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SOROTAN
Isu yang dapat menjadi sorotan dalam laporan hari ini, antara lain:
1. Kementerian Kesehatan menginformasikan bahwa virus COVID-19 B.1617 yang berasal
dari India telah di temukan di Indonesia. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan
tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. https://bit.ly/3h1V4cZ
2. Gubernur Bali menyampaikan bahwa telah ditemukan 2 orang yang positif terinfeksi
varian baru mutasi virus COVID-19. Satu orang mengalami positif akibat penularan
varian baru dari Afrika Selatan dengan kode B1351; sedangkan satu orang lainnya
positif akibat penularan varian baru dari Inggris dengan kode B1173.
https://bit.ly/3vHzFds
3. Pemerintah melalui KPCPEN menginformasikan Indonesia menerima bantuan vaksin
Sinopharm sebanyak 982.400 dosis. Vaksin ini akan digunakan untuk vaksinasi Goyong
Royong bagi pekerja asing dalam beberapa waktu kedepan. https://bit.ly/3h3qYG0
4. Menparekraf menginformasikan bahwa Geopark Belitong yang telah ditetapkan
sebagai UNESCO Global Geopark akan dikembangkan dengan konsep geopark
maritim, sebagai salah satu strategi untuk membangkitkan parekraf.
https://bit.ly/33h02uw
5. Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan SE Nomor 550/2341/2021/Dishub tentang
"Pengendalian Transportasi selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 H" yang melarang
penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi yang digunakan untuk
kepentingan mudik keluar atau masuk wilayah Kalimantan Timur pada 6-17 Mei 2021.
https://bit.ly/3b4ikmT
6. Pemerintah Singapura menginformasikan bahwa mulai 8 Mei 2021, seluruh pelancong
yang datang dari negara/wilayah dengan risiko COVID-19 yang lebih tinggi harus
memberikan Stay Home Notice (SHN) selama 21 hari di fasilitas khusus.
https://bit.ly/3vIAToF
7. Departemen Pariwisata Vietnam bersama Departemen Pengelolaan Pasar Vietnam
telah meluncurkan aplikasi "Safe Vietnam Tourism" yang mempermudah wisatawan
dalam mengakses informasi terkait pariwisata. https://bit.ly/33hfoiI
8. Pada pertemuan G20 Italy, UNWTO mendesak pemerintah Italia untuk kembali
memulihkan pariwisata guna mengembalikan mobilitas dan membangun pariwisata
yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. https://bit.ly/3nPLcEw
9. IATA mengumumkan bahwa lalu lintas penumpang turun pada Maret 2021
dibandingkan dengan tingkat sebelum COVID (Maret 2019), tetapi naik dibandingkan
dengan bulan sebelumnya (Februari 2021). https://bit.ly/3ti5yaD
10. IATA meminta pemerintah untuk memastikan bahwa biaya pengujian COVID-19
terjangkau, tepat waktu, tersedia secara luas, dan efektif. https://bit.ly/3elCQSh
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I. ATRAKSI/EKRAF
1. Menparekraf menginformasikan bahwa Geopark Belitong yang telah
ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark akan dikembangkan dengan
konsep geopark maritim. Hal tersebut merupakan strategi untuk
membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif. https://bit.ly/33h02uw /
https://bit.ly/3ejVTwg
2. Kemenparekraf mengadakan acara Modest Fashion Founders Fund 2021
pada 5 Mei 2021 pukul 16.00 - 17.50 WIB yang disiarkan melalui Live
Streaming di kanal Youtube Kemenparekraf. https://bit.ly/3vFxS8C /
https://bit.ly/2PS92TO / https://bit.ly/3h8dBER
3. Kemenparekraf mengadakan bazar online Ramadhan in Style x Modest
Fashion Founders Fund di Tokopedia pada 5 - 6 Mei 2021.
https://bit.ly/3uk1UP7
4. Kemenparekraf mengadakan JSD Future Format edisi kelima pada 4 - 7 Mei
2021 di Tokopedia. https://bit.ly/3vF1UcE / https://bit.ly/3tmsbed
5. Kemenparekraf mendukung Hari Belanja Brand Lokal pada 5 Mei 2021 untuk
mewujudkan ekosistem brand lokal agar dapat terus berkembang.
https://bit.ly/3eRIWsB / https://bit.ly/2QTHuhi
6. Kemenparekraf mengajak Indonesia Inbound Tour Operator Association
(IINTOA) untuk mengembangkan potensi desa wisata agar dapat
mempercepat kebangkitan pariwisata dan memicu pertumbuhan ekonomi.
