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SOROTAN
Isu yang dapat menjadi sorotan dalam laporan hari ini, antara lain:
1. Seiring dengan lonjakan kasus COVID-19 di India, Pemerintah Indonesia menutup
sementara akses masuk bagi WNA yang memiliki riwayat perjalanan ke India dalam 14 hari
terakhir, serta menghentikan sementara penerbitan visa bagi Warga Negara India.
https://bit.ly/3vp3BL5
2. Sekretariat Kabinet membagikan lima poin keterangan pers Menkes usai Ratas mengenai
penanganan Pandemi COVID-19 pada 26 April 2021, mencakup pelaksanaan PPKM Mikro
dan vaksinasi massal, keseimbangan penanganan COVID-19 dari sisi kesehatan dan
ekonomi, Visa Kunjungan atau Tinggal, imbauan disiplin protokol kesehatan, serta
tambahan dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac dan GAVI. https://bit.ly/2R6bzKp
3. Kemenhub membagikan video ilustrasi potensi penularan COVID-19 terhadap lansia dan
mengimbau masyarakat untuk tidak mudik, guna menghindari lonjakan kasus COVID-19.
https://bit.ly/2RZg2Ph
4. Kemenparekraf mengadakan program Nyatakan.id yang akan memfasilitasi pelaku industri
kreatif mewujudkan idenya yang berupa aplikasi dan permainan digital yang menunjang
penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dan penciptaan lapangan kerja baru. Penerimaan
proposal dibuka hingga 31 Mei 2021. https://bit.ly/3vqVXQA
5. Pelaksanaan Bazar Ramadan Fair yang akan digelar Pemerintah Kota Jakarta Pusat pada 19 Mei 2021 mendatang di Mal Grand Indonesia dinilai sebagai role model pelaksanaan
festival di masa pandemi, karena adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat serta
transaksi non-tunai dengan aplikasi JakOne Mobile. https://bit.ly/3dYjfHp
6. Dispar DIY menginformasikan mengenai destinasi wisata Gunung Api Purba Nglanggeran
yang telah dapat dikunjungi dengan melakukan reservasi kunjungan melalui aplikasi
VisitingJogja. https://bit.ly/3tZvmcJ
7. UNWTO bersama dengan IATA meluncurkan dasbor "The UNWTO/IATA Destination
Tracker Dasbor
-19
serta dapat membantu pembuatan kebijakan dengan memberikan gambaran global
tentang pembatasan perjalanan di seluruh dunia. https://bit.ly/3dXNxdB
8. Pemerintah Brunei Darussalam merilis kebijakan tentang pembatasan izin keluar-masuk
bagi warga negara India, seiring melonjaknya kasus positif COVID-19 di India.
https://bit.ly/3dW1usg
9. Departemen Dalam Negeri India mengeluarkan pedoman baru pengendalian COVID-19
dengan menerapkan restriksi pada tingkat distrik/subdistrik dan kota untuk mencegah
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3t0BkZL
10. CDC Amerika Serikat menginformasikan bahwa Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP) merekomendasikan vaksin Johnson & Johnson karena manfaatnya lebih
banyak daripada resikonya. https://bit.ly/3sZvrfa
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I. ATRAKSI/EKRAF
1. Kemenparekraf menginformasikan tentang potensi wisata minat khusus yang
mengedepankan sustainable tourism, yaitu wisata Pantai Botubarani di
Gorontalo yang memungkinkan pengunjung untuk dapat melihat paus dan
berwisata
air
seperti
naik
perahu,
snorkeling, dan diving.
https://bit.ly/3gIIAqL
2. Kemenparekraf menginformasikan bahwa Aceh Festival Ramadhan diadakan
pada 26 April - 2 Mei 2021 di Taman Budaya Banda Aceh.
