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SOROTAN
Isu yang dapat menjadi sorotan dalam laporan hari ini, antara lain:
1. Bali tengah mengembangkan konsep pembangunan infrastruktur
yang komprehensif bagi mobilitas dan utilitas kegiatan pariwisata
dengan tetap konsisten mengedepankan dan memperhatikan aturan
serta kearifan lokal yang ada. https://bit.ly/2QEbDB2
2. Pemkot Batam memperketat protokol kesehatan dengan hanya
memperbolehkan rumah makan untuk melayani take away.
https://bit.ly/3fy8ATs
3. Humas Jabar menginformasikan mengenai inovasi buka dan tutup
masker dengan hanya melalui instruksi suara. https://bit.ly/3fB3fe1
4. Petugas gabungan Pemko Medan dan TNI-Polri melakukan
penyekatan jalur masuk Kota Medan pada 21 Mei 2021 untuk
mencegah penyebaran COVID-19 akibat mudik Lebaran 2021.
https://bit.ly/344csGs
5. Pertemuan Menparekraf dengan Gubernur Jatim mengawali
kunjungan perdananya ke Provinsi Jawa Timur, yang salah satunya
untuk mempercepat beberapa realisasi penyiapan kawasan
pariwisata yang menjadi prioritas Nasional. https://bit.ly/3bIF3Wc
6. Menparekraf menjabarkan tiga strategi Kemenparekraf dalam
meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif, khususnya di
Yogyakarta di tengah pandemi COVID-19 dan perlambatan ekonomi,
yakni peningkatan keterampilan, menyiapkan program yang berbasis
keadilan, serta melalui dana hibah pariwisata. https://bit.ly/3wkdjyO
7. Menparekraf menyampaikan objek wisata Taman Tebing Breksi
memerlukan penyampaian narasi yang otentik atau storynomics
sebagai bentuk perkuatan atraksi dan daya tarik untuk wisatawan.
https://bit.ly/3fAkbBv
8. MENPANRB menyesalkan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang terlibat penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal di wilayah
Sumatera Utara. https://bit.ly/2SbeRfP
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9. Kadin Indonesia membantu pelaku UMKM dengan membangun
sentra vaksin yang ditujukan bagi perusahaan yang tidak memiliki
kerjasama dengan Fasilitas Layanan Kesehatan. https://bit.ly/2Rv9iZT
10. UNWTO meluncurkan panduan pemulihan sektor pariwisata inklusif
sebagai langkah menghadapi dampak sosiokultural pandemi COVID19. https://bit.ly/3wp7sID
11. Changi Airport and Jewel akan ditutup hingga 13 Juni 2021 guna
meningkatkan
kualitas
implementasi
protokol
kesehatan.
https://bit.ly/3bNW3KF
12. Uni Eropa telah mengadopsi rekomendasi pelonggaran perjalanan
internasional bagi penumpang yang telah divaksinasi melalui
penyediaan sertifikat digital vaksinasi COVID-19 yang akan efektif per
1 Juli 2021. https://bit.ly/3v6ZrI2
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I. ATRAKSI/EKRAF
1. Menparekraf mendorong kepala daerah untuk menggelar berbagai
event berkualitas sesuai daya tarik masing-masing daerah dengan
menerapkan protokol kesehatan CHSE. https://bit.ly/3fcmsnA
2. Melalui foto esai, Kemenparekraf mempromosikan tentang kerajinan
tangan hasil karya penyandang difabel yaitu, Tiara Handicaraft.
https://bit.ly/3oGmuqB / https://bit.ly/3vdkt7M
3. Menparekraf, Sandiaga Uno membahas penyelenggaraan event di
Indonesia dalam Podcast “Wonderful Indonesia Episode 8: Event
Indonesia Bangkit Lagi" yang disiarkan melalui Youtube Channel
Kemenparekraf. Podcast ini diselenggarakan bersama salah satu
promotor event musik Dino Hamid dan dipandu oleh Ayu Dewi.
