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SOROTAN
Isu yang dapat menjadi sorotan dalam laporan hari ini, antara lain:
1. Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada kepala daerah, untuk memperketat
protokol kesehatan, mempercepat vaksinasi COVID-19 di tiap daerah, dan
memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. https://bit.ly/2Sf0pn5
2. Dalam kunjungannya ke Desa Wisata Krebet pada 26 April 2021, Menparekraf
Sandiaga Uno menyatakan bahwa Kemenparekraf akan menyiapkan
pendampingan pelaku parekraf untuk mengembangkan potensi ekraf berbasis
kayu. https://bit.ly/3eIGSmD
3. Melalui infografis, Kemenhub menginformasikan tentang kendaraan yang diizinkan
untuk beroperasi selama masa larangan mudik 2021 berdasarkan Permenhub No.
13 Tahun 2021. https://bit.ly/3gNY50E
4. KPCPEN menginformasikan tentang realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) hingga 16 April 2021 mencapai 19,2% atau Rp 134,07 Triliun dari total pagu
anggaran Rp 699,43 Triliun. Hal ini menandakan perekonomian Indonesia mulai
bangkit kembali meski masih dalam keadaan pandemi COVID-19.
https://bit.ly/3dZ2CeP
5. Gubernur Banten Wahidin Halim menginstruksikan kepada jajaran bupati dan wali
kota di Provinsi Banten untuk membatasi pengunjung di destinasi wisata guna
mencegah penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3xwc6Gb
6. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Kawasan Agrowisata Cianjur di
Desa Cipendawa dan Desa Cikanyere pada 27 April 2021. https://bit.ly/3eDgWbT
7. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginformasikan mengenai alur vaksinasi di DKI
Jakarta melalui aplikasi JAKi. https://bit.ly/2PwJziu / https://bit.ly/3xwyW0g
8. Melalui infografis, Pemkot Bandung menginformasikan mengenai panduan
pelaksanaan kegiatan keagamaan selama Ramadan dan Idulfitri 1442 H guna
mencegah penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3tYs

9. Dishub Jawa Barat menginformasikan perjalanan yang diperbolehkan dalam
wilayah aglomerasi Jawa Barat selama larangan mudik 2021. https://bit.ly/3nwWrSb
10. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menginformasikan bahwa vaksin
COVID-19 berbasis mRNA terbukti mampu menurunkan angka pasien yang
membutuhkan perawatan di rumah sakit hingga 94%. https://bit.ly/2R2IQGd
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I. ATRAKSI/EKRAF
1. Dalam sambutannya pada acara "Pameran UMKM Gayeng Bank Indonesia
2021", Menparekraf, Sandiaga Uno, mendorong penggunaan destinasi
wisata Indonesia sebagai lokasi syuting oleh pembuat film internasional,
khususnya di destinasi super prioritas. https://bit.ly/3xAeUlJ /
https://bit.ly/3nwNw3f
2. KemenkopUKM mengadakan pameran bertajuk "Pameran Sneakers Chapter
1: Local Brand" di Mall of Indonesia pada 29 April - 2 Mei 2021.
https://bit.ly/3xuvKSS / https://bit.ly/3323nNG
3. Jakarta Experience Board atau PT Jakarta Tourisindo (JXB), Indonesia
Tourism Development Corporation (ITDC), dan PT Moda Integrasi
Transportasi Jabodetabek (MITJ) mengadakan Head of Agreement di
Halaman Museum Fatahillah, Jakarta Barat untuk mengembangkan wisata
Kota Tua pada 28 April 2021. https://bit.ly/2R6eQtc / https://bit.ly/3xGGJZJ
/ https://bit.ly/3gMBQIl / https://bit.ly/3u5ifXD / https://bit.ly/2R3SRTA /
https://bit.ly/3eH1Fqy / https://bit.ly/3eCKLcJ
4. Dekranasda Bali mengadakan Pameran IKM Bali Bangkit tahap II tahun 2021
dan menggandeng 94 IKM asli Bali pada 27 April - 6 Juni 2021.
