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SOROTAN

Isu yang dapat menjadi sorotan dalam laporan hari ini, antara lain:
1. Pemerintah memperpanjang masa pengetatan pasca peniadaan mudik Lebaran di
wilayah Sumatera dan dari Sumatera menuju Jawa hingga 31 Mei 2021 untuk menekan
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3hWuWkv
2. Puan Maharani, mendorong pemerintah agar berpihak kepada Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk bisa menghadapi
dampak pandemi COVID-19. https://bit.ly/3yIcNg3
3. Sebanyak 381 pelaku UMKM mengikuti vaksinasi COVID-19 mandiri di Lantai 2 Mall
Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat pada 25 Mei 2021. https://bit.ly/3fmtUMW
4. PT Angkasa Pura I menginformasikan tentang aturan perjalanan domestik dengan
transportasi udara yang berlaku pada 25-31 Mei 2021. https://bit.ly/3i0tRIe
5. KAI kembali menambahkan 8 stasiun KA yang menyediakan pemeriksaan GeNose C19, yaitu Stasiun Cikampek, Brebes, Haurgeulis, Medan, Kisaran, Rantau Prapat,
Tanjung Balai, dan Tebing Tinggi. Totalnya, saat ini layanan GeNose telah hadir di 63
stasiun KA di Indonesia. https://bit.ly/3wBByIV
6. Pemkot Bandung bekerja sama dengan Gojek dan Halodoc menyelenggarakan
vaksinasi COVID-19 secara drive-thru pada 27 Mei - 10 Juni 2021 untuk 10 ribu lansia.
https://bit.ly/3oS7Qgi
7. IATA memprediksi bahwa masyarakat bersemangat untuk melakukan traveling jarak
dekat maupun jarak jauh apabila perbatasan antar negara telah kembali dibuka pasca
COVID-19. https://bit.ly/3fnTu3T
8. IATA memprediksikan bahwa jumlah penumpang akan naik dan mencapai 88 persen
pada tahun 2022, apabila perbatasan antar negara telah dibuka kembali.
https://bit.ly/3upWT6L
9. UNWTO membuka kantor regional baru di Timur Tengah dengan harapan dapat
membantu untuk memulihkan sektor pariwisata. https://bit.ly/3unZqyo
10. Pemerintah Australia menetapkan wilayah Greater Melbourne sebagai hotspot COVID19 selama 27 Mei - 3 Juni 2021. Penetapan tersebut ditujukan untuk memberikan
bantuan dari pemerintah dalam penanganan COVID-19. https://bit.ly/3yHNZor
11. Victoria akan menerapkan PSBB untuk memutus penyebaran COVID-19 pada 27 Mei 3 Juni 2021 dan melakukan contact tracing, tes, serta mengkarantina pasien COVID-19.
Masyarakat diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan ketat guna mencegah
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/2RHhne4
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I. ATRAKSI/EKRAF
1. Saat mengunjungi Desa Wisata Pujon Kidul pada 22 Mei 2021, Menparekraf
mengapresiasi usaha dan kreativitas warga dalam mengembangkan desa
wisata hingga memiliki penghasilan sebesar Rp1,2 miliar per tahun.
https://bit.ly/3bWranj / https://bit.ly/2SsdSIi / https://bit.ly/3uqWot1
2. Dufan menginformasikan bahwa pihaknya telah menerapkan protokol
kesehatan, membatasi jumlah pengunjung, serta memberikan keamanan
pembelian tiket dengan menyediakan pemesanan melalui situs ancol.com
paling lambat H-1. https://bit.ly/3vtfQGV
3. TMII mengadakan Pagelaran Wayang Kulit Lakon "Banjaran Gandamana"
pada 28 Mei 2021 pukul 20.00 WIB melalui kanal YouTube TMII OFFICIAL.