https://bit.ly/3sZ7Lb9 / https://bit.ly/3aNTBDc / https://bit.ly/3aG5bQX
3. Kemenparekraf mengadakan webinar dalam rangka memperingati Hari
Kekayaan Intelektual Dunia 2021 bertema "Pentingnya HKI Dalam
Pengembangan Usaha: Problematika Pelanggaran HKI di Indonesia" pada
28 April 2021 pukul 10.00 - 12.00 WIB melalui Zoom. https://bit.ly/3xwLGnK
4. Menparekraf mengemukakan bahwa pihaknya akan melibatkan banyak
pihak dalam upaya memperketat dan pengawasan penerapan protokol
kesehatan CHSE pada destinasi wisata dan berbagai tempat bidang usaha
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. https://bit.ly/3vtjX5h /
https://bit.ly/3sZH59S
5. Pelaksanaan Bazar Ramadan Fair yang akan digelar Pemerintah Kota Jakarta
Pusat pada 1-9 Mei 2021 mendatang di Mal Grand Indonesia dinilai sebagai
role model pelaksanaan festival di masa pandemi. Hal ini dikarenakan
adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta transaksi non-tunai
dengan aplikasi JakOne Mobile. https://bit.ly/3dYjfHp
6. Galeri Nasional Indonesia kembali dibuka untuk umum pada 4 Mei 2021
mendatang. Pengunjung diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan
ketika berkunjung. https://bit.ly/3dXQz1d
7. Wakil Gubernur Bali meninjau "Pameran Pengobatan Tradisional dan Praktek
Pangusada Bali" pada 28 April 2021 di Parkir Sebelah Barat Kantor Gubernur
Bali. https://bit.ly/3gHPeNN / https://bit.ly/3aIX1Ho
8. Dekranasda Provinsi Bali menginformasikan bahwa "Pameran IKM Bali
Bangkit 2021 Tahap 2" digelar pada 27 April - 6 Juni 2021 di Taman Budaya
Provinsi Bali. https://bit.ly/2R347zx
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9. Wagub NTB meminta BPPD Provinsi NTB untuk memperkuat kegiatan
promosi pariwisata di NTB dengan memanfaatkan semua platform media
sosial atau teknologi informasi yang berkembang saat ini. Kegiatan tersebut
dinilai efektif menyasar semua kalangan masyarakat meskipun di tengah
pandemi COVID-19 yang masih mewabah. https://bit.ly/3t0ner8
10. Duta Museum DIY untuk Museum Sandi Yogyakarta mengadakan "Wajib
Kunjung Museum: Ngabuburit Secret Code Tour" pada 3 Mei 2021 pukul
16.00 WIB di Museum Sandi Yogyakarta. https://bit.ly/3vtxgTh
11. Dispar DIY menginformasikan mengenai destinasi wisata Gunung Api Purba
Nglanggeran yang telah dapat dikunjungi dengan melakukan reservasi
kunjungan melalui aplikasi VisitingJogja. https://bit.ly/3tZvmcJ
12. Pemkab Gunungkidul membagikan video tentang beberapa destinasi wisata
di Gunungkidul, antara lain Gunung Api Purba Batur Agung yang terletak di
komplek pantai Siung, Wediombo, Balong dan Batu. https://bit.ly/3u1fXZw
13. Dispar Sleman mengadakan webinar dengan tema "Pengembangan
Ekonomi Kreatif Sub Sektor Seni Pertunjukan dan Musik di Masa Pandemi
COVID-19" pada 28 April 2021 pukul 09.00 WIB melalui Zoom.
https://bit.ly/3sYbeGI
14. Museum Gedung Sate mengadakan Tatalepa Gedung Kertamukti pada 29
April 2021 pukul 10.00 WIB melalui Live Instagram. https://bit.ly/3xuMUQa
15. Pemprov Jawa Tengah mengadakan konser virtual "Panggung Kahanan:
Road Show" pada 28 April 2021 pukul 15.00-18.00 WIB di kanal YouTube
dan Facebook Ganjar Pranowo, serta dapat disaksikan di Satelit TV dan kanal
YouTube Woro Widowati. https://bit.ly/3vwe1sB
16. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan mengunjungi
Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan pada 28 April 2021 untuk
membicarakan tentang pemulihan pariwisata dan pengembangan Geopark
Nasional Pegunungan Meratus di Kabupaten Tanbu. https://bit.ly/3gK4kSV
17. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Ria Nofida
Telaumbanua, menerima kunjungan dari Direktorat Pam Obvit Polda Sumut
pada Selasa 27 April 2021 untuk membahas kerjasama dalam meningkatkan
keamanan
dan
kenyamanan
pariwisata
di
Sumatera
Utara.
https://bit.ly/2R5viJU
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II. LAYANAN WISATAWAN/SDM PAREKRAF
1. Kemenparekraf mengadakan program Nyatakan.idf yang akan memfasilitasi
pelaku industri kreatif mewujudkan idenya yang berupa aplikasi dan
permainan digital yang menunjang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dan
penciptaan lapangan kerja baru. Penerimaan proposal dibuka hingga 31 Mei
2021. https://bit.ly/3vqVXQA / https://bit.ly/3sY3CUS
2. Kemenparekraf berkolaborasi dengan Grab Indonesia menyelenggarakan
kegiatan "Peningkatan Kualitas Layanan Wisata Bagi Mitra Grab" pada 24
April 2021 di Manohara Hotel, Jawa Tengah. Kegiatan ini membahas
peningkatan kualitas pelayanan dan pengalaman berwisata yang sesuai
dengan protokol kesehatan CHSE di Borobudur dan kawasan Joglosemar.