https://bit.ly/3xx3Qpb
5. Dispar DIY menginformasikan tentang destinasi wisata Pantai Jungwok yang
dapat
dikunjungi
dengan
menerapkan
protokol
kesehatan.
https://bit.ly/2Rd2EXG
6. Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, menyosialisasikan tentang sektor
pariwisata Gunungkidul melalui TA TV Solo dengan tema "Kebangkitan
Pariwisata Gunungkidul yang sehat di masa pandemi" pada 29 April 2021.
https://bit.ly/3nwTS2v
7. Disparbud Jawa Barat bekerja sama dengan Polda Jawa Barat untuk
mengantisipasi lonjakan pengunjung di destinasi pariwisata unggulan Jawa
Barat guna mencegah penyebaran COVID-19 selama masa Libur Lebaran.
https://bit.ly/3u3md37 / https://bit.ly/3xt8uot
8. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Kawasan Agrowisata Cianjur
di Desa Cipendawa dan Desa Cikanyere pada 27 April 2021.
https://bit.ly/3eDgWbT
9. Pemkot Semarang mengadakan Kenduri Seni dengan tema "HUT-474 Kota
Semarang" pada 29 April 2021 melalui live streaming di kanal Youtube
Pemkot Semarang dan Facebook Pemkot Semarang. https://bit.ly/2Py0rW5
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10. Pemkot Solo mengadakan acara "Solo Menari 2024" dalam rangka
peringatan Hari Tari Sedunia. Sebanyak 400 penari dari 54 kelurahan
mengikuti acara yang disiarkan melalui Zoom pada 29 April 2021.
https://bit.ly/3eFt7F9
11. Pemkab Banyuwangi mengadakan Peringatan Nuzulul Quran yang
dilaksanakan dalam menyambut 17 Ramadan. Acara dilaksanakn dengan
penerapan protokol kesehatan. https://bit.ly/2R6oBYm
12. Dispa
tanggal 1 Mei 2021. https://bit.ly/3nuDNdM
13. Gubernur Banten Wahidin Halim menginstruksikan kepada jajaran bupati
dan wali kota di Provinsi Banten untuk membatasi pengunjung di destinasi
wisata guna mencegah penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3xwc6Gb
14. Bidang Kelembagaan Dispar Maluku mengadakan rapat dengan Dinas
Pariwisata Kota Ambon pada 29 April 2021. Rapat ini membahas perihal
agenda Desa Wisata Award yang merupakan Program Bakti BCA.
https://bit.ly/2S3WuJA
II. LAYANAN WISATAWAN/SDM PAREKRAF
1. Dalam kunjungannya ke Desa Wisata Krebet pada 26 April 2021,
Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan bahwa Kemenparekraf akan
menyiapkan pendampingan pelaku parekraf untuk mengembangkan
potensi ekraf berbasis kayu. https://bit.ly/3eIGSmD / https://bit.ly/3nt6KXC /
https://bit.ly/3xvuPl3
2. Kemenparekraf menyelenggarakan Launching Anugerah Desa Wisata
Indonesia 2021 "Mewujudkan Desa Wisata Berkelas Dunia, Berdaya Saing
dan Berkelanjutan" pada 30 April 2021. https://bit.ly/3exOd8g /
https://bit.ly/3aISQeP / https://bit.ly/3eGMv4C / https://bit.ly/3vmkFkS /
https://bit.ly/3e1DALZ
3. Kemenparekraf menyelenggarakan webinar topik ketiga Food Startup
Indonesia "Kelayakan pembiayaan / Permodalan dari Sudut Pandang
Investor" pada 29 April 2021. https://bit.ly/3dYL42r / https://bit.ly/3t8r6qs /
https://bit.ly/3aJC3Is
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4. Kemenparekraf menyelenggarakan Pelatihan Online Digitalisasi Desa Wisata
pada 19 - 30 Mei 2021. Pendaftaran dibuka untuk pengelola desa,
pokdarwis, dan pemandu wisata lokal di wilayah 5 destinasi wisata super
prioritas.