https://bit.ly/33g1FIN
7. Pesona Indonesia mengadakan NGANTRI (Ngobrol Bareng Mas Menteri)
dengan tema "Kirim Bingkisan untuk yang tersayang #GakMudikDibikinAsik
#BeliKreatifLokal". https://bit.ly/33drh9n / https://bit.ly/2PQ5fWZ
8. KPCPEN menginformasikan bahwa pemerintah mencanangkan 5 Mei 2021
sebagai Hari Bangga Buatan Indonesia 2021. Pencanangan ini bertujuan
sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri
dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. https://bit.ly/3vFwcvQ
9. Petugas kebersihan wisata Kota Tua dan Taman Fatahillah melakukan
pembersihan dan disinfeksi sebagai cara mencegah penyebaran COVID-19.
https://bit.ly/3xXMT7Q
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10. Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi, membuka Bazar Ramadhan Festival 2021.
Menurutnya, kegiatan ini bersifat positif dalam mendukung kembali aktifnya
UMKM binaan Jakpreneur, serta mendorong pulihnya ekonomi.
https://bit.ly/33fLI5l
11. Humas Badung menginformasikan bahwa mewujudkan zona hijau dalam
rangka pembukaan pariwisata pada Juli 2021 menjadi tantangan bagi
pemerintah dan masyarakat Badung. https://bit.ly/3xPEYsU
12. Disparkab Sleman menginformasikan Wisata Alam Ledhok Blotan, yang
menyajikan pedesaan dan sungai yang asri, dapat dikunjungi dengan
menerapkan protokol kesehatan. https://bit.ly/3nSZ4xV
13. Disbudpar Jawa Barat mengimbau tempat wisata untuk menerapkan
protokol kesehatan CHSE. https://bit.ly/3h26AoR
14. Pemkot Balikpapan mengadakan "Bazar Murah TPID Kota Balikpapan" pada
8-10 Mei 2021 pukul 08.00-17.00 WITA di Pintu Masuk Balcony Square Pasar
Baru. https://bit.ly/3xH8r8B
15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara mengunjungi
markas polisi pariwisata Ajibata Kabupaten Toba pada Senin 3 Mei 2021.
Polisi Pariwisata Ajibata merupakan satuan khusus untuk melaksanakan
pengamanan dan ketertiban di lokasi wisata di Sumatera Utara.
https://bit.ly/2QMqNED

II. LAYANAN WISATAWAN/SDM PAREKRAF
1. Kemenparekraf menginformasikan tentang Desa Wisata Dayah Daboh di
Aceh yang mempunyai kerajinan tangan peci meukeutop khas Aceh.
Menparekraf mendorong pelaku ekonomi kreatif di Dayah Daboh untuk
melakukan digitalisasi produk guna mengembangkan dan membangkitkan
sektor ekonomi kreatif. https://bit.ly/3eSdkmt / https://bit.ly/2SmLWW5 /
https://bit.ly/3vHt6Ym
2. Kemenparekraf mengadakan program Nyatakan.id untuk mewujudkan ide
kreatif para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam bentuk aplikasi dan
permainan digital. Hal tersebut mendukung penerapan adaptasi kebiasaan
baru dan pemulihan ekonomi. https://bit.ly/3xMayYx
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3. Kemenparekraf bekerja sama dengan Trans Studio Mall dan Kantor Pos
Indonesia menggelar bazar dengan tema "#GakMudikDibikinAsik" yang
menyediakan beragam hampers berisikan produk UMKM serta memberikan
layanan
pengiriman
gratis
ke
seluruh
wilayah
Indonesia.