https://bit.ly/3nw4hMa
3. Kemenparekraf mengadakan Webinar Series - Topic 3: Kelayakan
Pembiayaan/Permodalan dari Sudut Pandang Investor pada 29 April 2021
melalui Zoom. https://bit.ly/3aLptZ4
4. Kemenkop UKM mengadakan siaran langsung "Penandatanganan Perjanjian
antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan Penyalur KUR serta Perjanjian
Kerja Sama Penjaminan dengan Penjamin KUR" pada 28 April 2021 pukul
15.00-18.00 WIB di kanal YouTube KemenkopUKM. https://bit.ly/2RZfAR5 /
https://bit.ly/3vopXfN / https://bit.ly/3u1dhLp
5. Melalui infografik, Kemenperin menginformasikan bahwa pendaftaran
kompetisi startup "Startup4Industry" telah dibuka kembali hingga 28 Mei
2021. https://bit.ly/3aJFtuX
6. Pemprov DKI Jakarta mengajak wirausahawan untuk bergabung bersama
JakPreneur. https://bit.ly/3u15MV0
7. MRT Jakarta mengenalkan aplikasi "MRT-J" yang merupakan e-wallet untuk
pembayaran MRT Jakarta dengan lebih aman, cepat, dan mudah.
https://bit.ly/32Uny07 / https://bit.ly/3tYFpPz
8.
Direktorat Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf pada 27 April 2021.
https://bit.ly/3nr5G6B
9. Suku Dinas PPUKM Jakarta Utara mengadakan pelatihan pembuatan
connector dan strap masker bagi sembilah puluh binaan UMKM Jakarta
Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan inovasi usaha selama masa
pandemi. https://bit.ly/3gJhgZm
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10. Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi memimpin rapat Koordinasi Antara
Pengurus dengan Pengrajin Dekranasda Kota di Ruang Rapat Wakil
Walikota, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat pada Rabu, 28 April 2021. Irwandi
mengatakan bahwa produk Dekranasda yang bergerak di bidang fashion
dan kerajinan tangan terdampak oleh masa pandemi, sehingga perlu
mendapat perhatian khusus. https://bit.ly/3sSLVpC / https://bit.ly/3xuOfqj
11. Melalui infografik, Pemprov Bali menginformasikan tentang syarat perjalanan
pada masa peniadaan mudik dan masa pengetatan mudik berdasarkan SE
Satgas
Penanganan
COVID-19
Nomor
13
Tahun
2021.
https://bit.ly/32XnmNA / https://bit.ly/3vpf4u3
12. Pemprov Jawa Barat menginformasikan bahwa Jabar Digital Service
mengadakan Tech Update Online dengan tema "Bangga Produk UMKM
Jawa Barat dan Peluang Ekspor ke Amerika Serikat" pada 30 April 2021 pukul
15.30 - 17.30 melalui Zoom dan kanal Youtube Jabar Digital Service.
https://bit.ly/2Qul4Dh / https://bit.ly/3vpj6Td
13. Pemprov Jawa Barat menginformasikan Pikobar mempunyai menu baru yaitu
BOR (Bed Occupancy Rate) Dashboard Jabar, sebagai upaya untuk
mempermudah dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.
https://bit.ly/3ucbsva
14. Dinkes Garut menggelar vaksinasi COVID-19 tahap kedua untuk pedagang
pertokoan di pusat perbelanjaan pengkolan sebagai upaya menjelang Idul
Fitri di SD/TK Yos Sudarsono. https://bit.ly/3xsZvn3
15. Disbudpar Majalengka membagikan #Selotif Selasa Ekonomi Kreatif yang
membahas Ruang Kita yang merupakan tempat mengembangkan dan
mewujudkan wilayah wisata dan ekonomi kreatif di Majalengka.