https://bit.ly/3u30kAJ
/
https://bit.ly/3xAsSDS
/
https://bit.ly/3aNKqCU
5. Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada kepala daerah, meliputi
arahan untuk memperketat protokol kesehatan, mempercepat vaksinasi
COVID-19 di tiap daerah, dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi
Indonesia. https://bit.ly/2Sf0pn5 / https://bit.ly/3gMGiHd
6. Sudin Parekraf Jakarta Timur menghadiri pembukaan acara Bimbingan
Teknis Strategi Branding melalui Media Digital yang diselenggarakan oleh
Direktorat Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf pada 28 April 2021. Acara
ini
dilakukan
dengan
menerapkan
protokol
kesehatan.
https://bit.ly/2Rd0Fmc
7. Sebanyak 27 usaha binaan JakPreneur Jakarta Utara menerima bantuan
gerobak dari PT. Mayapada. Pemberian gerobak ini diharapkan dapat
membantu mitra JakPreneur untuk bangkit membangun usahanya di tengah
pandemi COVID-19. https://bit.ly/3xIBF74
8. Kepala Dispar NTB bertemu asosiasi dan pelaku pariwisata NTB guna
membahas pemasaran pariwisata melalui media dan perlunya
menggandeng seluruh elemen pariwisata NTB untuk memajukan pariwisata
NTB di masa pandemi COVID-19. https://bit.ly/3nuCQCa

III. AKSESIBILITAS
1. Melalui infografis, Kemenhub menginformasikan tentang kendaraan yang
diizinkan untuk beroperasi selama masa larangan mudik 2021 berdasarkan
Permenhub
No.
13
Tahun
2021.
https://bit.ly/3gNY50E
/
https://bit.ly/3t1IPzy / https://bit.ly/3sZoP0t
2. BNPB meminta masyarakat untuk menunda kegiatan mudik lebaran seiring
dengan perkembangan kasus COVID-19. https://bit.ly/3t2LmJN /
https://bit.ly/3e43oay / https://bit.ly/3xxHST9 / https://bit.ly/3eLjuoG /
https://bit.ly/3eLjuoG
3. Petugas di Bandara Bali meminta penumpang untuk membuka masker saat
boarding, guna penyesuaian identitas penumpang. https://bit.ly/3nuqb2l
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4. Bandara Lombok mengumumkan bahwa layanan tes GeNose C19 sudah
tersedia di Bandara Lombok setiap hari pada pukul 09.00-15.00 WITA.
https://bit.ly/3aMyQYP
5. Melalui video, Pemprov DI Yogyakarta mengimbau masyarakat untuk tidak
mudik lebaran 2021 guna mencegah penyebaran COVID-19.
https://bit.ly/3306ztw
6. Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menegaskan tidak akan ada
dispensasi larangan mudik untuk santri pada 6-17 Mei 2021.
https://bit.ly/32VoD85
7. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengingatkan masyarakat bahwa
ledakan kasus COVID-19 di India dapat terjadi di Indonesia jika masyarakat
tetap memaksa mudik pada Libur Lebaran 2021. https://bit.ly/3eIAVpA
8. Melalui infografis, Pemprov Jawa Barat menegaskan mengenai larangan
mudik 2021 untuk mencegah penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3e1cKUp
/ https://bit.ly/3nuC745
9. Dishub Jawa Barat menyosialisasikan protokol kesehatan dan larangan
mudik di Stasiun Bekasi pada 28 April 2021. https://bit.ly/334Xlff
10. Melalui infografis, Dishub Jawa Barat menginformasikan mengenai
perjalanan yang diperbolehkan dalam wilayah aglomerasi Jawa Barat selama
larangan mudik 2021. https://bit.ly/3nwWrSb
11. Wali Kota Bandung, Oded Danial, mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan
COVID-19 Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Pengendalian Transportasi pada
Masa Idul Fitri 2021 pada 29 April 2021. Rapat ini membahas mengenai
implementasi larangan mudik di Jawa Barat guna mencegah penyebaran
COVID-19. https://bit.ly/3vu8TVO
12. Wali Kota Bandung, Oded Danial, menginisiasi Rapat Koordinasi dengan
kota dan kabupaten di wilayah aglomerasi Bandung Raya untuk
mengantisipasi mudik Lebaran 2021 dalam kawasan aglomerasi.