https://bit.ly/3wu0DFM
4. Museum Seni Jakarta mengumumkan penutupan Museum Seni Rupa dan
Keramik pada 27-29 Mei 2021 untuk pembersihan dan disinfeksi guna
mencegah penyebaran COVID-19. https://bit.ly/2SAyPkb
5. Wabup Kabupaten Badung memberi motivasi kepada Komunitas Seni Semal
Megambel Duta Badung yang akan mengisi acara Pesta Kesenian Bali (PKB)
ke-43 tahun 2021 pada 3 Juli 2021. https://bit.ly/3oYQxtR /
https://bit.ly/2ROP1yn
6. Dekranasda Bali akan mengadakan talkshow Aku Bali dengan tajuk "Tenun
Tradisional Bali dalam Gempuran Produk Tiruan" pada tanggal 27 Mei 2021
yang akan disiarkan melalui TVRI Bali. https://bit.ly/2Sy6wmJ
7. Disparbud Jawa Barat menginformasikan bahwa destinasi wisata Waduk
Darma di Kabupaten Kuningan dan Pantai Madasari di Kabupaten
Pangandaran dapat dikunjungi dengan menerapkan protokol kesehatan.
https://bit.ly/3bWUdqQ / https://bit.ly/2StZuze
8. Disparbud Kabupaten Bandung Barat menginformasikan tentang destinasi
wisata Sundaland yang dapat dikunjungi dengan menerapkan protokol
kesehatan. https://bit.ly/3bWGnF4
9. Melalui infografis, Pemkot Bogor menginformasikan tentang destinasi wisata
Kebun Raya Bogor yang dapat dikunjungi dengan menerapkan protokol
kesehatan. https://bit.ly/3bXXUfY
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10. Plataran Resort, Borobudur akan mengadakan live concert secara virtual
pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 18.30 WIB. Penonton dapat mendaftarakan
diri
secara
gratis
melalui
https://t.co/VFEsA9u5tD?amp=1
dan
berkesempatan untuk memenangkan tiket pesawat Garuda Indonesia.
https://bit.ly/34lGx4r
11. Sendratari Ramayana Taman Balekembang akan mengadakan pementasan
dengan lakon "Geger Goa Kiskendo" pada tanggal 28 Mei 2021. Penonton
dapat
hadir
langsung
dengan
membeli
tiket
melalui
linktr.ee/infobalekambang
ataupun
menonton
secara
daring.
https://bit.ly/2SuEA38
12. Disparbud Wonosobo akan mengadakan kegiatan Wonosobo Tourism
Business Forum (WTBF) 2021 pada 22-24 Juni 2021, yang diharapkan dapat
membantu pariwisata Wonosobo agar lebih dikenal. https://bit.ly/3fpGsTF
13. Gubernur Bangka Belitung dan Ketua Dekranasda Bangka Belitung
mengundang influencer Keenan Pearce dan Daffa Wardhana di Taman
Mangrove Munjang Kurau Barat, Kabupaten Bangka Tengah untuk
mempromosikan pariwisata Bangka Belitung. https://bit.ly/3vmW7bU
14. Walikota Pariaman meresmikan objek wisata Rejang Kamling di Desa Pauh
Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman pada 26 Mei 2021.
https://bit.ly/2ROugmu

II. LAYANAN WISATAWAN/SDM PAREKRAF
1. Kemenparekraf menyelenggarakan Webinar Destination Management
Forum Seri #2 "Model Pembangunan Destinasi Berkualitas: Inovasi dan
Strategi Penerapan Neutral Carbon dan Green Zone" pada 28 Mei 2021.
https://bit.ly/34maktP / https://bit.ly/3bX9Yy9 / https://bit.ly/3yGZBrI
2. Kemenparekraf mengadakan program Food StartUp Indonesia 2021, yang
menyasar para pelaku bisnis kuliner yang mengalami penurunan
penghasilan akibat pandemi COVID-19 https://bit.ly/3oVgiLI
3. Kemenparekraf menyelenggarakan pelatihan MUSICPRENEUR bagi pelaku
ekraf subsektor musik di Labuan Bajo pada 2-3 Juni 2021.