https://bit.ly/33hotb6
4. Sebanyak 15 stan UMKM dari Kecamatan Cipayung mengikuti JakPreneur
Festival Ramadhan di Lokbin Munjul, Jakarta Timur pada 4 Mei 2021. Festival
ini diharapkan dapat membangkitkan perekonomian UMKM binaan
Jakpreneur yang terdampak pandemi COVID-19.https://bit.ly/2QN9nYw
5. Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar mengadakan kegiatan "Program
Penguatan DMO - Destination Governance sebagai Strategi dan
Management Tools untuk Mendorong Penguatan Kualitas Destinasi
Pariwisata" pada 5 Mei 2021 di Royal Pita Maha. https://bit.ly/3vVqAhl
6. Museum Benteng Vredeburg mengadakan Vredeburg Virtual Visit pameran
"Pelajar di Medan Juang" pada 7 Mei 2021 pukul 09.00-10.00 WIB melalui
Zoom. https://bit.ly/3elUwx7
7. Pemprov Jawa Tengah mengadakan acara Panggung Kahanan Roadshow
bertajuk "Mengenang Setahun Sang Maestro: Tribute to Didi Kempot" pada
5 Mei 2021 pukul 15.00-18.00 WIB melalui kanal YouTube dan Facebook
Ganjar Pranowo, serta dapat disaksikan di Satelit TV. https://bit.ly/2Rld1IR
8. Tribun Jateng mengadakan podcast Jateng Travel Guide pada 4 Mei 2021
untuk mengulik tentang tempat wisata serta kebudayaan di seluruh Jawa
Tengah. https://bit.ly/3xQKcVE
9. Jurug Solo Zoo mengadakan acara "Kuliner Ramadhan Taman Jurug" pada
5-12 Mei 2021 pukul 15.00-21.00 WIB. https://bit.ly/3tnxLgi

III. AKSESIBILITAS
1. Kemenhub menginformasikan tentang operasional angkutan udara dan
persyaratan perjalanan keperluan mendesak di masa peniadaan mudik pada
6 - 17 Mei 2021. https://bit.ly/3vCAIeo / https://bit.ly/3vVmSnV /
https://bit.ly/2QLocL7
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2. Menhub melepas tim gabungan pengendalian arus lalu lintas pada masa
peniadaan mudik. Tim tersebut terdiri dari Korlantar Polri, Ditjen
Perhubungan Darat Kemenhub, PT Jasa Marga, dan PT Jasa Raharja.
https://bit.ly/3xKNOrX
3. Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub menginformasikan kemungkinan
yang terjadi apabila melakukan mudik di masa pandemi COVID-19.
https://bit.ly/3gXbtQ6
4. Ditjen Imigrasi menginformasikan terkait prosedur perjalanan dari India ke
Indonesia.
https://bit.ly/3b34mBK
/
https://bit.ly/3vBv8Jk
/
https://bit.ly/3tkTy8n
5. Ditjen Imigrasi menangguhkan sementara visa kunjungan dan tinggal
terbatas bagi WN India dan WNA lainnya yang memiliki riwayat perjalanan
dari India sebelum masuk Indonesia. https://bit.ly/2QMhi8t
6. Ditjen Imigrasi mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 dengan
memperketat pintu masuk bagi perjalanan udara dan pelabuhan.
https://bit.ly/3b2OG1u
7. Pemerintah memperpanjang PPKM Mikro mulai 4-17 Mei 2021 di 30 provinsi
(termasuk kabupaten/kota di sepuluh provinsi dengan kasus baru dan aktif
tertinggi) untuk menekan kasus aktif COVID-19. https://bit.ly/3ukDtkD /
https://bit.ly/3b5OSwO / https://bit.ly/3h2Vnoe
8. Mendagri telah menerbitkan instruksi mengenai pelaksanaan PPKM Mikro di
30 Provinsi yang berlaku pada 4-17 Mei 2021. https://bit.ly/2RrBJqU /
https://bit.ly/3b48f9x / https://bit.ly/3h2MdrO / https://bit.ly/3ei9lk0
9. PT Angkasa Pura II menginformasikan tentang prosedur kedatangan
penumpang Internasional di Bandara Soekarno Hatta. https://bit.ly/3nNYLo8
10. PT Angkasa Pura II menginformasikan aturan mengenai pengendalian
transportasi selama masa peniadaan mudik berlaku 6-17 Mei 2021 untuk
mencegah penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3eX2wU3
11. PT Jasa Marga menginformasikan terkait aturan peniadaan mudik jalur darat
pada 6-17 Mei 2021 yaitu pengendalian transportasi untuk membatasi moda
transportasi. https://bit.ly/3ejTP7t
12. Melalui infografik, Sekretariat Kabinet mengajak masyarakat agar tidak
mudik terlebih dahulu pada 6-17 Mei 2021 untuk melindungi diri dan
keluarga
di
kampung
halaman.
https://bit.ly/3b2BxWg
/
https://bit.ly/3elgu2Y / https://bit.ly/3b4SoYn
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13. Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, menegaskan kembali bahwa ASN beserta
keluarganya dilarang bepergian ke luar daerah/ mudik menjelang dan
sesudah Idulfitri. https://bit.ly/3eTG9z4 / https://bit.ly/33fvnh1
14. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengingatkan seluruh
komponen di daerah untuk segera melakukan upaya pengetatan dan
pencegahan mobilitas masyarakat, berkaitan dengan implementasi
kebijakan pelarangan mudik yang telah diputuskan oleh pemerintah.