https://bit.ly/3eDkueg / https://bit.ly/3aQLd5U / https://bit.ly/2SdU2R1
13. Pemprov Jawa Tengah menyosialisasikan larangan mudik untuk mencegah
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/32Z2820
14. Melalui infografis, Pemkot Tangerang menginformasikan tentang peniadaan
dan pengetatan mudik 2021 pada 22 April - 24 Mei 2021 guna mencegah
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3t0xxLZ / https://bit.ly/3t0xxLZ
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15. Dishub Sulawesi Selatan menerapkan penyekatan di perbatasan daerah
sebagai tindak lanjut larangan mudik 2021 untuk mencegah penyebaran
COVID-19. https://bit.ly/2QEjZZv
16. Melalui infografis, Pemprov Sulawesi Selatan menginformasikan mengenai 8
kawasan yang diperbolehkan untuk mudik lokal di tengah larangan mudik
2021. https://bit.ly/3gNKPsY

IV. AMENITAS
1. Tim Pengawasan dan Penertiban Terpadu Provinsi DKI Jakarta melakukan
Giat Pengawasan dan Monitoring Penerapan Protokol Kesehatan di tempat
usaha pariwisata pada 27 April 2021. Usaha yang didatangi adalah Long
Black Coffee, Starbucks, Dunkin Donut, Abunawas dan Hokben.
https://bit.ly/330MN0K
2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur melakukan pengawasan
pada usaha pariwisata yang tersebar di kawasan Jakarta Timur dalam masa
PPKM Mikro pada Rabu, 28 April 2021 kemarin. Usaha yang dikunjungi
adalah Mcdonald, KFC dan Burger King. Ketiga usaha tersebut telah
menerapkan protokol kesehatan dengan baik. https://bit.ly/3eDk8nT
3. Sejumlah perkantoran, tempat usaha, rumah makan/restoran di Jalan
Enggano, Tanjung Priok, menjadi target lokasi kegiatan pengawasan dan
penegakan protokol kesehatan COVID-19 pada Rabu, 28 April 2021. Hasil
dari pengawasan adalah terdapat enam sektor usaha yang telah menerapkan
protokol kesehatan dan satu usaha yang melanggar. https://bit.ly/3vu6bj6
4. Satpol PP Kecamatan Kebon Jeruk bersama Lurah Kedoya Selatan
melaksanakan giat pengawasan, pengendalian dan penindakan protokol
kesehatan pada tempat usaha dan tempat hiburan di Kawasan Kedoya
Selatan, Jakarta Barat pada Kamis, 29 April 2021 dini hari.
https://bit.ly/3gLPw6i
5. Masjid Cut Meutia telah dibuka dan dapat dikunjungi dengan menerapkan
protokol kesehatan. https://bit.ly/2PvWpgU
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V. INTERNASIONAL
1. WHO African Region mengadakan press briefing mengenai kenaikan kasus
COVID-19 di Afrika dan dampaknya pada essential services pada tanggal 29
April 2021. https://bit.ly/3ntKa15
2. UNICEF mengadakan live virtual yang membahas soal dosis vaksin,
penyebaran vaksin, dan adanya perbedaan yang besar bertajuk "What the
Experts Say - Vaccines: Doses, Delivery and the Great Divide".
https://bit.ly/3t6MqMF
3. Melalui COVAX, WHO dan rekan organisasi kesehatan lainnya telah
mengirimkan dua juta dosis vaksin ke tujuh negara di Amerika.