https://bit.ly/34oFDnH / https://bit.ly/3fHjINK / https://bit.ly/3vqGL6r
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4. Dalam kunjungannya ke Desa Adat Mas pada 26 Mei 2021, Menparekraf
Sandiaga Uno mengajak desa wisata untuk ikut berpartisipasi dalam ajang
Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Ajang tersebut merupakan
bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku parekraf di desa wisata.
https://bit.ly/3oU8p98
5. Saat meninjau pameran IKM bertema "Bali Bangkit" pada 27 Mei 2021, Ketua
DPR RI, Puan Maharani, mendorong pemerintah agar berpihak kepada
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil dan
Menengah (IKM) untuk bisa menghadapi dampak pandemi COVID-19.
https://bit.ly/3yIcNg3
6. Ketua DPR RI, Puan Maharani, meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di
Denpasar, Bali, pada 27 Mei 2021. Vaksinasi yang diikuti para seniman dan
masyarakat dari berbagai latar belakang itu mendapat penghargaan dari
MURI (Museum Dunia Rekor Indonesia). https://bit.ly/3fQ9jPT
7. Melalui infografik, Jakarta Smart City menginformasikan bahwa Jakpreneur
merupakan program yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk
pengembangan
kewirausahaan
bagi
para
pelaku
UMKM.
https://bit.ly/3uoMUhZ / https://bit.ly/3bUhZ6Y
8. Sebanyak 381 pelaku UMKM mengikuti vaksinasi COVID-19 mandiri di Lantai
2 Mall Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat pada 25 Mei 2021.
https://bit.ly/3fmtUMW
9. Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, memantau pelaksanaan vaksinasi
COVID-19 untuk 2.060 pelaku usaha wisata di Kabupaten Bogor pada 27 Mei
2021. https://bit.ly/3bWJkp2 / https://bit.ly/34pZAe1
10. Dinpar Tanah Laut bekerjasama dengan Hayat Sasirangan melaksanakan
kegiatan "Workshop Ekonomi Kreatif dan Pelatihan Sasirangan Millenial
dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Khususnya di Objek Wisata
Pantai Batakan" pada 26 Mei 2021. https://bit.ly/3fs6XYO
11. Dispar Provinsi Maluku menginformasikan bahwa pada 26 Mei 2021 kegiatan
English for Hospitality (EHP Project) berlanjut untuk ke-5 kalinya di desa
Allang. Maluku. https://bit.ly/3fOKDaz
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III. AKSESIBILITAS
1. Pemerintah memperpanjang masa pengetatan pasca peniadaan mudik
Lebaran di wilayah Sumatera dan dari Sumatera menuju Jawa hingga 31 Mei
2021 untuk menekan penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3hWuWkv /
https://bit.ly/2QWrnQ1 / https://bit.ly/3us4bXJ
2. Melalui infografis, PT Angkasa Pura I menginformasikan tentang aturan
perjalanan domestik dengan transportasi udara yang berlaku pada 25-31
Mei 2021. https://bit.ly/3i0tRIe / https://bit.ly/34iUAYC
3. Garuda Indonesia mengadakan penerbangan ke Medan dan Palembang
dengan pesawat Airbus A330-300 pada 29 dan 31 Mei 2021 dan menjamin
keamanan, serta kesehatan penerbangan para calon penumpang.
