga
kesehatan yang bertugas sebagai penyuntik vaksin COVID-19.
https://bit.ly/2OxpmZz
44. Pemprov Jawa Tengah mempersiapkan pembukaan sekolah secara luring.
https://bit.ly/3qUwEUm
45. Gubernur Ganjar Pranowo berkunjung ke sekolah di Salatiga yang sudah
melakukan simulasi pembelajaran luring. https://bit.ly/2P2v85i /
https://bit.ly/3eOr8QD
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46. Pemprov Jawa Tengah meminta sekolah untuk memastikan keefektifan
disinfektan. https://bit.ly/2Np4Tp1
47. Vaksinasi untuk petugas pelayanan publik Balikpapan tahap kedua digelar
pada 16 Maret 2021 di BSCC Dome. https://bit.ly/3qZoCcx
48. Gubernur Kalimantan Utara mengimbau masyarakat untuk
melakukan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. https://bit.ly/2Oyl6cl

segera

49. Dispar Kalimantan Selatan memublikasikan video kegiatan pembukaan
Rakornis Pariwisata Kalimantan Selatan. https://bit.ly/38MHkho /
https://bit.ly/3tr3NIM
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