https://bit.ly/2QwbqA1 / https://bit.ly/3gNH86k
4. WHO membantu pemerintah Nigeria untuk menyatukan pemimpinpemimpin komunitas dalam hal mempercepat tes COVID-19 dan
penerimaan vaksin COVID-19. https://bit.ly/3aMUbBs
5. Dr Poonam Khetrapal Singh, Direktur Regional dari WHO South-East Asia
Region, menyatakan bahwa kenaikan kasus COVID-19 menuntut pemerintah
India untuk bertindak cepat dengan menambah kapasitas rumah sakit dan
memberi perlengkapan medis yang memadai. Ia juga meminta masyarakat
untuk mengenakan masker secara benar. https://bit.ly/3u2ZzYC /
https://bit.ly/3u1u7tS
6. WHO mengadakan live Q&A mengenai vaksin, terutama vaksin COVID-19.
Dalam Q&A tersebut, pakar-pakar menjelaskan mengenai pentingnya
vaksinasi, manufaktur vaksin, distribusi vaksin, dan pentingnya kerja sama
global serta regional tiap negara untuk menyukseskan program vaksin.
https://bit.ly/3xxqzBF
7. WHO menginformasikan bahwa vaksinasi dapat mendekatkan masyarakat
dunia dengan memungkinkan mobilisasi masyarakat melalui perjalanan.
https://bit.ly/3u3Xg7I
8. UNWTO menunjukan bahwa perjalanan dengan aman dari COVID-19
memungkinkan untuk dilakukan dan mengajak sektor pariwisata untuk
bekerja sama mengembalikan kepercayaan publik. https://bit.ly/32Vw4vS /
https://bit.ly/3xAg8gP
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9. Inisiatif Airbnb untuk mendukung komunitas dan bisnis kecil lokal
menghasilkan hubungan kerja sama yang baik. Inisiasi ini membantu
destinasi wisata berhubungan dengan tamu, mempromosikan perjalanan
yang aman, dan menemukan cara kreatif untuk menemukan tren baru..
https://bit.ly/3vtA0jC
10. IATA mengadakan webinar mengenai teknologi transportasi umum di tahun
2021 dan pasca COVID-19. https://bit.ly/3dZtCec
11. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menginformasikan bahwa
vaksin COVID-19 berbasis mRNA terbukti mampu menurunkan angka pasien
yang membutuhkan perawatan di rumah sakit hingga 94%.
https://bit.ly/2R2IQGd
12. Sebuah studi menunjukkan penurunan tingkat infektivitas COVID-19 hingga
90% pada tenaga medis dan pelayan publik yang menerima vaksin COVID19 berbasis mRNA. https://bit.ly/3u4uyDx
13. Pemerintah Amerika Serikat menginformasikan bahwa vaksin COVID-19
gratis dan informasi mengenai vaksin dapat ditemukan pada departemen
kesehatan setempat, farmasi lokal,
dan kanal berita lokal.
https://bit.ly/3u1rrw8
14. Departemen Pariwisata Filipina menandatangani kerja sama dengan Pemkot
Manila untuk membangun rumah sakit darurat dan pusat vaksinasi drive-thru
pada 28 April 2021. https://bit.ly/3xsXQhv
15. Munisipalitas La Union, Filipina, melaporkan penurunan signifikan kasus aktif
COVID-19 dan peningkatan penyembuhan pasien setelah penerapan
karantina komunitas selama dua minggu. https://bit.ly/3eze3ZK
16. Departemen Pariwisata Filipina menyiapkan video wisata virtual pantai dalam
negeri di tengah pembatasan pariwisata. https://bit.ly/3nCVSX9 /
https://bit.ly/2S3RvZo / https://bit.ly/331UOm0
17. Melalui video, Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte menginformasikan
mengenai penerapan karantina komunitas, serta mengimbau masyarakat
untuk menerapkan protokol kesehatan, dan mengajak masyarakat yang
memenuhi syarat untuk segera menerima vaksin guna menekan penyebaran
COVID-19. https://bit.ly/3gUyt1U / https://bit.ly/3xy3qiw
18. Dewan Metro Manila melonggarkan jam malam menjadi pukul 22.00 - 04.00
pada karantina komunitas kedua Kawasan Ibu Kota Filipina yang dimulai
pada 1 Mei 2021. https://bit.ly/3u6pC11
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19. Pemerintah India membuka pendaftaran vaksinasi COVID-19 untuk
penduduk di atas 18 tahun dan mengimbau masyarakat untuk terus
memantau slot vaksinasi COVID-19 yang tersedia. https://bit.ly/3vqltVY
20. Pemerintah India menginformasikan tentang panduan perawatan pasien
COVID-19 di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19.
