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SOROTAN
Isu yang dapat menjadi sorotan dalam laporan hari ini, antara lain:
1. Presiden Joko Widodo berharap vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta
dapat mencapai target 100.000 per hari untuk mengejar herd
immunity atau kekebalan komunal. https://bit.ly/3cHIIDU
2. Pemerintah melalui Kemenkes memperbarui aturan mengenai
pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi
COVID-19. Dalam aturan yang baru, Kemenkes mengizinkan
penggunaan jenis vaksin COVID-19 yang sama antara program
vaksinasi pemerintah dengan vaksinasi Gotong Royong. Namun,
vaksin COVID-19 tersebut tidak boleh diperjualbelikan dan harus
diberikan tanda khusus yang bisa dapat secara kasat mata.
https://bit.ly/3iEZJmg
3. Pemkot Denpasar menginformasikan bahwa Nusa Dua, Ubud, dan
Sanur telah ditetapkan menjadi 3 zona hijau bebas COVID-19 di Bali.
Tiga daerah tersebut dapat menjadi pilihan berwisata dengan tetap
menerapkan
protokol
kesehatan
3M,
3T,
dan
CHSE
https://bit.ly/3wmAeKv
4. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta PT Pelindo untuk
menambahkan sentra vaksinasi di seluruh pelabuhan di Kepulauan
Riau. https://bit.ly/2TqCCRQ
5. Pemprov DI Yogyakarta memperketat aturan teknis PPKM Mikro untuk
mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. https://bit.ly/3vlxT14
6. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta masyarakat
mengurangi mobilitas mengingat varian baru COVID-19 dari India
ditemukan di Kabupaten Kudus. Ganjar mengusulkan agar ada
gerakan 5 hari di rumah saja. Perkantoran juga diharapkan dapat
memperbanyak persentase karyawan yang Work From Home.
https://bit.ly/3zsvk0b
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7. CCSA Thailand menginformasikan bahwa mulai Senin, 14 Juni 2021,
lima sektor usaha akan dibuka kembali, seiring dengan kebijakan
pelonggaran pembatasan. Lima sektor tersebut adalah museum dan
tempat bersejarah, taman publik, klinik kecantikan, jasa pijat refleksi
kaki, serta salon kuku dan tattoo. https://bit.ly/3wz7oq0
8. Perdana Menteri Thailand menginformasikan bahwa Phuket akan
menjadi destinasi wisata pertama di Thailand, yang dibuka bagi
wisatawan yang telah divaksinasi tanpa syarat karantina pada 1 Juli
2021 mendatang. https://bit.ly/2U4Rndl
9. TAT menginformasikan bahwa dalam skema "Phuket Sandbox",
wisatawan mancanegara tidak diwajibkan untuk karantina.
https://bit.ly/3cGBRL3
10. Pemerintah Ho Chi Minh City mengevaluasi implementasi social
distancing di Distrik Go Vap yang menjadi pusat penularan COVID-19.
Pemda Go Vap telah membuat 12 titik perlintasan untuk mencegah
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3vlIHMy
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I. ATRAKSI/EKRAF
1. Menparekraf Sandiaga Uno mengajak Atta Halilintar dan Aurel
Hermansyah untuk mempromosikan potensi parekraf Desa Wisata
Maria
di
Nusa
Tenggara
Barat.
https://bit.ly/3iAShsh
/
https://bit.ly/3xkc2IF / https://bit.ly/2SqwusG
2. Dalam kunjungan kerja ke Bima, Menparekraf Sandiaga Uno
mengharapkan perlombaan pacuan kuda dapat menjadi atraksi
berskala nasional dan menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung
ke Bima. https://bit.ly/3vsaH1e / https://bit.ly/2TqMsDg
3. GenPi menginformasikan bahwa dalam upaya membangkitkan
kreativitas sektor Parekraf di Bali, Pemprov Bali kembali
menghadirkan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-43 yang diselenggarakan
secara hybrid di Taman Budaya Art Centre, Denpasar, Bali, mulai 12
Juni-10 Juli 2021. https://bit.ly/3pQbnvQ
4. GenPi menginformasikan bahwa "Penutupan Festival Palembang
Darussalam XIX" digelar pada 12 Juni 2021. https://bit.ly/2TV6llW
5. Melalui infografis, Indonesia Baik menginformasikan bahwa
Pemerintah memberikan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) dari
Kemenparekraf yang bertujuan untuk memberikan tambahan modal
kerja dan/atau investasi tetap kepada pelaku usaha pariwisata dan
ekonomi kreatif. https://bit.ly/3iCTfnR / https://bit.ly/3iIea8W /
https://bit.ly/3zobqU1
6. Kemenkop UKM menginformasikan bahwa dialog KADIN dan Shopee
Indonesia bertajuk "UMKM Indonesia Menuju Pasar Global" diadakan
pada 14 Juni 2021 pukul 11.00-12.30 WIB melalui ShopeeLive serta
dapat disaksikan di kanal YouTube SHOPEE Indonesia dan
Netmediatama. https://bit.ly/3xh0Zjm / https://bit.ly/3vlze7Z
7. Wisata Dunia Fantasi mengimbau pengunjung
menerapkan protokol kesehatan dengan baik
https://bit.ly/3pXilzl