https://bit.ly/3b2Gu1e / https://bit.ly/3gYGQtz / https://bit.ly/3eXQ9XW
15. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengajak semua
komponen bangsa untuk bekerja sama dalam melaksanakan kebijakan
peniadaan mudik yang telah diputuskan pemerintah. https://bit.ly/2SmO1RT
/ https://bit.ly/2ShdeNB
16. Pemerintah melalui BNPB mengeluarkan larangan mudik lebaran 2021
seiring dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia.
https://bit.ly/3elWMo6 / https://bit.ly/3tkIxEe
17. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk terus menerapkan
protokol kesehatan dan tidak melakukan mudik lebaran 2021, seiring
dengan
mulai
melonjaknya
kasus
COVID-19
di
Indonesia.
https://bit.ly/3f06LP4 / https://bit.ly/3uxnPSI / https://bit.ly/33jggmV
18. KPCPEN mengimbau masyarakat agar tidak melakukan mudik pada lebaran
tahun ini, karena dikhawatirkan akan menyebabkan kepadatan mobilitas
yang dapat menimbulkan lonjakan kasus COVID-19. https://bit.ly/2SvLWU5
/ https://bit.ly/3tkFBrh
19. Melalui infografik, Kemenkominfo mengajak masyarakat Indonesia untuk
tidak mudik Lebaran 2021 karena dapat meningkatkan penyebaran COVID19 dan risiko kematian orang-orang di kampung halaman.
https://bit.ly/3thkG8h / https://bit.ly/3xNfdty / https://bit.ly/3tlkSTW
20. KAI menginformasikan bahwa layanan KAI hanya diperuntukkan untuk
kepentingan non-mudik. Kebijakan ini untuk mendukung surat edaran
KPCPEN yang melarang kegiatan mudik tahun ini, sebagai pencegahan
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/2QYfIA9 / https://bit.ly/3ukoW8r
21. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta meninjau Terminal Pulo
Gebang sebagai salah satu Terminal yang melayani keberangkatan Bus
AKAP bersama Terminal Bus Kalideres pada 4 Mei 2021. Kedua terminal ini
akan tetap beroperasi selama masa peniadaan mudik Hari Raya Idulfitri 1442
H periode 6-17 Mei 2021. https://bit.ly/3h783Kz / https://bit.ly/3ek1x1b
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22. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Istiono, bersama Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi, beserta jajaran
melakukan peninjauan jelang pelaksanaan larangan mudik Idul Fitri pada 617 Mei di Terminal Pulo Gebang pada Selasa, 4 Mei 2021.
https://bit.ly/3eSrGDq
23. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk tidak
melakukan mudik lebaran tahun ini. Periode larangan mudik pada 6-17 Mei
2021. https://bit.ly/3eWYCKT
24. Pada 4 Mei 2021, tim gabungan yang dikomandoi oleh Dishub Kota
Denpasar dan melibatkan unsur TNI, Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota
Denpasar, BPTD Wilayah XII Bali Nusra, serta unsur terkait melaksanakan
pemantauan dan pengecekan angkutan publik jelang masa Larangan Mudik
2021. https://bit.ly/3b2aZEG
25. Melalui video, Polda Bali mengajak masyarakat untuk tidak mudik sebagai
upaya mencegah penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3b3eCKn
26. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengumumkan keputusan
peniadaan kegiatan mudik pada Lebaran 2021, termasuk mudik lokal
antarpulau di dalam wilayah Kepulauan Riau selama periode 6-17 Mei 2021.
https://bit.ly/3xPxwOs / https://bit.ly/2QTLwpW
27. Pemerintah Kepulauan Riau menginformasikan bahwa pemerintah
mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang pelarangan
kegiatan berbuka puasa bersama pada bulan ramadan dan kegiatan halal
bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H. https://bit.ly/3nO2qCo
28. Melalui infografik, Polda Kalimantan Utara mengajak masyarakat untuk tidak
melakukan mudik. https://bit.ly/3vF7RpW / https://bit.ly/33ktaAQ
29. Gubernur
Kalimantan
Timur
mengeluarkan
SE
Nomor
550/2341/2021/Dishub tentang "Pengendalian Transportasi selama Masa
Idul Fitri Tahun 1442 H". SE tersebut melarang penggunaan atau
pengoperasian sarana transportasi yang digunakan untuk kepentingan
mudik keluar atau masuk wilayah Kalimantan Timur pada 6-17 Mei 2021.
https://bit.ly/3b4ikmT
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IV. AMENITAS
1. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta melakukan peninjauan kepadatan di kawasan
Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 4 Mei 2021 kemarin. Kegiatan ini
bertujuan untuk meminimalkan potensi klaster baru COVID-19.