https://bit.ly/3fQ7rGW
4. KAI Wisata menginformasikan bahwa mulai 25 Mei 2021, masa berlaku hasil
negatif tes Rapid Antigen dan RT-PCR adalah 3x24 jam (setelah pengambilan
sampel) dan hasil negatif tes GeNose C19 berlaku 1x24 jam (setelah
pengambilan sampel). https://bit.ly/2QTT9fY
5. KAI kembali menambahkan 8 stasiun KA yang menyediakan pemeriksaan
GeNose C-19, yaitu Stasiun Cikampek, Brebes, Haurgeulis, Medan, Kisaran,
Rantau Prapat, Tanjung Balai, dan Tebing Tinggi. Totalnya, saat ini layanan
GeNose telah hadir di 63 stasiun KA di Indonesia. https://bit.ly/3wBByIV /
https://bit.ly/34niq5y
6. Gubernur Kepulauan Riau memerintahkan jajarannya untuk mempercepat
izin pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah Karimun agar dapat segera
selesai. https://bit.ly/3fMz4Rb / https://bit.ly/3fRVDnw

IV. AMENITAS
1. Kemenparekraf menginformasikan tentang M Bloc Market, toko kelontong
terkurasi yang menjadi wadah produk kreatif lokal. https://bit.ly/3yJRx9V
2. Pemkab Badung mengumumkan bahwa Pujawali di Pura Dhang Kahyangan
Petitenget hanya akan dilakukan satu kali karena masih dalam situasi
pandemi COVID-19. https://bit.ly/3up6Bq1
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3. Pemko Medan dibantu aparat TNI dan Polri terus melakukan patroli protokol
kesehatan di tempat-tempat keramaian, khususnya di pasar tradisional.
Patroli dilakukan setiap hari mulai dari pagi hingga malam untuk memastikan
warga tetap mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi aturan PPKM Mikro
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. https://bit.ly/3i9VD5p /
https://bit.ly/3frktfi

V. INTERNASIONAL
1. WHO Regional Afrika mengadakan press briefing secara online mengenai
COVID-19 di Afrika pada 27 Mei 2021. https://bit.ly/3yFZjl4
2. WHO mengadakan acara bertajuk 74th World Health Assembly secara virtual
Menteri Tonga, menyatakan bahwa negaranya telah bebas dari COVID-19.
https://bit.ly/3wzbnCM / https://bit.ly/2StIWr6 / https://bit.ly/3vpFXOY
3. UNWTO membuka kantor regional baru di Timur Tengah dengan harapan
dapat membantu untuk memulihkan sektor pariwisata. https://bit.ly/3unZqyo
/ https://bit.ly/34opyOR / https://bit.ly/2SqLO89
4. Saat peresmian kantor regional baru di Timur Tengah, UNWTO
mengundang semua pemimpin negara untuk turut serta dalam Tourism
Recovery Summit. https://bit.ly/3vqiXzj
5. WTTC berpartisipasi dalam acara Tourism Recovery Unit bersama pemimpinpemimpin industri, guna membicarakan strategi pemulihan industri
pariwisata. https://bit.ly/3fRYzk4
6. Pada 26 Mei 2021, WTTC turut hadir dalam acara virtual Santander yang
untuk membicarakan
dampak yang diakibatkan pandemi COVID-19 dan tantangan unik yang
harus dihadapi industri pariwisata. https://bit.ly/3fr3PMQ
7. IATA memprediksi bahwa masyarakat bersemangat untuk melakukan
traveling jarak dekat maupun jarak jauh apabila perbatasan antar negara
telah kembali dibuka pasca COVID-19. https://bit.ly/3fnTu3T
8. IATA mengimbau pemerintah untuk mengadaptasi sistem teknologi guna
membantu memeriksa dokumen vaksin atau hasil tes sehingga tidak
menciptakan antrian calon penumpang yang terlalu panjang.
https://bit.ly/3fmiMQa / https://bit.ly/3hWVhyU
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9. IATA menjelaskan risiko yang muncul apabila pemerintah tidak
menggunakan sistem digital untuk mengecek hasil tes dan vaksinasi calon
penumpang. https://bit.ly/3fH8Gbi
10. IATA memprediksikan bahwa jumlah penumpang akan naik dan mencapai
88 persen pada tahun 2022, apabila perbatasan antar negara telah dibuka
kembali. https://bit.ly/3upWT6L
11. Melalui video, CDC menginformasikan tentang alasan vaksinasi COVID-19
dilaksanakan
dalam
dua
tahap.