https://bit.ly/32XWkpn
21. Perdana Menteri India, Narendra Modi, menginstruksikan pemerintah
daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk penanganan
COVID-19, baik di bidang penyediaan oksigen, infrastruktur medis, dan
imbauan protokol kesehatan. https://bit.ly/2RcRMck / https://bit.ly/3t2C9Bt
22. Melalui infografis, Pemerintah India mengimbau masyarakat agar
menghindari penggunaan Remdesivir untuk pengobatan COVID-19 secara
mandiri. Obat tersebut hanya diperuntukkan bagi pasien rumah sakit yang
menerima oksigen bantuan. https://bit.ly/3gOwgFw
23. Japan Airlines masih mengurangi penerbangan internasional dan menunda
permintaan reservasi penerbangan. https://bit.ly/3nvlAg8
24. Japan Airlines mengurangi penerbangan domestiknya dan menunda
permintaan reservasi sampai ada informasi lebih lanjut mengenai jumlah
pengurangan penerbangan, serta mengubah beberapa jadwal
penerbangan. https://bit.ly/2QEuDzq
25. Pemerintah Singapura menganjurkan masyarakatnya untuk memeriksakan
kondisi kesehatan diri sebelum menerima vaksin COVID-19.
https://bit.ly/3u4srQ6
26. Pemerintah Thailand menginformasikan bahwa daerah dengan kebijakan
wajib masker bertambah menjadi 70 provinsi. Masyarakat diminta mematuhi
kebijakan wajib masker seiring perkembangan COVID-19 di Thailand.
https://bit.ly/3eE5RYe / https://bit.ly/3xA83sc / https://bit.ly/3t1HCID
27. Otoritas Transportasi Thailand (BMTA) menginformasikan bahwa layanan
bus akan dikurangi pada jam kerja untuk mematuhi aturan Pemerintah
Bangkok dalam mendukung program pemerintah agar masyarakat bekerja
dari dalam rumah dan mengurangi mobilitas. Kebijakan yang diterapkan
mulai 28 April kemarin dibuat seiring dengan perkembangan pandemi di
Thailand. https://bit.ly/3xujbaa / https://bit.ly/2QJ0tuK
28. Otoritas Pariwisata Thailand menginformasikan bahwa dua belas provinsi di
Thailand telah menerapkan pembatasan kegiatan di malam hari.
https://bit.ly/3gO0dFu / https://bit.ly/3vqFhsi / https://bit.ly/2Se534P
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29. Otoritas Pariwisata Thailand menginformasikan kepada wisatawan bahwa
lima destinasi wisata akan ditutup sementara hingga 9 Mei 2021 mendatang.