https://bit.ly/3bIF8sY / https://bit.ly/3hYdsEr
4. Kemendikbud mengadakan lomba video “Pameran Virtual Hardiknas
2021” yang diunggah ke Tiktok paling lambat 24 Mei 2021.
https://bit.ly/343X24T
5. Program Siniar Pojok Dikbud menghadirkan narasumber Dirjen PAUD
Dikdasmen, Jumeri tentang Program Sekolah Penggerak yang dapat
disaksikan di kanal Youtube Kemendikbud RI. Program ini
diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan dan
memeratakan mutu pendidikan. https://bit.ly/3fwOgBW
6. Program Siniar Pojok Dikbud menghadirkan narasumber Dirjen
Kebudayaan, Hilmar Farid yang membahas ruang-ruang kreatif yang
tercipta untuk mewujudkan Merdeka Belajar yang disiarkan melalui
kanal Youtube Kemendikbud RI. https://bit.ly/3vnE05u
7. Museum Kesejarahan menginformasikan tentang acara Bisik
Tetangga #11 Edisi Spesial : “Semarak Aidil Fitri: Tradisi Dua Negara
Dua Bandar” yang merupakan kolaborasi Unit Pengelola Museum
Kesejarahan Jakarta dan Melaka Museum yang dapat disaksikan
melalui Zoom Meeting dan kanal Youtube Dinas Kebudayaan Provinsi
DKI Jakarta. https://bit.ly/3fwVu92
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8. Wakil Gubernur Bali membuka “Pameran UMKM Layang-Layang Expo
2021” yang digelar di The Segara Seaside Bar, Sanur pada 21 Mei
2021. Tujuan pameran tersebut adalah untuk membangkitkan
kembali perekonomian UMKM sekaligus melestarikan budaya layanglayang. https://bit.ly/3f8xKsO / https://bit.ly/3v4colU
9. Pemprov Bali menerima penghargaan Global Top Special Masters
Award di ajang Global Medical Aesthetic Exchange Association
(GMAEA) 2021. Ajang penghargaan tersebut sekaligus sebagai salah
satu sarana promosi pariwisata Bali yang aman dengan menerapkan
protokol kesehatan. https://bit.ly/3oFys3T
10. Pemprov NTB membahas program-program kepariwisataan di Nusa
Tenggara Barat. https://bit.ly/3vbjCEB
11. Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno menjabarkan tiga strategi
Kemenparekraf dalam meningkatkan daya saing pelaku ekonomi
kreatif, khususnya di Yogyakarta di tengah pandemi COVID-19 dan
perlambatan ekonomi, yakni peningkatan keterampilan, menyiapkan
program yang berbasis keadilan, serta melalui dana hibah pariwisata.
https://bit.ly/3wkdjyO
12. Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan obyek wisata
Taman Tebing Breksi di Desa Sambirejo, Kabupaten Sleman, DIY
memerlukan penyampaian narasi yang otentik atau storynomics
sebagai bentuk perkuatan atraksi dan daya tarik untuk wisatawan.
https://bit.ly/3fAkbBv
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bandung Barat mengadakan
kegiatan Lawatan Budaya Kabupaten Bandung Barat yang diawali
dengan ritual puhun pusaka karatuan di Situs Cagar Budaya Guha
Pawon pada tanggal 19-20 Mei 2021. https://bit.ly/3yvGeC1
14. Pemprov Jabar mengadakan Sayembara Karya Seni Jalan Layang
Bandung untuk Fly Over Jalan Jakarta - Jl. Supratman dan Fly Over Jl.