https://bit.ly/3gRWWVA
16. Balatkop UKM Provinsi Jawa Tengah menginformasikan tentang webinar
"Inovasi Produk Bebasis Solusi Pelanggan" yang digelar pada 29 April 2021
pukul 08.45-11.30 WIB melalui Zoom. https://bit.ly/3nx0huD
17. Wali Kota Semarang mengeluarkan SE tentang "Pemberlakuan Karantina/
Isolasi Bagi Pendatang Pada Masa Mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442
H/Tahun 2021". https://bit.ly/3dWfzpy
18. Disbudpar Kota Semarang menginformasikan terkait webinar nasional
"Membangun Ulang Ekonomi Pasca Pandemi dengan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif" yang akan digelar pada 1 Mei 2021 pukul 09.00 WIB melalui
Zoom. https://bit.ly/3sWqnsg
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19. Melalui infografis, Pemkot Tegal menginformasikan terkait ketentuan
perjalanan jelang dan pasca Idul Fitri 1442 H berdasarkan adendum SE
Satgas Penanganan COVID019 Nomor 13 Tahun 2021 yang mulai berlaku 22
April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021. https://bit.ly/3gLX4Gq
20. Saat ini, layanan GeNoSe C19 sudah tersedia di Lantai 2 atau Mezzanine
Floor Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan dengan jam operasional 08.00 15.00 WITA. https://bit.ly/3xypYQ3
21. Pemkot Balikpapan melalui Dinkes Kota Balikpapan kembali menggelar
vaksinasi COVID-19 massal bagi tenaga pengajar, driver ojek online, pekerja
perhotelan, pekerja Bulog, dan pekerja medis pada 27 April 2021 di Gedung
Dome, Balikpapan Selatan. https://bit.ly/3aNHZAm
22. Kemenparekraf dan Disparprov Maluku membahas perihal strategi
pembinaan usaha dan pengembangan pariwisata Maluku pada 27 April
2021. https://bit.ly/3gJDI4B
23. Pada 27 April 2021 kemarin, Disparprov Maluku dan Disparkab Maluku
Tenggara mengadakan kegiatan Pembinaan Usaha Pariwisata di Maluku
Tenggara sebagai evaluasi dan pembentukan strategi bangkitnya pariwisata
di Maluku. https://bit.ly/3ewsxcQ
24. Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, berharap kehadiran BPD
HIPMI Provinsi Sumut dapat mendukung program Pemko Medan khususnya
dalam mengembangkan UMKM yang ada di Kota Medan.
https://bit.ly/2PwGvD6
25. Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengatakan bahwa
pengembangan UMKM menjadi salah satu program prioritas dan
menargetkan setiap kelurahan memiliki satu sentral UMKM yang terkelola
dengan baik. https://bit.ly/2Pulucd

III. AKSESIBILITAS
1. Kemenhub membagikan video ilustrasi potensi penularan COVID-19
terhadap lansia dan mengimbau masyarakat untuk tidak mudik, guna
menghindari lonjakan kasus COVID-19. https://bit.ly/2RZg2Ph /
https://bit.ly/3sWVsfh / https://bit.ly/3t0T9b7
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2. Kemenhub menggelar lomba pembuatan video dengan tema "Sosialisasi
Peniadaan Mudik 2021" bagi ASN di lingkungan Kemenhub sebagai upaya
sosialisasi
kebijakan
peniadaan
mudik
kepada
masyarakat.
https://bit.ly/3nut8zD
3. Melalui infografik, Kemenkominfo menginformasikan bahwa pada 6-17 Mei
2021, Pemerintah melarang perjalanan mudik, kecuali dengan syarat
tertentu. Syarat perjalanan pada masa larangan mudik tersebut adalah
menunjukkan hasil tes negatif PCR/ Antigen 1x24 jam atau GeNose C-19 di
bandara
atau
pelabuhan/
stasiun
sebelum
keberangkatan.
https://bit.ly/2R64GbK / https://bit.ly/3gJLBHf
4. Seiring dengan lonjakan kasus COVID-19 di India, Pemerintah Indonesia
menutup sementara akses masuk bagi WNA yang memiliki riwayat
perjalanan ke India dalam 14 hari terakhir, serta menghentikan sementara
penerbitan visa bagi Warga Negara India. https://bit.ly/3vp3BL5 /
https://bit.ly/3tYe1Ry
5. Garuda Indonesia memberikan fasilitas berupa tes rapid antigen gratis bagi
penerbangan rute domestik hingga 30 April 2021. https://bit.ly/3vv43HT
6. Maskapai Penerbangan Lion Air menginformasikan syarat penerbangan
domestik untuk tanggal 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021.
https://bit.ly/3dUI72S
7. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menginformasikan tentang
Ketentuan Regulasi Peniadaan Mudik 2021 berdasarkan Surat Edaran Satgas
COVID-19 No. 13 Tahun 2021 dan Aturan Perjalanan Dalam Negeri dalam
regulasi peniadaan Mudik Idul Fitri Tahun 2021. https://bit.ly/3eFUGhy
8. Satuan Tugas COVID-19 Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan
Seribu Utara menggelar pengawasan protokol kesehatan di Dermaga
Kedatangan pada 28 April 2021. https://bit.ly/2QukqWn
9. Pemkab Gunungkidul membagikan video Ikatan Keluarga Gunungkidul yang
menyampaikan larangan mudik ke Gunungkidul dan mengimbau
masyarakat untuk merayakan Lebaran Idul Fitri secara virtual.