https://bit.ly/3vqDSSR
/
https://bit.ly/3fMD7wU
12. CDC merekomendasikan anak-anak yang telah berusia lebih dari 12 tahun
untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19. https://bit.ly/3bXczbn /
https://bit.ly/2QU5elm
13. Plt. Kepala Pemerintahan Victoria menyatakan bahwa Victoria akan
menerapkan PSBB untuk memutus penyebaran COVID-19 pada 27 Mei - 3
Juni 2021. Selain pembatasan, pemerintah juga melakukan contact tracing,
tes, dan mengkarantina pasien COVID-19. Masyarakat diimbau untuk
menerapkan protokol kesehatan ketat guna mencegah penyebaran COVID19. https://bit.ly/2RHhne4
14. Pemerintah Australia menyalurkan 130 ribu dosis vaksin COVID-19
tambahan untuk mendukung negara bagian Victoria dalam menangani
COVID-19. https://bit.ly/3wD6mce / https://bit.ly/3wDhk1o
15. Departemen Kesehatan Australia membuka pendaftaran expression of
interest bagi faskes umum untuk alokasi vaksin COVID-19. Faskes yang
berada di lokasi sulit terjangkau akan diprioritaskan untuk mendapatkan
vaksin. https://bit.ly/34mIm1e / https://bit.ly/3wFns9l
16. Melalui website UNICEF Australia, Departemen Kesehatan Australia
menginformasikan tentang vaksin COVID-19. https://bit.ly/3fqdeEk
17. Pemerintah Australia menetapkan wilayah Greater Melbourne sebagai
hotspot COVID-19 selama 27 Mei - 3 Juni 2021. Penetapan tersebut
ditujukan untuk memberikan bantuan dari pemerintah dalam penanganan
COVID-19. https://bit.ly/3yHNZor
18. Pemerintah Australia menginformasikan tentang perubahan persyaratan
perjalanan di sebagian negara bagian dan wilayah di Australia.
https://bit.ly/3fPTsRn / https://bit.ly/3bTlXws
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19. Pemerintah Australia menginformasikan bahwa warga lansia Aborigin dan
Torres
Strait
Islander
dapat
mendaftar
vaksinasi
COVID-19.
https://bit.ly/2RShEKZ
20. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok menginformasikan bahwa lebih dari
527,25 juta dosis vaksin COVID-19 telah diberikan di seluruh Tiogkok per 24
Mei 2021. https://bit.ly/34jeyT7
21. Departemen Pariwisata Filipina menyelenggarakan peluncuran Philippine
Tourism Human Capital Development (PTHCD) Plan 2021-2025 pada 28 Mei
2021. https://bit.ly/2ROp9Tk / https://bit.ly/3oT4Ccc
22. Departemen Pariwisata Filipina menyelenggarakan Pacific Asia Travel
Association Virtual Adventure Travel Conference and Mart (PATA-vATCM)
pada 26 Mei 2021 yang diikuti oleh pelaku usaha secara luring dan daring.
Konferensi internasional ini mempertemukan Pemerintah Filipina dan
profesional pariwisata untuk membahas upaya pemulihan pariwisata di
Filipina dan mempromosikan pariwisata Filipina. https://bit.ly/2SqLIgN
23. Dinkes Kota Malalag, Filipina, menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 untuk
90 penduduk lansia pada 24 Mei 2021. Dinkes menargetkan 3.676 lansia
selesai divaksin pada akhir Juni 2021. https://bit.ly/34nX0Fa
24. Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, Wali Kota President Carlos P.