Laswi - Jl. Pelajar Pejuang 45 hingga 21 Juni 2021.
https://bit.ly/3fbANQQ / https://bit.ly/3443jhh
15. Disparbud Kabupaten Pangandaran menginformasikan mengenai
pembukaan kembali destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran
mulai dari 18 Mei 2021, pukul 00:00 WIB. https://bit.ly/3va8jN2
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16. Pertemuan Menparekraf dengan Gubernur Jatim mengawali
kunjungan perdananya ke Provinsi Jawa Timur. Kunjungan tersebut
untuk mempercepat pembangunan dan penyiapan kawasan ekonomi
khusus (KEK) pariwisata di Jawa Timur. https://bit.ly/3bIF3Wc /
https://bit.ly/3vaFDnd
17. Dalam Live Streaming Instagram, Menparekraf, Sandiaga Salahudin
Uno mengunjungi Museum Panji di Tumpang, Kabupaten Malang
pada 21 Mei 2021. Kunjungan tersebut guna mendongkrak dua
kekuatan ekonomi Indonesia, salah satunya digitalisasi UMKM agar
produk kreatif bisa kembali bergeliat. https://bit.ly/2QEWiAb
18. Menparekraf berkunjung ke Desa Wisata Pujon Kidul sekaligus
meresmikan TIC Pujon Kidul Pamoedjan Oleh-Oleh di Kabupaten
Malang
pada
22
Mei
2021.
https://bit.ly/3hLf3gp
/
https://bit.ly/347DnBa
19. Selama libur Lebaran 2021, PJT I memperketat penerapan protokol
kesehatan di delapan lokasi wisata waduk dan bendungan di Jawa
Timur. https://bit.ly/3fB8Yk1
20. Wonderful Indonesia bersama Pemkab Banyuwangi
mengadakan
Festival
Kebaya
Banyuwangi
https://bit.ly/3hHHIDj

akan
2021.

21. Visit Banyuwangi mempromosikan tujuh titik foto menarik di Boom
Marina Banyuwangi. Pengunjung diimbau mengimplementasikan
protokol kesehatan. https://bit.ly/349Yt1X
22. Disbudpar Aceh mengajak masyarakat untuk mengikuti sayembara
Video Bercerita Bersama Museum Tsunami yang berlangsung pada
18 Mei-20 Juni 2021. https://bit.ly/3vaJO2v
23. Dispar Tanah Laut melakukan giat penggalian potensi wisata di
Embung Sei Langsat Besar, Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar pada
21 Mei 2021. https://bit.ly/3v78Xee
24. Melalui video, Dispar Kota Padang menginformasikan tentang
optimalisasi dan beautifikasi kawasan Padang Lama Kota Tua Padang.
https://bit.ly/2ScoWJs
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II. LAYANAN WISATAWAN/SDM PAREKRAF
1. Kemenparekraf menginformasikan tentang acara "Bincang Pasar
Modal Langkah Awal Mengenal Pasar Modal" yang dilaksanakan
secara hybrid pada 28 Mei 2021, pukul 09:00 - 15.00 WIB di Hotel
Aston Pontianak. https://bit.ly/3yGe9rQ / https://bit.ly/347k4rG
2. Sudin Parekraf Jakarta Selatan menyelenggarakan pembinaan dan
evaluasi Jakpreneur pada 21 Mei 2021. https://bit.ly/2RD245Y
3. Melalui infografik, Pemprov Jabar menginformasikan mengenai
skema Digital West Java guna menopang Literasi Digital Nasional.
https://bit.ly/3uduTTE
4. Pemkot Surakarta meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis kedua 800
pedagang di Pusat Grosir Solo (PGS) dan Beteng Trade Centre (BTC)
di Lantai dua gedung PGS dan Gedung Juang 1945 pada 21 Mei
2021. https://bit.ly/3fGFmBO
5. Melalui infografik, Disbudpar Sumatera Utara menginformasikan
tentang cara berwisata hemat dan mengimbau masyarakat untuk
menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran
COVID-19. https://bit.ly/3f9BSsL
6. Melalui infografik, Badan Otorita Danau Toba membagikan panduan
berwisata aman di tengah pandemi. https://bit.ly/2T5wEW5 /
https://bit.ly/2TaMJKl
7. Pemerintah Kota Tangerang akan melanjutkan program vaksinasi
yang diperuntukan bagi UMKM hingga Pedagang Kaki Lima (PKL)
sebanyak 20.000 orang yang tersebar di 13 Kecamatan. Pendaftaran
dapat dilakukan di masing - masing kelurahan sesuai lokasi toko atau
tempat usaha. https://bit.ly/3wqgBAB / https://bit.ly/3bLCdQh
8. GenPI Banten mengusulkan poin-poin pemanfaatan Bundes pada
sektor Pariwisata. https://bit.ly/2QEbZrk
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III. AKSESIBILITAS
1. Kemenhub menginformasikan tentang program KABAR MODA yang
membahas info seputar transportasi bus yang aman, nyaman, dan
sehat selama pandemi berlangsung. Ada juga pembahasan soal BTS
singkatan dari Buy The Service yaitu, sistem pembelian pelayanan
oleh pemerintah kepada pihak operator angkutan umum. Dapat
disimak
lengkapnya
di
kanal
youtube
Kemenhub151.