https://bit.ly/3npPrGU
10. Pemprov Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk tidak mudik pada 6 - 17
Mei
2021
sebagai
upaya
pengendalian
kasus
COVID-19.
https://bit.ly/3vwfPBT / https://bit.ly/3gFhalA
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IV. AMENITAS
1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur melakukan monitoring
usaha pariwisata di kawasan Jakarta Timur dalam masa PKKM berbasis Mikro
pada 26 April 2021. Usaha yang dikunjungi adalah Abuba Steak, Carl's Jr dan
Deldhia Hotel. Hasil dari kunjungan adalah ketiga usaha pariwisata telah
menerapkan protokol kesehatan dengan baik. https://bit.ly/3xwB4VF
2. Satpol PP Kecamatan Kalideres Jakarta Barat melakukan pengawasan
protokol kesehatan COVID-19 pada tempat usaha dan perkantoran di Jalan
Kamal Raya dan Menceng Raya Kelurahan Kalideres pada 27 April 2021.
https://bit.ly/3gIOkRl
3. Forkopimda dan Pemkot Tegal memutuskan bahwa pelaksanaan sholat Ied
1442 H tidak boleh menggunakan lapangan Alun-alun Kota Tegal.
https://bit.ly/3aIi3pO

V. INTERNASIONAL
1. WHO menginformasikan tentang 3 manfaat vaksin, yaitu vaksin dapat
menyelamatkan nyawa dan melindungi kesehatan masyarakat,
meningkatkan produktivitas dan ketahanan negara, serta membantu
memastikan dunia yang lebih aman dan lebih sehat. https://bit.ly/2Qu5MOV
/ https://bit.ly/2QuRIVm
2. WHO meluncurkan World Immunization Week 2021 yang diadakan pada 2430 April 2021 dengan tema "Vaccines Bring us Closer". World Immunization
Week 2021 diadakan untuk menunjukkan bahwa vaksinasi dapat
menghubungkan masyarakat, tujuan, dan momen-momen penting, serta
membantu
meningkatkan
kesehatan.
https://bit.ly/3dXw7O9
/
https://bit.ly/3ns3tYm / https://bit.ly/2PuUQzZ
3. Melalui sebuah video, WHO membagikan lima tips untuk melindungi diri dan
orang lain dari COVID-19. Lima tips tersebut mencakup mencuci tangan,
menggunakan masker, menjaga jarak, batuk dan bersin dengan aman, serta
membuka jendela. https://bit.ly/2QAxMQE
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4. WHO membagikan policy brief bertajuk "Disability Considerations for
COVID-19 Vaccination: WHO and UNICEF Policy Brief" yang dirilis pada 19
April 2021. Policy brief tersebut berisi imbauan agar pemerintah dapat
memprioritaskan vaksinasi bagi orang tua penyandang disabilitas,
penyandang disabilitas, serta staf layanan dukungan disabilitas di
lingkungan perawatan kesehatan dan sosial. https://bit.ly/3aKvYeJ /
https://bit.ly/3sYAtZA
5. WHO mengimbau agar negara-negara dapat memastikan akses
penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh
vaksin COVID-19. https://bit.ly/3aKw4mQ
6. Sesi 4 "The World Travel and Tourism Council Global Summit: Uniting the
World for Recovery" yang digelar pada 27 April 2021 akan mengangkat tema
tentang 'Making a Lasting Difference'. Pada sesi tersebut, pembicara akan
akan berbagi pengalaman mereka terkait dengan COVID-19 dan visi mereka
untuk masa depan sektor perjalanan dan pariwisata. https://bit.ly/3aMoqYZ
7. UNWTO membagikan artikel bertajuk "Tools for Governments to
RestartTourism". https://bit.ly/3vqP9T2 / https://bit.ly/3n5xZqY
8. UNWTO bersama dengan IATA meluncurkan dasbor "The UNWTO/IATA
Destination Tracker Dasbor
ikan mengenai peraturan
perjalanan terkait COVID-19 serta dapat membantu pembuatan kebijakan
dengan memberikan gambaran global tentang pembatasan perjalanan di
seluruh
dunia.
https://bit.ly/3dXNxdB
/
https://bit.ly/3tZ7YfN
/
https://bit.ly/2R5XwnS
9. UNWTO bekerja sama dengan Lesotho untuk pemulihan pariwisata di
wilayah tersebut dengan cara mengaktifkan investasi dan bimbingan teknis.