https://bit.ly/2PVnt9K
2. Satpol PP Kelurahan Cengkareng Timur mengadakan pengawasan
kepadatan di Pasar Jaya Cengkareng pada Selasa, 4 Mei 2021 kemarin.
https://bit.ly/3tp7kXv
3. Pada Rabu, 5 Mei 2021, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta meninjau lokasi
pengamanan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengamanan ini
guna mengantisipasi kepadatan kembali di Pasar Tanah Abang.
https://bit.ly/3xPAd2u
4. Satpol PP Kelurahan Makassar melakukan pengawasan kepadatan di Pasar
Embrio, Jakarta Timur. Pengawasan ini dilakukan dikarenakan terlihat jumlah
pengunjung di Pasar Embrio meningkat menjelang lebaran.
https://bit.ly/3b1OWOn / https://bit.ly/3xP3lao
5. Kecamatan Tamansari, Jakarta, mengadakan pengawasan dan imbauan
protokol kesehatan di Pasar Pancoran Glodok, Jakarta Barat pada 4 Mei
2021. https://bit.ly/3vE4kbx
6. Satuan Tugas COVID-19 Kelurahan Pulau Kelapa, Jakarta, melaksanakan
pengawasan kepadatan dan protokol kesehatan di bazar Ramadhan Fest
pada 5 Mei 2021. https://bit.ly/3tlVCgz
7. Disparekraf Jakarta Timur merekomendasikan Restoran Al Jazeerah Polonia
sebagai lokasi berbuka puasa dengan menerapkan protokol kesehatan.
https://bit.ly/3vBwHqG
8. Disparekraf Jakarta Timur bersama jajaran melaksanakan pengawasan
kepadatan dan protokol kesehatan di berbagai lokasi rawan di wilayah
Pulogadung pada 4 Mei 2021. https://bit.ly/3vIWoFM
9. Pemkot Denpasar membagikan foto kegiatan "Pasar Murah" yang digelar di
lingkungan Masjid Baiturrahmah, Wanasari Kampung Jawa, Denpasar Utara
pada 4 Mei 2021. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga
dan memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang hari raya Idulfitri.
https://bit.ly/3eRfmn6 / https://bit.ly/33dRx3i
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10. Pemprov DIY mengumumkan perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro berdasarkan pada Instruksi Gubernur DIY
No. 12/INSTR/2021 PPKM Mikro mulai 4 - 17 Mei 2021.
https://bit.ly/3xMNKbh / https://bit.ly/3ulEb0V
11. Pemprov DIY menetapkan kebijakan tentang pengetatan dan aturan
perjalanan selama masa peniadaan mudik di beberapa perbatasan DIY
selama 6 - 17 Mei 2021. https://bit.ly/2PQejuZ / https://bit.ly/3vO2xAR
12. Bupati Sleman membuka Pasar Lebaran di Kapanewon Mlati yang
merupakan upaya untuk mendorong laju ekonomi dan memberikan bantuan
kepada
masyarakat
pada
kegiatan
pasar
lebaran
tersebut.
https://bit.ly/3f0kVjc

V. INTERNASIONAL
1. WHO bekerja sama dengan beberapa mitra di bidang industri perjalanan
dan perhotelan untuk memastikan bahwa industri pariwisata benar-benar
aman saat dibuka kembali. https://bit.ly/3nO3cPH
2. Melalui infografik, WHO menginformasikan tentang protokol kesehatan
untuk menurunkan risiko penularan COVID-19 saat melakukan pertemuan
medis. https://bit.ly/3ePcE1g
3. Pada pertemuan G20 Italy, UNWTO mendesak pemerintah Italia untuk
kembali memulihkan pariwisata guna mengembalikan mobilitas dan
membangun pariwisata yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
https://bit.ly/3nPLcEw / https://bit.ly/3el7RFM / https://bit.ly/3vESGwY /
https://bit.ly/3eRA1ax
4. UNWTO mengadakan seminar "Strategies and Frameworks to Attract and
Safeguard Tourism Investments during COVID-19" pada 17 Mei 2021 pukul
11.00am-01.30pm (CET) di Wayra Edificio Telefonica, Madrid, Spanyol.