https://bit.ly/3yqFiPr
2. Melalui sebuah artikel, Jakarta Smart City menginformasikan tentang
protokol kesehatan di transportasi umum untuk mencegah
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3oGPzm8
3. Bali tengah mengembangkan konsep pembangunan infrastruktur
yang komprehensif bagi mobilitas dan utilitas kegiatan pariwisata
dengan tetap konsisten mengedepankan dan memperhatikan aturan
serta kearifan lokal yang ada. https://bit.ly/2QEbDB2
4. Ditjen Imigrasi menginformasikan bahwa kuota antrean paspor online
sudah dibuka lagi. https://bit.ly/3feXdRD
5. Angkasa Pura menginformasikan bahwa petugasnya senantiasa
membersihkan dan menyemprotkan desinfektan ke seluruh area dan
fasilitas yang ada di bandara-bandara kelolaan guna pencegahan
penyebaran virus. https://bit.ly/3vnSPFz
6. Dua WN Inggris berinisial ODE (39) dan MM (32) akan dideportasi
karena melarikan diri saat akan menjalani proses karantina kesehatan
sesuai protokol kedatangan orang dari luar negeri. Kedua WN Inggris
tersebut mendarat pada 7 Mei 2021. https://bit.ly/343VUOH
7. Pemkot Bandung menginformasikan mengenai strateginya dalam
mengendalikan kerumunan pasca Lebaran. https://bit.ly/3f9q7CD
8. Jawa Timur menunjukkan performa yang tinggi dalam upaya
pencegahan
COVID-19
melalui
implementasi
PPKM.
https://bit.ly/3vguVLW
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9. Pemkot Balikpapan memantau pelaksanaan rapid antigen secara acak
kepada pendatang/pemudik yang akan masuk ke Kota Balikpapan
melalui
Pelabuhan
Semayang
pada
20
Mei
2021.
https://bit.ly/3fBL1cz / https://bit.ly/2Sf9A6X
10. Pemerintah Kota Balikpapan kembali memperpanjang PPKM Mikro
keenam bagi seluruh kegiatan yang mengumpulkan masyarakat lebih
dari 30 orang. Perpanjangan berlaku dari 10-23 Mei 2021.
https://bit.ly/3hLAkqr
11. Petugas gabungan Pemko Medan dan TNI-Polri melakukan
penyekatan jalur masuk Kota Medan pada 21 Mei 2021 untuk
mencegah penyebaran COVID-19 akibat mudik Lebaran 2021.
https://bit.ly/344csGs
12. Satgas COVID-19 Kota Medan melakukan pengawasan PPKM Mikro di
sejumlah titik di Kota Medan pada 21 Mei 2021 untuk mencegah
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3fa1LZh

IV. AMENITAS
1. Sudin Parekraf Jakarta Barat melakukan pengawasan terhadap empat
industri pariwisata pada 20 Mei 2021 antara lain Adoralezat, Loonami
House, Hotel Reddorz, dan Eastern Kopi TM. https://bit.ly/3yy7cZR
2. Pemkot Batam memperketat protokol kesehatan dengan hanya
memperbolehkan rumah makan untuk melayani take away.