UNWTO juga memberikan dukungan untuk merevitalisasi acara pada sektor
pariwisata dan perhotelan di Lesotho pada 12 Mei 2021. https://bit.ly/3vsjIb0
/ https://bit.ly/3aI3T88
10. UNWTO menginformasikan bahwa acara final "UNWTO SDGS Global Startup
Competition" akan digelar pada 18 Mei 2021 pukul 10.00 am (Waktu
Madrid). https://bit.ly/3t7na9r / https://bit.ly/2QBHFO8
11. UNWTO mengimbau pemerintah dan pemangku bisnis untuk meningkatkan
upaya koordinasi mereka dalam upaya pemulihan pariwisata.
https://bit.ly/3dXQI4G / https://bit.ly/3exqgy2
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12. WTTC menginformasikan bahwa hari kedua "The World Travel and Tourism
Council Global Summit: Uniting the World for Recovery" yang digelar pada
27 April 2021 pukul 09.00 am (waktu Cancun) dapat disaksikan dengan
mendaftar di situs ow.ly/6zaS50Ern5P. https://bit.ly/3aMWfZZ /
https://bit.ly/3dUloUC
13. Sesi 5 The World Travel and Tourism Council Global Summit: Uniting the
World for Recovery yang digelar pada 27 April 2021 akan mengangkat tema
tentang 'The Journey Ahead'. https://bit.ly/3aNRpLY
14.

Making a Lasting Difference dalam The World Travel and Tourism
Council Global Summit: Uniting the World for Recovery, Presiden dan
Founder Room Mate Hotel berbagi wawasan dan pembelajaran dalam
menangani masalah, mulai dari lingkungan hingga aksesibilitas dan inklusi
pasca COVID-19. https://bit.ly/32RRZEl

15. IATA membagikan artikel tentang "Travel and Managing the Risks of COVID19". Artikel tersebut membahas mengenai dampak pandemi terhadap
perjalanan. https://bit.ly/3vpvFhn / https://bit.ly/3nscQHw
16. Penumpang Emirates Airlines yang berangkat dari Dubai dapat
menggunakan tes digital COVID-19 dan sertifikat vaksinasi sebagai syarat
perjalanan. Sertifikat kesehatan digital dinilai lebih efisien dibandingkan
sertifikat yang dicetak pada kertas (tidak efisien dan terbuka untuk
penipuan). https://bit.ly/3ez8qLe
17. Pegasus Airlines telah menandatangani perjanjian dengan IATA terkait "IATA
Travel Pass", sebuah aplikasi seluler yang memungkinkan para tamu untuk
secara digital menyimpan dan mengelola sertifikasi terkait kesehatan yang
diperlukan untuk perjalanan internasional, seperti hasil tes COVID-19
mereka. https://bit.ly/3aJBzCj / https://bit.ly/32WUWTT
18. Pemerintah Australia akan menghentikan sementara perjalanan India Australia selama dua minggu dan akan mengirimkan bantuan medis
sebanyak 500 ventilator dan pelindung diri untuk India. https://bit.ly/3gJIiQd
19. Pemerintah Australia membagikan infografik terkait jumlah masyarakat yang
telah
divaksinasi
sebanyak
1.969.337
per
26
April
2021.
https://bit.ly/3u2SI1h
20. Pemerintah Australia menginformasikan bahwa jumlah masyarakat Australia
yang telah divaksinasi sebanyak 2.029.544 per 27 April 2021.
https://bit.ly/2QGcVeN
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21. Pemerintah Brunei Darussalam menginformasikan mengenai cara mendaftar
vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi BruHealth. https://bit.ly/2R5RjZ6
22. Pemerintah Brunei Darussalam merilis kebijakan tentang pembatasan izin
keluar-masuk bagi warga negara India. Kebijakan ini dikeluarkan seiring
melonjaknya kasus positif COVID-19 di India. https://bit.ly/3dW1usg /
https://bit.ly/3xy6Fq3
23. Markas Besar Pencegahan dan Pengendalian Epidemi mengatakan bahwa
Kota Ruili di Provinsi Yunnan, China Barat Daya, telah mencabut karantina
rumah di daerah berisiko rendah mulai dari pukul 8 malam waktu setempat
pada 26 April lalu. https://bit.ly/3t4QtcI
24. Pemerintah China mendirikan pabrik vaksin di Tianjin sebagai upaya
menambah produksi vaksin di China. https://bit.ly/3tZubKy
25. Komisi Kesehatan Nasional China mengatakan bahwa per Minggu, 25 April
2021 lalu, lebih dari 224,9 juta dosis vaksin COVID-19 telah didistribusikan
ke seluruh China. https://bit.ly/32RZB9K
26. Departemen Pariwisata Filipina menginformasikan tentang destinasi wisata
Mactan Shrine di Cebu yang mempunyai situs sejarah pahlawan Lapulapu
yang dapat dikunjungi dengan mematuhi protokol kesehatan.