Penutupan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
https://bit.ly/2RcBHTC / https://bit.ly/3gTnkid / https://bit.ly/3u4k4Em
30. Pemerintah Thailand merilis informasi tentang mitos vaksinasi dan
penjelasannya. https://bit.ly/3dZ2EDk
31. Pemerintah Thailand menginformasikan, sebanyak 67 provinsi telah
menerapkan denda bagi pelanggar aturan wajib masker di ruang publik.
https://bit.ly/3tXjRmh
32. BMA menginformasikan bahwa imbauan agar masyarakat menggunakan
masker kain di ruang publik dan melakukan sanitasi berkala bertujuan untuk
mencegah penyebaran COVID-19 antarindividu. https://bit.ly/3gMpyzH
33. Departemen Seni Rupa Thailand mengumumkan bahwa 5 destinasi wisata
ditutup sementara selama 14 hari, yakni dari 26 April hingga 9 Mei 2021
karena
perkembangan
pandemi
COVID-19
di
Thailand.
https://bit.ly/3aMScgl / https://bit.ly/3xImvyG
34. Kementerian
Kesehatan
Thailand
menginformasikan
mengenai
perkembangan vaksinasi COVID-19 per 28 April 2021. https://bit.ly/3t2oE4v
35. Departemen Pendidikan Kota Ha Noi meminta sekolah untuk menyiapkan
pembelajaran daring dan menerapkan protokol kesehatan untuk
mengantisipasi gelombang ke-4 COVID-19. https://bit.ly/3vpKDnC
36. Kementerian Kesehatan Vietnam mengonfirmasi kasus positif COVID-19
kedua di Pusat Karantina Provinsi Nghe An pada 29 April 2021.
https://bit.ly/32XTbpz
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VI. LAIN-LAIN
1. Kemenlu menginformasikan tentang perkembangan COVID-19 di dunia dan
perlindungan WNI per 29 April 2021. Total WNI terkonfirmasi COVID-19 di
luar negeri adalah 4.428: 3.487 sembuh, 188 meninggal dan 753 dalam
perawatan. https://bit.ly/3vtJUly / https://bit.ly/3nAguPJ

2. Kementerian Kesehatan merilis update perkembangan vaksinasi COVID-19
di Indonesia per tanggal 28 April 2021. https://bit.ly/3aPyAbn /
https://bit.ly/2QJmeKW
3. Kementerian Kesehatan menginformasikan bahwa vaksinasi tidak
membatalkan puasa, sehingga dapat dilakukan di bulan Ramadan.
https://bit.ly/2QDGI7S
4. KPCPEN mengimbau masyarakat belajar dari melonjaknya kasus positif
COVID-19 di India yang terjadi karena kelalaian penduduk India dalam
menerapkan protokol kesehatan dan tidak adanya pembatasan wilayah,
sehingga virus mutasi baru dari berbagai negara dapat masuk ke India.
https://bit.ly/3eEsWKm / https://bit.ly/3u6LHfV
5. KPCPEN meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi perkembangan
peta zonasi risiko jelang libur lebaran Idul Fitri 2021. Hal ini dikarenakan
beberapa masyarakat telah melakukan mudik terlebih dahulu, sehingga
perlu diwaspadai adanya zona merah dan zona oranye di daerah.
https://bit.ly/3eLi3GO / https://bit.ly/3voZK0H
6. KPCPEN menginformasikan tentang realisasi Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) hingga 16 April 2021 mencapai 19,2% atau Rp 134,07 Triliun
dari total pagu anggaran Rp 699,43 Triliun. Hal ini menandakan
perekonomian Indonesia mulai bangkit kembali meski masih dalam keadaan
pandemi COVID-19. https://bit.ly/3dZ2CeP
7. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia telah
menerima 3,852 juta dosis vaksin AstraZeneca melalui bantuan COVAX.
https://bit.ly/2Qxa6gl / https://bit.ly/3gQWRBE
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8. Presiden Joko Widodo optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat
mencapai 4,5%-5,5% jika melihat sejumlah parameter pemulihan Ekonomi.