https://bit.ly/3fy8ATs
3. Kementerian PUPR tengah melakukan kegiatan peningkatan kualitas
permukiman kumuh di Kawasan Kampung Tua, Tanjung Riau, Kota
Batam, melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) guna
meningkatkan potensi wisata. https://bit.ly/3fHeySd
4. Sebagai dukungan infrastruktur pada sektor perekonomian sekaligus
pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, Kementerian
PUPR telah menyelesaikan pembangunan Pasar Pagi Kaliwungu di
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. https://bit.ly/3oBg3oY
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5. Dishub Surakarta mengadakan pembinaan kepada petugas parkir di
Mall Solo Square, Pasar Sidodadi, dan ruko Garuda Mas sebagai
upaya pencegahan penyebaran COVID-19. https://bit.ly/347CkRS
6. Satgas Penanganan COVID-19 Sumatra Utara menertibkan tempat
makan dan hiburan malam yang tidak menerapkan protokol
kesehatan dalam masa PPKM Mikro pada 20 Mei 2021.
https://bit.ly/2TbGgij
7. Pemerintah Kota Tangerang akan melakukan tes GeNose secara
serentak di dua titik keramaian, yaitu di Tangcity Mall dan Puri Beta
Ciledug dengan target sampling sebanyak 200 sampling di setiap
titik, pada 22 Mei 2021. https://bit.ly/2T9nWX4
8. Satgas COVID-19 Kota Medan melakukan pengawasan terhadap
pelaku parekraf pada 21 Mei 2021 untuk memastikan penerapan
protokol kesehatan di Kota Medan. https://bit.ly/3yss8Bk

V. INTERNASIONAL
1. WHO menyampaikan bahwa COVID-19 telah menyebabkan lebih dari
3 juta kematian di tahun 2020. https://bit.ly/3fa5FRR /
https://bit.ly/3hKUCR1 / https://bit.ly/3bJC3bU / https://bit.ly/3vbUvlj
2. WHO menyampaikan beberapa gejala medis COVID-19 yang harus
segera ditangani. https://bit.ly/3fGvZSy
3. UNWTO meluncurkan panduan pemulihan sektor pariwisata inklusif
sebagai langkah menghadapi dampak sosiokultural pandemi COVID19. https://bit.ly/3wp7sID
4. Bandara Subang, Malaysia, telah memperbarui kualitas MySejahtera
QR Code sebagai langkah peningkatan protokol kesehatan.
https://bit.ly/3ysmkYy
5. Pemerintah Singapura memublikasikan diskusi mengenai reaksi alergi
sesudah vaksinasi COVID-19. Diskusi tersebut menekankan bahwa
alergi fatal jarang terjadi seusai vaksinasi. https://bit.ly/3yuKUI9 /
https://bit.ly/3yuKUYF
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6. Pemerintah Singapura menegaskan bahwa terjadinya efek samping
sesudah vaksinasi COVID-19 menandakan respon imun tubuh.
https://bit.ly/3oF9KAz
7. Changi Airport and Jewel akan ditutup hingga 13 Juni 2021 guna
meningkatkan
kualitas
implementasi
protokol
kesehatan.
https://bit.ly/3bNW3KF
8. Pengelola bandara Changi menegaskan bahwa lebih dari 90% staf
penerbangan telah memperoleh vaksinasi. https://bit.ly/3ywkTs3
9. Melalui sebuah artikel, Otoritas Pariwisata Thailand menginformasikan
tentang berbagai destinasi wisata yang terdapat di Pulau Ko Samui.
https://bit.ly/3u5e25D
10. Pemerintah Administrasi Bangkok menutup 10 pasar untuk
pembersihan, penyemprotan desinfektan, dan tes COVID-19 bagi
penjual
pasar
guna
menekan
penyebaran
COVID-19.