https://bit.ly/3sXLvOS / https://bit.ly/3dYatJG / https://bit.ly/3e04tQG
27. Departemen Pariwisata Filipina membagikan daftar destinasi wisata yang
wajib dikunjungi saat berada di Filipina. https://bit.ly/3sSFz9G
28. Departemen Transportasi Filipina menginformasikan bahwa fasilitas
karantina Terminal Super Eva Macapagal di Manila South Harbor telah
berubah menjadi fasilitas isolasi untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19
yang
telah
resmi
26
April
2021.
https://bit.ly/3tXKKGE
/
https://bit.ly/2QC1xke
29. Departemen Transportasi Filipina dan Otoritas Pelabuhan Filipina
menyediakan fasilitas karantina Eva Macapagal untuk memperluas fasilitas
kesehatan Filipina. https://bit.ly/32VAcMw
30. Departemen Pariwisata Filipina memberikan bantuan pekerja di sektor
pariwisata yang terdampak dari karantina wilayah di Bulacan.
https://bit.ly/2Puasnj
31. Pemerintah Muntinlupa, Filipina, telah membuka pusat vaksinasi di lokasi
perbelanjaan untuk meningkatkan distribusi vaksin COVID-19 bagi
kelompok prioritas A2 - A3. https://bit.ly/3gLo0FZ
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32. Departemen Dalam Negeri India mengeluarkan pedoman baru
pengendalian COVID-19. Pemerintah India menerapkan restriksi pada
tingkat distrik/subdistrik dan kota untuk mencegah penyebaran COVID-19.
https://bit.ly/3t0BkZL
33. Pemerintah India membagikan infografik jumlah ketersediaan vaksin dan
jumlah penggunaan vaksin per 27 April 2021. https://bit.ly/3dX3YGU
34. Pemerintah Korea Selatan menginformasikan bahwa vaksinasi COVID-19
berjalan lancar baik dalam penerimaan, distribusi dan peluncurannya. Sesuai
dengan target pemerintah Korea mengenai kekebalan kelompok pada
November. https://bit.ly/3aJtbmj
35. CDC Amerika Serikat mengimbau masyarakat yang telah melakukan
perjalanan dan berkerumun dalam jumlah banyak, serta berada di dalam
ruangan
yang
ramai
sebaiknya
melakukan
tes
COVID-19.
https://bit.ly/3sYbLbN
36. CDC Amerika Serikat menginformasikan bahwa Advisory Committee on
Immunization Practices (ACIP) merekomendasikan vaksin Johnson &
Johnson karena manfaatnya lebih banyak daripada resikonya.
https://bit.ly/3sZvrfa
37. CDC Amerika Serikat mengimbau masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi
COVID-19 dalam upaya mencegah dan pengendalian pandemi COVID-19.
https://bit.ly/3gL1SMi
38. Wakil Perdana Menteri Vietnam menyampaikan agar masyarakat dapat
menerapkan protokol kesehatan agar mencegah lonjakan kasus COVID-19
seperti pada India dan beberapa negara lainnya. https://bit.ly/3aKMOdL
39. Pemerintah Vietnam mendorong PBB untuk mengeluarkan kebijakan terkait
koordinasi
kebijakan
untuk
mengatasi
pandemi
COVID-19.
https://bit.ly/2RZ0awb
40. Melalui sebuah artikel dalam majalah Amerika Serikat, Travel+Leisure,
Pemerintah Vietnam menyebutkan bahwa Hai Van Pass dan Da Nang
merupakan perjalanan terindah di dunia. https://bit.ly/32Uk9yl
41. Pemerintah Vietnam merilis Dokumen No. 81 / TB-VPCP tentang Pencegahan
dan Pengendalian Pandemi COVID-19 sebagai tindakan dalam pencegahan
kebangkitan COVID-19. https://bit.ly/3t3a7FD
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42. Otoritas Pariwisata Thailand (TAT) menginformasikan bahwa mulai 28 April
2021 pukul 09.00 waktu setempat, kebijakan wajib masker di tempat umum
diberlakukan di Bangkok dan 62 provinsi lainnya. https://bit.ly/3vqt9aE /
https://bit.ly/32WwOAM / https://bit.ly/3eAsbSC
43. Pemerintah Thailand menginformasikan 10 provinsi dengan risiko penularan
tinggi COVID-19 per 26 April 2021. https://bit.ly/3eAglrr
44. Pemerintah Thailand merilis informasi 5 daerah yang mewajibkan penduduk
untuk di dalam rumah pada malam hari seiring perkembangan COVID-19 di
Thailand. https://bit.ly/3aIEPO6 / https://bit.ly/3dV8HsH
45. BMA menginformasikan mobil dengan penumpang lebih dari satu orang
diwajibkan menggunakan masker. Penduduk yang melanggar akan dikenai
denda. https://bit.ly/3tZGuqh / https://bit.ly/32RVlHi