untuk terus
dan benar.

8. Taman Piknik di Jakarta Timur merupakan salah satu taman kota yang
telah
dibuka
selama
masa
PPKM
berbasis
mikro.
https://bit.ly/2SnPw2R
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9. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Pusat
menggelar Webinar dengan tema "Pariwisata Bangkit" pada Senin, 28
Juni 2021 pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB melalui aplikasi Zoom.
https://bit.ly/3vn5aZq
10. Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, menyampaikan bahwa
saat ini Pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar Bali bebas
dari COVID-19, di antaranya dengan membuat berbagai kebijakan
dan peraturan terkait penerapan protokol kesehatan atau sertifikasi
CHSE di lingkungan pariwisata, pemberian vaksinasi, serta melakukan
sosialisasi lainnya. https://bit.ly/3cGL6ed
11. Disbud Provinsi Bali menginformasikan bahwa Kriyaloka (Lokakarya)
PKB XLIII tahun 2021 dengan topik “Tembang Macapat” digelar di
Wantilan
Taman
Budaya
Provinsi
Bali
pada
13
Juni
2021.https://bit.ly/3wqDSCX
12. Disbud Provinsi Bali menginformasikan bahwa Wimbakara (Lomba)
PKB XLIII Tahun 2021 Taman Penasar-Sanggar Seni Atmanastuti
digelar di Gedung Citta Kelangen Lantai III ISI Denpasar pada 13 Juni
2021. https://bit.ly/3xpEQj7
13. Disbud Provinsi Bali menginformasikan bahwa Utsawa (Parade) PKB
XLIII Tahun 2021 Gong Kebyar Anak-anak digelar pada 13 Juni 2021.
https://bit.ly/2SxWYIv / https://bit.ly/3woqSO3
14. Disbud Provinsi Bali membagikan infografis terkait jadwal
pelaksanaan "Pesta Kesenian Bali XLIII Tahun 2021" yang digelar
pada 14 Juni 2021. https://bit.ly/2TYVB61
15. Pemkot Denpasar menginformasikan bahwa Nusa Dua, Ubud, dan
Sanur telah ditetapkan menjadi 3 zona hijau bebas COVID-19 di Bali.
Tiga daerah tersebut dapat menjadi pilihan berwisata dengan tetap
menerapkan
protokol
kesehatan
3M,
3T,
dan
CHSE
https://bit.ly/3wmAeKv
16. Bupati Natuna, Wan Siswandi dan Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda
tiba di Kecamatan Serasan Timur pada Sabtu, 12 Juni 2021.
Kedatangan tersebut bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dari
masyarakat, serta menyampaikan wacana pengembangan pariwisata
dengan membangun landasan pesawat disana. https://bit.ly/2TsO67c
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17. Menparekraf Sandiaga Uno menyebutkan bahwa Pacoa Jara dapat
menjadi
magnet
pariwisata
NTB
yang
mendunia.
https://bit.ly/3zpoMj2
18. Dalam akhir rangkaian kunjungan kerja di NTB, Menparekraf
mengajak 5 bupati/ walikota untuk 'BerkolaborAksi' dalam
membangun
kepariwisataan
di
wilayahnya
masing-masing.
https://bit.ly/3xjevmv
19. Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan bahwa pihaknya siap
untuk menguatkan segmen pasar Tenun Ntobo, Bima, NTB.
Menparekraf juga mengajak para pelaku UMKM untuk terus berkreasi
dan
berinovasi
di
tengah
adaptasi
kebiasaan
baru.
https://bit.ly/3iF7WqA
20. Disparbud Jawa Barat menginformasikan tentang destinasi wisata
Desa Tegallega yang menawarkan hamparan sawah yang menawan,
agrowisata, dan wisata budaya. Warga dapat mengunjungi Desa
Tegallega
dengan
menerapkan
protokol
kesehatan.
https://bit.ly/3zp2ZrL
21. Disbudpar Kota Semarang menginformasikan bahwa setiap hari
Senin, Hutan Wisata Tinjomoyo, Goa Kreo, dan Kampung Wisata
Taman Lele ditutup sementara dalam rangka pembersihan dan
penyemprotan disinfektan. https://bit.ly/3gr5nqF
22. Melalui infografis, Jurug Solo Zoo menginformasikan bahwa
berwisata di Jurug Solo Zoo tidak ada batasan usia, ibu hamil
diizinkan masuk, serta pengunjung wajib menaati protokol kesehatan.
https://bit.ly/3vgzxRz