Hal ini disampaikan saat Presiden memberi arahan kepada kepala daerah.
https://bit.ly/3voTHcv
9. Kemenag memberi arahan alur pergerakan jemaah haji apabila peserta Haji
1442 H akan diberangkatkan. https://bit.ly/3nuyrPE
10. Kemenag memperkirakan tentang masa tinggal di Kota Madinah akan
dibatasi dan kemungkinan peniadaan Arbain apabila ada pemberangkatan
haji tahun ini. https://bit.ly/3e0OnWQ
11. Melalui infografis, PT Jasa Marga mengajak masyarakat untuk menciptakan
suasana mudik di rumah sendiri melalui media daring selama pelarangan
mudik Lebaran 2021. https://bit.ly/3aOhaMi
12. Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat mengingatkan masyarakat
agar tetap waspada akan adanya varian baru virus COVID-19 dari India.
https://bit.ly/3t1VRgz / https://bit.ly/3nD4Pjd / https://bit.ly/3t0vOX1 /
https://bit.ly/3u4LfP9
13. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginformasikan mengenai alur vaksinasi
di DKI Jakarta melalui aplikasi JAKi. https://bit.ly/2PwJziu /
https://bit.ly/3xwyW0g
14. Puskesmas II Denpasar Utara bekerjasama dengan Kelurahan Ubung dan
KKN UNWAR 2021 untuk mengadakan kegiatan vaksinasi dan pembagian
masker bagi lansia pada 28 April 2021. https://bit.ly/3gQUu1I
15. Wabup Badung menerima Corporate Social Responsibility (CSR) dari Ayana
Resort Bali and Spa, Biznet, dan Perhimpunan Dokter Hewan Komisariat
Kabupaten Badung. Sumbangan CSR ini akan digunakan untuk
mempercepat pemulihan dari pandemi COVID-19. https://bit.ly/3u6OupA /
https://bit.ly/3aNTNCm
16. Wabup Badung mengikuti rapat daring yang diselenggarakan oleh Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Pembahasan rapat
meliputi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Dana Bansos.
https://bit.ly/2QIgtgL
17. Gubernur dan Forkopimda NTB mengikuti Rakor Kepala Daerah Seluruh
Indonesia dan memperoleh arahan Presiden Joko Widodo yang berisi
tentang
penanganan
COVID-19
dan
pertumbuhan
ekonomi.
https://bit.ly/3e23tLD
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18. Melalui infografis, Pemprov Jawa Barat menjawab pertanyaan mengenai
perlunya tes swab antigen maupun RT-PCR sebelum vaksinasi COVID-19.
https://bit.ly/3tXDRFn
19. Pemkot Bogor menyiapkan 73 sekolah untuk uji coba Pembelajaran Tatap
Muka yang akan diterapkan pada Juli 2021. https://bit.ly/3aNMR8v
20. Wali Kota Bogor Bima Arya mengajak Dewan Kemakmuran Masjid se-Kota
Bogor untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 selama bulan Ramadan dan
Libur Lebaran. https://bit.ly/3exRLr6
21. Melalui infografis, Pemkot Bandung menginformasikan mengenai panduan
pelaksanaan kegiatan keagamaan selama Ramadan dan Idulfitri 1442 H guna
mencegah
penyebaran
COVID-19.
https://bit.ly/3tYsLjo
/
https://bit.ly/3xzHZh6
22. Pemkot Malang telah menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) selama
satu minggu, salah satunya di SMPN 5 Kota Malang. Dalam video wawancara
yang diunggah, salah satu wali murid meminta agar protokol kesehatan
dilakukan secara ketat dan seorang guru menjelaskan masa adaptasi dan
mekanisme selama PTM. https://bit.ly/3u2vIzx
23. Pemkot Batu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membagikan
bantuan beras kepada masyarakat Rawan Pangan di Kota Batu untuk
membantu masyarakat miskin agar tidak mengalami rawan pangan, terutama
akibat COVID-19. https://bit.ly/3vtdkA9
24. Pemprov Sulawesi Selatan memperketat penerapan protokol kesehatan
menjelang Libur Lebaran 2021 sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional
dan menekan penyebaran
COVID-19.
https://bit.ly/3aNwTuV
/
https://bit.ly/3gLVILA
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