https://bit.ly/3h3v8O7 / https://bit.ly/3eYECb7
5. WTTC membagikan enam tips untuk perjalanan yang aman dan
berkelanjutan. Enam tips tersebut meliputi: menggunakan reusable mask,
mematikan air saat mencuci tangan, mencuci tangan di wastafel jika
memungkinkan, menggunakan wadah sanitizer isi ulang dan pembersih
tangan dalam kemasan ramah lingkungan untuk mengurangi sampah plastik,
menghindari barang sekali pakai, serta berjalan atau bersepeda jika
memungkinkan. https://bit.ly/3vL4my6 / https://bit.ly/3teaihG
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6. IATA mengumumkan bahwa lalu lintas penumpang turun pada Maret 2021
dibandingkan dengan tingkat sebelum COVID (Maret 2019), tetapi naik
dibandingkan
dengan
bulan
sebelumnya
(Februari
2021).
https://bit.ly/3ti5yaD / https://bit.ly/3umEx7l
7. IATA meminta pemerintah untuk memastikan bahwa biaya pengujian
COVID-19 terjangkau dan dapat diakses pelaku perjalanan. Untuk
memfasilitasi perjalanan internasional yang efisien, pengujian COVID-19
harus terjangkau, tepat waktu, tersedia secara luas, dan efektif.
https://bit.ly/3elCQSh / https://bit.ly/2RuS6Dq
8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat
menginformasikan tentang protokol kesehatan bagi pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar secara tatap muka. https://bit.ly/2Sj0WEq
9. CDC Amerika Serikat menginformasikan bahwa saat ini akses vaksinasi
COVID-19 semakin dekat jangkauannya bagi masyarakat Amerika Serikat.
https://bit.ly/3tjOAZF
10. CDC Amerika Serikat menginformasikan terkait perkembangan vaksinasi
COVID-19 yang dapat dipantau bersama. https://bit.ly/3nN50IR
11. Pemerintah Australia membagikan infografik jumlah masyarakat yang telah
mendapatkan vaksinasi per 3 Mei 2021, yaitu sebanyak 2.316.696 orang.
https://bit.ly/3xM52oN / https://bit.ly/2QX7LeH
12. Departemen Kesehatan Australia membagikan video mengenai akses
masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. https://bit.ly/3umve7o
13. Departemen Kesehatan Australia menginformasikan bahwa masyarakat yang
berusia 50 tahun keatas telah dapat mendapatkan vaksin COVID-19.
https://bit.ly/3gYJWha
14. Sekretaris Departemen Pariwisata Filipina mengungkapkan bahwa sedang
berlangsung proyek yang bertujuan untuk memulihkan pariwisata di Lembah
Cagayan, salah satunya dengan memastikan protokol kesehatan di
akomodasi wisatawan. https://bit.ly/3b2vQaB
15. Biro Cukai Filipina akan memperketat pemeriksaan dokumen vaksin yang
tiba di Bandara Ninoy Aquino untuk menghindari beredarnya vaksin dengan
izin sertifikasi palsu. https://bit.ly/3umsmYn
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16. Wali Kota Sara Filipina menunggu pedoman terkait Pembatasan Semi
Tertutup untuk wilayah Davao yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19
Filipina. Pembatasan Semi Tertutup ini dilaksanakan sebagai langkah untuk
mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan pemeriksaan secara ketat
terhadap
penumpang
yang
melewati
wilayah
perbatasan.
https://bit.ly/3h3UXxI
17. Pemerintah India mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol
kesehatan bagi yang telah dan belum menerima vaksinasi COVID-19.
https://bit.ly/2SqL9Ui
18. Pemerintah India menginformasikan jumlah dosis vaksin yang tersedia per 4
Mei 2021. https://bit.ly/3b1AjdV
19. Pemerintah India menginformasikan jumlah masyarakat yang telah
mendapatkan vaksinasi per 4 Mei 2021 sebanyak 129.227.412 orang.
https://bit.ly/3tjMPvx
20. Kementerian Pariwisata, Seni, dan Kesehatan Malaysia mengumumkan
bahwa operator pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata akan menerima
bantuan sebesar sebesar RM3.000,00 untuk meringankan beban keuangan
operator tur yang terkena dampak pandemi COVID-19, sehingga dapat
kembali meningkatkan pariwisata dan perekonomian. https://bit.ly/33fEoGX
21. Pemerintah Singapura menginformasikan tentang situs igotmyshot.gov.sg
yang merupakan situs penyedia informasi terkait "Program Vaksinasi COVID19 di Singapura". https://bit.ly/3eVvFPv
22. Pemerintah Singapura menginformasikan bahwa pihaknya telah
mengirimkan 18.000 SMS kepada individu yang terdeteksi pernah
mengunjungi tempat-tempat yang dikunjungi oleh penyintas COVID-19
klaster Rumah Sakit Tan Tock Seng. Untuk meningkatkan kecepatan dan
cakupan pelacakan kontak, SE khusus Trace Together akan diluncurkan
hingga 17 Mei 2021. https://bit.ly/2PPJMgR / https://bit.ly/3ehzGi8 /
https://bit.ly/3egBSXl
23. Melalui infografik, Pemerintah Singapura menginformasikan tentang aturan
baru terkait protokol kesehatan bagi pertemuan besar yang telah diperketat
untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Aturan tersebut berlaku
mulai 8-30 Mei 2021. https://bit.ly/2RuKsJe / https://bit.ly/3ehzGi8

12

24. Pemerintah Singapura menginformasikan bahwa mulai 8 Mei 2021, seluruh
pelancong yang datang dari negara/ wilayah dengan risiko COVID-19 yang
lebih tinggi harus memberikan Stay Home Notice (SHN) selama 21 hari di
fasilitas
khusus.