Garcia akan menerapkan karantina komunitas (MGCQ) pada 26 Mei - 8 Juni
2021. https://bit.ly/3yKig5Z
25. Pemkot Ilagan menerapkan lockdown di empat desa untuk mencegah
penyebaran COVID-19 pada 25-28 Mei 2021. https://bit.ly/34pzfg9
26. Pemkot San Carlos akan melakukan jemput bola untuk mempercepat
pelaksanaan vaksinasi COVID-19 lansia guna mencegah penularan COVID19 pada lansia. https://bit.ly/3fQWwg3
27. Pemerintah India menginformasikan tentang cara penggunaan masker untuk
mencegah penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3unnsJH
28. Pemerintah India mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol
kesehatan guna menekan penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3oSr2dR
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29. Pada 26 Mei 2021, Center for COVID-19 Situation Administrator (CCSA)
Thailand menginformasikan bahwa distribusi vaksin COVID-19 akan
disesuaikan pada provinsi-provinsi yang memiliki peran penting bagi
ekonomi negara, salah satunya provinsi yang memiliki tanggung jawab tinggi
terhadap ekonomi dan wisata Thailand. https://bit.ly/3hWQ3mI /
https://bit.ly/3vuKwI2
30. Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Thailand telah menyetujui proyek
untuk menghubungkan Taman Benjakitti dan Taman Lumpini sebagai tujuan
wisata baru. https://bit.ly/3wC4EIh / https://bit.ly/3bX4Gm7
31. Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menyetujui anggaran vaksin
COVID-19 untuk mendorong upaya pembelian, impor, riset, dan produksi
vaksin
COVID-19
oleh
pihak
swasta.
https://bit.ly/3uuqJaa
/
https://bit.ly/3bUNNZ6
32. Provinsi Bac Ninh menyiapkan dua rumah sakit darurat dengan kapasitas 700
kasur untuk penanganan COVID-19. https://bit.ly/3wDkaDO
33. Pemprov Bac Giang menerapkan pembatasan sosial di dua distrik mulai 26
Mei 2021 untuk menekan penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3wBenhR

VI. LAIN-LAIN
1. BNPB membagikan update infografik Percepatan Penanganan COVID-19 di
Indonesia per 27 Mei 2021. https://bit.ly/3fIH9q8
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2. Kemenlu menginformasikan perkembangan COVID-19 di dunia dan
perlindungan WNI per 27 Mei 2021. Total WNI terkonfirmasi di luar negeri
adalah 4.677: 3.821 sembuh, 199 meninggal, dan 657 dalam perawatan.
https://bit.ly/3fpMLGX / https://bit.ly/3hWzcjZ

3. Kemenkes menginformasikan bahwa berkerumun di mana pun memiliki
risiko berbahaya tertular virus COVID-19. https://bit.ly/3wCVFXq
4. Kemenkes menginformasikan bahwa hasil tes negatif COVID-19 tidak
menjamin seseorang kebal terhadap COVID-19. Oleh sebab itu, masyarakat
diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19
dengan tidak melakukan interaksi langsung kepada orang lain saat di tempat
umum seperti moda transportasi maupun di ruangan tertutup.
https://bit.ly/2RMUG80 / https://bit.ly/3yHjKOw
5. Kemenkes membagikan infografik mengenai manfaat tes Antigen dan PCR.
https://bit.ly/3bZMLLs
6. Kemenkes mendorong daerah untuk menggencarkan 3T (Testing, Tracing
dan Treatment), supaya dapat segera dilakukan tindakan penanganan, guna
mengantisipasi lonjakan kasus terkonfirmasi serta penyebaran varian baru
COVID-19. https://bit.ly/3yGP1ku
7. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, menegaskan bahwa
penerapan Pembelajaran Tatap Muka harus mempertimbangkan kondisi
pandemi di setiap daerah guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkup
sekolah. https://bit.ly/3vsJWu6
8. KPCPEN dan Kemenkominfo menginformasikan bahwa per 25 Mei 2021,
Indonesia telah menerima 83.910.500 dosis vaksin COVID-19, yakni sebesar
73.500.000 bulk vaksin Sinovac, yang akan diolah Bio Farma menjadi sekitar
59 juta dosis vaksin jadi, serta 10.410.500 dosis vaksin jadi dari Sinovac,
AstraZeneca,
dan
Sinopharm.
https://bit.ly/2SAsUeU
/
https://bit.ly/3wCPO48 / https://bit.ly/3yKj0YP / https://bit.ly/3bYemg3
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9. KPCPEN menginformasikan bahwa virus COVID-19 yang telah bermutasi
memiliki
gejala
yang
sama,
tetapi
lebih
mudah
menular.