https://bit.ly/3yyTXI7
11. Pemerintah Administrasi Bangkok mengkarantina tempat tinggal
sementara pekerja konstruksi di Distrik Laksi selama 28 hari setelah
lebih dari 1000 pekerja dinyatakan positif COVID-19. Pemerintah akan
memberikan bantuan makanan dan pengobatan bagi pekerja yang
dikarantina tersebut. https://bit.ly/3oCows3
12. Kedutaan Besar Thailand di New Delhi kembali membuka
penerbangan pulang bagi warga Thailand yang berada di India pada
8 dan 30 Juni 2021. https://bit.ly/3hJjubN
13. CCSA Thailand memperpanjang penutupan sekolah di 4 provinsi
yaitu Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, dan Samut Prakan. Sekolah
di empat provinsi tersebut akan tetap melaksanakan pembelajaran
daring hingga situasi COVID-19 mereda. https://bit.ly/3vcSJ3c
14. Fasilitas karantina alternatif di Thailand, seperti hotel, menambahkan
jumlah kamar yang dapat digunakan untuk penanganan pasien
COVID-19 dengan gejala ringan. Penambahan tersebut ditujukan
untuk mengurangi beban di rumah sakit yang memprioritaskan
pasien dengan gejala berat. https://bit.ly/3oDxsxf
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15. Menteri Kesehatan Publik Thailand merencanakan mengenai
penambahan 1.000 kasur untuk penanganan pasien COVID-19 di
rumah sakit darurat Bussarakham. https://bit.ly/3ucMafP
16. Pemerintah Thailand memulai persiapan pelaksanaan vaksinasi
COVID-19 untuk masyarakat umum yang akan dimulai pada Juni
2021. https://bit.ly/3f8nBfz
17. Kepala Epidemiologis di Pusat Penanganan dan Pengendalian
Penyakit Tiongkok, Wu Zunyou, mengimbau kepada masyarakat
untuk tetap menggunakan masker dan menerapkan protokol
kesehatan
walau
sudah
menerima
vaksin
COVID-19.
https://bit.ly/3fbOJut
18. Peneliti di Pusat Penanganan dan Pengendalian Penyakit Tiongkok,
Shao Yiming, menjelaskan bahwa vaksinasi mampu mencegah
penyebaran varian baru COVID-19. Shao mengimbau masyarakat
untuk segera mendapatkan vaksin dan menerapkan protokol
kesehatan
guna
mencegah
penyebaran
COVID-19.
https://bit.ly/3uchA5Q
19. Uni Eropa telah mengadopsi rekomendasi pelonggaran perjalanan
internasional bagi penumpang yang telah divaksinasi melalui
penyediaan sertifikat digital vaksinasi COVID-19 yang akan efektif per
1 Juli 2021. https://bit.ly/3v6ZrI2
20. Kementerian Kesehatan Vietnam mengkonfirmasi adanya 132 kasus
infeksi COVID-19 baru pada 21 Mei 2021, beban kasus nasional
meningkat menjadi 4.941. https://bit.ly/3bKtPAv
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VI. LAIN-LAIN
1. Kemenlu RI menginformasikan total WNI terkonfirmasi COVID-19 di
Dunia adalah 4630: 3724 sembuh, 196 meninggal & 710 dalam
perawatan per 22 Mei 2021, pukul 08.00 WIB. https://bit.ly/3f6sTbE

2. KPCPEN menginformasikan tentang capaian vaksinasi COVID-19 di
Indonesia dan mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan
protokol
kesehatan
walau
sudah
menerima
vaksin.
https://bit.ly/3oDNlnn
3. Komnas KIPI menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada kematian
yang diakibatkan oleh vaksinasi Sinovac dan AstraZenica.
https://bit.ly/2ShVwJM
4. Dalam rangka mempercepat pencapaian herd immunity, Pemerintah
resmi meluncurkan program vaksinasi gotong royong melalui
kolaborasi
dengan
perusahaan.