https://bit.ly/3vIAToF
/
https://bit.ly/3uke9er
/
https://bit.ly/3xKV5bp
25. Melalui video, Pemerintah Singapura menginformasikan aturan baru terkait
protokol kesehatan bagi pertemuan besar yang telah diperketat untuk
mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Aturan tersebut berlaku mulai 830 Mei 2021. https://bit.ly/3aZaL0H
26. Pemerintah Hanoi menutup tempat hiburan seperti bioskop, layanan pijat,
spa dan klub olahraga pada 5 Mei untuk menghindari kerumunan massal di
tempat sebagai upaya mencegah risiko penularan COVID-19.
https://bit.ly/3ukHJQN
27. CCSA Thailand memberikan tips menangani jenazah pasien COVID-19 agar
tidak menyebabkan penularan virus pada orang lain. https://bit.ly/3umPdTo
28. TAT menginformasikan bahwa provinsi yang menerapkan pembatasan
aktivitas malam hari bertambah menjadi 29 provinsi per 5 Mei 2021.
https://bit.ly/3eW5et4 / https://bit.ly/2RuQM35
29. Pemerintah Vietnam melakukan pertemuan pada 4 Mei 2021 untuk
membahas kinerja sosial ekonomi dalam menghadapi lonjakan kasus
COVID-19 dalam seminggu. https://bit.ly/2RnuGzC
30. Departemen Pariwisata Vietnam bersama Departemen Pengelolaan Pasar
Vietnam telah meluncurkan aplikasi "Safe Vietnam Tourism" yang
mempermudah wisatawan dalam mengakses informasi terkait pariwisata.
https://bit.ly/33hfoiI
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VI. LAIN-LAIN
1. BNPB merilis update infografik percepatan penanganan COVID-19 di
Indonesia per 4 Mei 2021 dan update sebaran Daerah di Indonesia yang
menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) per 4
Mei 2021.https://bit.ly/3b1EypR / https://bit.ly/3eXEAjF

2. Kemenlu menginformasikan perkembangan COVID-19 di dunia dna
perlindungan WNI per 5 Mei 2021. Total WNI terkonfirmasi di luar negeri
adalah 4.506: 3.555 sembuh, 189 meninggal, dan 762 dalam perawatan.
https://bit.ly/2Rsb0L6 / https://bit.ly/3nMJbJo

3. Kementerian Kesehatan merilis informasi update kasus baru COVID-19
varian B.117, B.1351, dan B.1617 di Indonesia. https://bit.ly/3nQ42vC /
https://bit.ly/3umSBO6
4. Kementerian Kesehatan menginformasikan bahwa virus COVID-19 B.1617
yang berasal dari India telah di temukan di Indonesia. Masyarakat diimbau
untuk tidak panik dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik
dan benar. https://bit.ly/3h1V4cZ
5. Menkes mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap disiplin dalam
menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya untuk mencegah penularan
virus corona, termasuk dengan adanya varian baru virus yang saat ini telah
terdeteksi di Indonesia. https://bit.ly/3vDRn1p / https://bit.ly/3ejs4Mb /
https://bit.ly/3b48LnZ
6. KPCPEN merilis klarifikasi kabar hoaks tentang Kementerian Perhubungan
menjadikan larangan mudik lebaran 1442 H sebagai ladang bisnis dengan
'menjual' stiker khusus untuk armada bus. https://bit.ly/3ulKWzP /
https://bit.ly/3egRES6
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7. KPCPEN bersama Pangdam dan Kapolda bekerja sama dalam mengawasi
kepulangan pekerja migran untuk mencegah kecurangan yang terjadi pada
beberapa waktu lalu. https://bit.ly/3h6lnPk
8. KPCPEN mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati selama melakukan
tradisi belanja sebelum lebaran, demi mencegah penambahan kasus positif
COVID-19. https://bit.ly/3xQQdBI
9. KPCPEN meminta masyarakat tidak perlu khawatir akan temuan virus COVID19 baru dari India. https://bit.ly/3vN8U7r
10. KPCPEN meminta Pemerintah Daerah untuk menjadi agensi kampanye
kesehatan yang baik guna mencegah penambahan kasus COVID-19.