46. Pemerintah Thailand akan mendirikan pusat kesehatan yang digunakan
untuk menerima dan memindahkan pasien di Indoor Stadium Huamark,
guna mengurangi jumlah pasien terinfeksi COVID-19. https://bit.ly/3sVukxb

VI. LAIN-LAIN
1. Kemenlu menginformasikan tentang perkembangan COVID-19 di dunia dan
perlindungan WNI per 28 April 2021. Total WNI terkonfirmasi COVID19 di
luar negeri adalah 4.425: 3.484 sembuh, 186 meninggal, dan 755 dlm
perawatan. https://bit.ly/32SgHo3 / https://bit.ly/3tZqTqt

2. KBRI Beijing mengunjungi produsen vaksin Anhui Zhifei Longcom
Pharmaceutical di Kota Hefei, China, yang telah bekerja sama dengan PT
BCHT dan Jakarta Biopharmaceutical sejak September 2020. Yang keduanya
sepakat untuk melanjutkan produksi vaksin hingga target vaksinasi dapat
tercapai oleh pemerintah Indonesia. https://bit.ly/3nqXjIh
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3. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, meninjau secara langsung vaksinasi
bagi lansia yang digelar oleh Industri Keuangan Non Bank pada 27 April
2021. Kegiatan vaksinasi ini digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan dan
didukung oleh Manulife, Central Asia Raya, Allianz dan Prudential.
https://bit.ly/3dWhcDS / https://bit.ly/3sZosTM / https://bit.ly/3xvqRch
4. Pemerintah menyediakan layanan home care dan home delivery dengan
menggandeng KILLCOVID-19 untuk memudahkan akses lansia
mendapatkan vaksinasi. Saat ini, layanan ini tersedia di Jakarta, Bandung,
Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. https://bit.ly/3gLXQmO /
https://bit.ly/2QCsWCC
5. Meski rangkaian utama Hannover Messe 2021 Digital Edition telah usai pada
16 April 2021, tetapi pelaksanaan expo dan networking masih tetap
berlangsung
secara
daring
selama
satu
tahun
ke
depan.
https://bit.ly/3xu1lnM / https://bit.ly/3aL2cqa / https://bit.ly/3vkwesI /
https://bit.ly/3nuEG6k
6. Sekretariat Kabinet membagikan lima poin keterangan pers Menkes usai
Ratas mengenai penanganan Pandemi COVID-19 pada 26 April 2021. Lima
poin tersebut mencakup pelaksanaan PPKM Mikro dan vaksinasi massal,
keseimbangan penanganan COVID-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi, Visa
Kunjungan atau Tinggal, imbauan disiplin protokol kesehatan, serta
tambahan dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac dan GAVI.
https://bit.ly/2R6bzKp
7. Traveloka Indonesia membagikan upaya Traveloka dalam membantu
akselerasi distribusi COVID-19 di Yogyakarta. https://bit.ly/3xxjrVO
8. Pemkab Gunungkidul membagikan video mengenai pentingnya vaksinasi
COVID-19 bagi lansia. https://bit.ly/3xolQlE
9. Pemprov Jawa Barat menginformasikan penyebab terdapat masyarakat yang
positif COVID-19 meskipun telah menjalani vaksin dosis pertama.
https://bit.ly/3vpiRYj / https://bit.ly/3u3hn5R
10. Disbudpar Bandung mengimbau untuk menerapkan protokol kesehatan saat
buka bersama. https://bit.ly/3eBlxvp / https://bit.ly/3xvZ37x
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11. Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin Al Baisuni
di Desa Jelutung, Kabupaten Bangka Tengah pada 27 April 2021, Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung mengingatkan para santri agar selalu
menerapkan protokol kesehatan di bulan Ramadan, mengingat munculnya
klaster penularan COVID-19 di lingkup pesantren di beberapa daerah.
https://bit.ly/3gKMpvG
12. Pemkot Tangerang membagikan tips memesan makanan online dan
mengimbau untuk menerapkan protokol kesehatan saat menerima makanan
yang dipesan. https://bit.ly/2QZyjLX
13. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk kelompok tenaga pengajar kembali
dilaksanakan di Gedung Dome, Balikpapan Selatan pada 27 April 2021.
https://bit.ly/32VEtiY
14. Palang Merah Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mengajak masyarakat
penyintas COVID-19 untuk menyumbangkan plasma konvalesen, sebagai
upaya
mempercepat
kesembuhan
pasien
positif
COVID-19.
https://bit.ly/2R6alih
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