https://bit.ly/3v6Z3t4
/
https://bit.ly/3fBDhaf
5. Pemerintah sementara waktu menghentikan distribusi vaksin
Astrazeneca pada kelompok CTMAV547 sebagai upaya memastikan
keamanan vaksin. https://bit.ly/3fGpCPc / https://bit.ly/3u9MEDA /
https://bit.ly/3vbusuu
6. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemenkes, vaksin Sinovac
efektif menekan angka kematian COVID-19 hingga 90%.
https://bit.ly/3wl8khe
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7. Pada Global Health Summit 2021, Presiden Joko Widodo mendorong
negara-negara G20 untuk memberikan dukungan bagi peningkatan
produksi dan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara.
https://bit.ly/3u9MxrE / https://bit.ly/3f7g299
8. Kemenag menerbitkan panduan perayaan hari raya Tri Suci Waisak
2565 di tengah pandemi melalui SE No. 11 Tahun 2021.
https://bit.ly/3u4AtI4 / https://bit.ly/3wkbGBc / https://bit.ly/3oE9GBe
/ https://bit.ly/3vgnNza / https://bit.ly/3ujyD6p
9. Kadin Indonesia membantu pelaku UMKM dengan membangun
sentra vaksin yang ditujukan bagi perusahaan yang tidak memiliki
kerjasama dengan Fasilitas Layanan Kesehatan. https://bit.ly/2Rv9iZT
10. Sebanyak 85 sekolah di DKI Jakarta akan mengikuti Uji Coba Sekolah
Tatap Muka Terbatas pada 24 Mei 2021. Kepala Disdik DKI Jakarta
Nahdiana menegaskan seluruh tenaga kependidikan dan siswa harus
menerapkan protokol kesehatan selama uji coba untuk mencegah
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/346T6k2 / https://bit.ly/3433adU
/ https://bit.ly/2QEhUN4 / https://bit.ly/3oGbc5V
11. Melalui sebuah video, Jakarta Smart City menginformasikan tentang
cara mendaftar vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi JAKI.
https://bit.ly/3bLhxI4
12. Tiga warga Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta Barat, yang mudik
Lebaran 2021 dinyatakan positif COVID-19 dan dijemput untuk
dirawat
di
RSDC
Wisma
Atlet
pada
21
Mei
2021.
https://bit.ly/3bOfT8C
13. Wabup Badung mengikuti acara Halal Bihalal Idul Fitri 1442 H secara
virtual pada tanggal 21 Mei 2021. Dalam kesempatan tersebut ia
mengharapkan sinergitas semua pihak guna membangkitkan
ekonomi Bali. https://bit.ly/3ftpiDi / https://bit.ly/3hDrPh8
14. Sekda Badung, Adi Arnawa, memberi apresiasi dan dukungan saat
launching “Layanan Polisi 110” pada tanggal 20 Mei 2021. Ia berharap
dengan adanya layanan pengaduan ini, pengaduan masyarakat dapat
direspon cepat. https://bit.ly/3hJz5I8 / https://bit.ly/3wfFcIq
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15. Walikota Denpasar melakukan kunjungan lapangan di wilayah Kota
Denpasar untuk memastikan proses pengerjaan infrastruktur dan
program penataan berkelanjutan di Kota Denpasar pada tanggal 21
Mei 2021. https://bit.ly/341iVlu
16. Kota Bali menjadi salah satu tempat peluncuran program terbaru dari
Kemenkominfo, yaitu program literasi digital bernama Indonesia
Makin Cakap Digital 2021 pada tanggal 20 Mei 2021.