https://bit.ly/3h3rMuw
11. KPCPEN mendorong masyarakat untuk melakukan belanja lebaran secara
daring, guna mencegah kerumunan. https://bit.ly/33g7lmb
12. KPCPEN mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan
seiring
dengan
menurunnya
angka
kesembuhan
COVID-19.
https://bit.ly/3vHIeVr
13. KPCPEN mengingatkan bagi wilayah zona kuning dan zona hijau untuk terus
meningkatkan penerapan protokol kesehatan dan keamanan masyarakatnya
ketika lebaran nanti. https://bit.ly/2PQmqI5
14. KPCPEN mengimbau masyarakat untuk waspada sejak dini, sehingga akan
mencegah
penularan
kasus
aktif
COVID-19
paska
lebaran.
https://bit.ly/3ha3rTQ
15. Pemerintah melalui KPCPEN menginformasikan Indonesia menerima
bantuan vaksin Sinopharm sebanyak 982.400 dosis. Vaksin ini akan
digunakan untuk vaksinasi Goyong Royong bagi pekerja asing dalam
beberapa waktu kedepan. https://bit.ly/3h3qYG0
16. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa realisasi
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 30 April 2021 mencapai
Rp155,6 trilun atau 22,3% dari pagu. Realisasi tersebut mencakup program
kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan
korporasi,
serta
insentif
usaha.
https://bit.ly/3b27HRH
/
https://bit.ly/3h0PozY
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17. KemenPUPR membangun Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa
Tengah sebagai pengembangan industri dan juga upaya pemulihan
ekonomi yang terkena dampak pandemi COVID-19. https://bit.ly/2RqV77w
/ https://bit.ly/3ur22MQ / https://bit.ly/3b3ONdc
18. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menginformasikan tentang 6 fakta vaksin
AstraZeneca. https://bit.ly/3xOEcfJ
19. Gubernur Bali menyampaikan bahwa telah ditemukan 2 orang yang positif
terinfeksi varian baru mutasi virus COVID-19. Satu orang mengalami positif
akibat penularan varian baru dari Afrika Selatan dengan kode B1351;
sedangkan satu orang lainnya positif akibat penularan varian baru dari
Inggris dengan kode B1173. Terkait kasus tersebut, Dinkes Provinsi Bali
sedang melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap sejumlah orang
yang melakukan kontak erat dengan kedua orang tersebut, sehingga akan
diketahui potensi risiko penyebarannya secara detail dan lengkap.
https://bit.ly/3vHzFds / https://bit.ly/2QYi2XQ
20. Wali Kota Denpasar bersama Ketua DPRD Kota Denpasar meninjau
pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal di di Banjar Cerancam, Kelurahan
Kesiman pada 4 Mei 2021. https://bit.ly/2PTTlLU / https://bit.ly/2QLraPL
21. Pemprov DIY mengadakan Live Talkshow dengan tema "Antisipasi Lonjakan
COVID-19: Mengembalikan Disiplin Protokol Kesehatan Menjelang Hari
Raya Idul Fitri" pada 5 Mei 2021 pukul 15.00 - 16.00 WIB melalui live
streaming melalui kanal Youtube Humas Jogja. https://bit.ly/3ekgW1K /
https://bit.ly/3uoV0rC
22. Wakil Bupati Sleman meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di UPN
Veteran Yogyakarta untuk tenaga pendidik dan karyawan kampus sebagai
upaya percepatan vaksinasi di sektor pendidikan. https://bit.ly/3f0kVQe
23. Pemprov Jawa Barat menginformasikan penyelenggaraan webinar bertajuk
15.00 - 17.00 WIB melalui Zoom. https://bit.ly/2PSvnAE
24. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menginformasikan update zona risiko
COVID-19 Kota Pekanbaru pada 2- 8 Mei 2021. https://bit.ly/2QNaqYs
25. Dalam Safari Ramadan di Masjid Perjuangan 45 pada Selasa, 4 Mei 2021,
Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengingatkan agar
umat Islam di Medan melakukan takbiran dan Salat Id di masjid-masjid
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. https://bit.ly/3ekTSQw /
https://bit.ly/3nLPzAK / https://bit.ly/3ePwWYu
16