https://bit.ly/2TkM4WO / https://bit.ly/3yJfMos
10. Kepala BNPB meninjau Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet
Kemayoran Jakarta pada 26 Mei 2021 untuk memastikan kesiapan RSDC
Wisma Atlet menghadapi kemungkinan melonjaknya pasien COVID-19
pasca libur Lebaran 2021. https://bit.ly/3yJJdqo / https://bit.ly/3uwuvA4 /
https://bit.ly/3fpYjKk
11. BNPB membagikan video terkait Perkembangan Penanganan COVID-19
Nasional dan Kesiapan RSDC Wisma Atlet dalam Menghadapi Peningkatan
Kasus Pasca Libur Lebaran. Kepala BNPB menyampaikan bahwa tidak ada
masalah dalam kesiapan personel, daya tampung dapat diantisipasi, serta
sarana dan obat-obatan tersedia hingga dua bulan ke depan, dan akan
ditambah mengikuti kondisi. https://bit.ly/3yJ0Ab6
12. BPOM mengadakan diskusi "Penggunaan Obat Tradisional Aman Selama
Pandemi: Bijak Menggunakan Obat Tradisional yang Diedarkan Secara
Online pada Masa Pandemi", pada 27 Mei 2021, pukul 11-13.00 WIB, melalui
kanal YouTube Badan POM RI, instagram @bpom_ri, serta melalui Zoom.
https://bit.ly/2StSeDu / https://bit.ly/2SxPEfC / https://bit.ly/3bWEBUk
13. Dalam Sidang Umum Persatuan Antar Parlemen (IPU) ke-142, Wakil Ketua
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Sihar Sitorus,
menyampaikan bahwa pandemi berpotensi membentuk sistem kesehatan
dan ekonomi untuk lebih berkelanjutan, terlepas dari dampak yang
ditimbulkan sangat menghancurkan. https://bit.ly/2RG13dv
14. Kemkominfo menjelaskan bahwa CASN 2021 yang terkonfirmasi terkena
COVID-19 tetap bisa mengikuti seleksi dan menjelaskan langkah-langkah
yang harus dilakukan. https://bit.ly/3un8OSJ / https://bit.ly/2ROLiAT /
https://bit.ly/3fLVeTP
15. Kemenkominfo menjelaskan tentang protokol kesehatan yang harus
diterapkan oleh CASN 2021. https://bit.ly/2QTNSVK / https://bit.ly/34qzCqw
16. Melalui infografis, Jakarta Smart City menginformasikan tentang hal-hal yang
perlu dilakukan jika tinggal di lingkungan rawan COVID-19.
https://bit.ly/2QU3usi
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17. Pada 27 Mei 2021, Satpol PP DKI Jakarta Kelurahan Kartini bersama 3 Pilar
melaksanakan pendampingan warga yang baru pulang mudik ke Jakarta
untuk melakukan swab antigen di Jalan Kartini IX, Jakarta Pusat.
https://bit.ly/3vlx7Sp
18. Pemkab Badung akan memperluas sasaran vaksinasi di Kecamatan Mengwi
mulai 27 Mei 2021. Perluasan vaksinasi dimulai dengan menyasar masyarakat
di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi. https://bit.ly/3fo0opP
19. Pemkot Bandung bekerja sama dengan Gojek dan Halodoc
menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 secara drive-thru pada 27 Mei - 10
Juni
2021
untuk
10
ribu
lansia.
https://bit.ly/3oS7Qgi
/
https://bit.ly/3oXZSCq / https://bit.ly/3fnO3C3 / https://bit.ly/2Sy6VFu /
https://bit.ly/2QYmohS / https://bit.ly/34kaSQL
20. Pemkot Solo mengeluarkan tahap vaksinasi COVID-19 berdasarkan target
pemberian vaksin. https://bit.ly/3fOXZnh
21. Melalui infografis, Pemkot Tangerang menginformasikan tentang
pentingnya vaksinasi lengkap COVID-19 untuk mencegah risiko kematian
akibat COVID-19. https://bit.ly/3fQuOAk
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