https://bit.ly/3fzKYxL
17. Pemprov Bali melakukan peninjauan vaksinasi massal yang
diselenggarakan oleh INTI Bali dan IKBS di Hongkong Garden pada
21 Mei 2021. https://bit.ly/3oCPyzz / https://bit.ly/3uag7gs
18. Presiden Joko Widodo meminta penanganan segera terhadap
tingginya kasus COVID-19 di Riau. https://bit.ly/3wrYc6E /
https://bit.ly/3yzwB5s
19. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meninjau penerapan
protokol kesehatan di sejumlah titik di Kota Batam guna mencegah
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3vo1GHj / https://bit.ly/3fbrVeo
20. Humas Jabar menginformasikan mengenai inovasi buka dan tutup
masker dengan hanya melalui instruksi suara. https://bit.ly/3fB3fe1
21. Humas Kabupaten Bandung Barat mengajak investor menanamkan
modalnya di Kabupaten Bandung Barat. https://bit.ly/3vnHuVC
22. Dishub Jabar mengapresiasi masyarakat yang telah menunda mudik
lebaran tahun 2021. https://bit.ly/3ubiJKU
23. PT PGN menandatangani kerja sama penyediaan infrastruktur dan
pasokan gas bumi ke Kawasan Industri Kendal dan Kawasan Industri
Terpadu Batang pada 21 Mei 2021. Kerja sama tersebut merupakan
upaya pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19 melalui investasi
asing
di
kawasan
industri.
https://bit.ly/3vdGm73
/
https://bit.ly/3wnBZqc / https://bit.ly/3f5O1yF
24. Diskominfo Jawa Tengah menegaskan bahwa masyarakat harus tetap
menerapkan protokol kesehatan meskipun telah menjalani vaksinasi.
https://bit.ly/2T6tfGB
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25. Bupati Kudus menegaskan bahwa melonjaknya kasus COVID-19
pascalebaran di Kudus disebabkan abainya masyarakat dalam
menerapkan protokol kesehatan. https://bit.ly/3oMCasI
26. RSUD Bung Karno Surakarta mendukung percepatan vaksinasi
COVID-19 bagi lansia dengan mensyaratkan identitas KTP asli saat
akan mendaftar vaksinasi. https://bit.ly/3bNaL4p
27. Pada acara Talkshow & Expo “Optimisme Melampaui Pandemic”,
Wakil Wali Kota Surakarta menyampaikan perlunya sinergi dari
banyak pihak untuk memulihkan ekonomi. https://bit.ly/3fACLcN
28. Pemkab Banyuwangi memantau layanan jemput bola vaksin COVID19 bagi lansia yang dilaksanakan 45 puskesmas se-Banyuwangi pada
21 Mei 2021. https://bit.ly/3vd3naa
29. Pemkot Malang optimis bahwa pemulihan sektor ekonomi Kota
Malang dapat dicapai lebih cepat melalui komitmen bersama.
https://bit.ly/3yya2ht
30. Dinkes Surabaya menyampaikan rekapitulasi capaian vaksinasi
COVID-19 per tanggal 20 Mei 2021, dengan total capaian 999.967.
https://bit.ly/2T1RTIm
31. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah, meninjau
penerapan protokol kesehatan di Kota Pangkalpinang pada 21 Mei
2021. https://bit.ly/3hLZm8I / https://bit.ly/3ubb6nR
32. MENPANRB menyesalkan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang terlibat penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal di wilayah
Sumatra Utara. https://bit.ly/2SbeRfP / https://bit.ly/3fB8uKJ
33. Humas Pemkot Tangerang menginformasikan mengenai pemeriksaan
GeNose gratis bagi masyarakat Kota Tangerang yang akan
dilaksanakan mulai tanggal 24-31 Mei 2021. https://bit.ly/347wi3K
34. GenPI Banten mengundang seluruh anggota, Pembina serta Mitra
Genpi se-Indonesia untuk silaturahmi/halal bihalal secara virtual
melalui Zoom Meetings pada 22 Mei 2021, Pukul : 19.00 - 20.00 WIB.
https://bit.ly/3ujwhEB
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35. Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan sosialisasi
literasi digital dengan tema "Pemanfaatan TIK sebagai Media Edukasi
dan Bisnis" bertempat di Aula Hotel Le Dian Kota Serang, pada 21
Mei 2021. https://bit.ly/3u7yN0l
36. Staf Dispar Kota Medan menerima vaksinasi COVID-19 tahap 2 pada
21 Mei 2021. https://bit.ly/3hLC6YI
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