6

II. LAYANAN WISATAWAN/SDM PAREKRAF
1. Kemenparekraf menginformasikan tentang Seminar Nasional
Pariwisata "Geliat Ekowisata di Tengah Kenormalan Baru Bagi
Generasi Muda" yang diselenggarakan secara daring pada 26 Juni
2021. https://bit.ly/3wlq3FO / https://bit.ly/3glvLBX
2. Kemenkop UKM mengadakan "Sosialisasi ASEAN Access dan Portal
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Nasional" yang digelar pada 16
Juni
2021
pukul
09.00
WIB
melalui
zoom
meeting.
https://bit.ly/3cF7fJO / https://bit.ly/3cEtKic
3. Dalam acara KolaborAksi dengan Bupati/Walikota Sumbawa-Bima
Raya pada 13 Juni, Menparekraf menekankan tiga hal yang perlu
diutamakan dalam pengembangan potensi wisata. Tiga hal tersebut
yaitu peningkatan kualitas SDM; program unggulan tepat sasaran,
tepat manfaat, dan tepat waktu; serta pemulihan sektor parekraf
melalui digitalisasi. https://bit.ly/3gjgrWs
4. Melalui infografis, Pemkot Malang menginformasikan terkait webinar
dengan tema "Kreasi Kolaborasi Kuliner Asli Daerah" yang digelar
pada 7 Juni 2021 melalui zoom meeting. https://bit.ly/3vlKmlo

III. AKSESIBILITAS
1. Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma mengikuti Apel Operasi Yustisi
Forkompimko (Forum Komunikasi Pimpinan Kota) yang juga dihadiri
Kapolres Jakarta Pusat dan Dandim 0501 JP/BS di Halaman Jiexpo,
Kemayoran pada Minggu, 13 Juni 2021. Operasi Yustisi bertujuan
untuk mengawasi protokol kesehatan dan mobilitas penduduk.
https://bit.ly/3wqHODJ
2. Bali Airport mengimbau para calon penumpang yang berencana
menggunakan layanan GeNose C-19 agar hadir di bandara kurang
lebih 4 jam sebelum keberangkatan, sementara calon penumpang
yang berencana menggunakan layanan Rapid Test Antigen dapat
langsung mendatangi lokasi layanan Rapid Test Antigen tanpa harus
memiliki tiket pesawat. https://bit.ly/2Trdt9F
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3. Pada 14 Juni 2021, Dishub Kota Denpasar memantau dan
mengimbau penumpang di Pelabuhan Sanur untuk selalu
menerapkan protokol kesehatan. https://bit.ly/3vjLg1t
4. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta PT Pelindo untuk
menambahkan sentra vaksinasi di seluruh pelabuhan di Kepulauan
Riau. https://bit.ly/2TqCCRQ
5. Pemprov DI Yogyakarta memperketat aturan teknis PPKM Mikro untuk
mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. https://bit.ly/3vlxT14 /
https://bit.ly/3vqF9bH / https://bit.ly/3cEflTg / https://bit.ly/2TuXC9L
6. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta masyarakat
mengurangi mobilitas mengingat varian baru COVID-19 dari India
ditemukan di Kabupaten Kudus. Ganjar mengusulkan agar ada
gerakan 5 hari di rumah saja. Perkantoran juga diharapkan dapat
memperbanyak persentase karyawan yang Work From Home.
https://bit.ly/3zsvk0b

IV. AMENITAS
1. KemenPUPR melakukan pembangunan tahap akhir Bendungan
Semantok di Jawa Timur yang berfungsi sebagai reservoir air
sekaligus destinasi wisata untuk meningkatkan perekonomian lokal.
https://bit.ly/3cXLkOr / https://bit.ly/2TqKFOy
2. Satpol PP DKI Jakarta melakukan pemeriksaan ke sejumlah tempat
hiburan dan kafe di wilayah Kemang pada Minggu, 13 Juni 2021
malam. Dalam kegiatan tersebut, ditemukan beberapa usaha yang
melanggar protokol kesehatan di masa PPKM. https://bit.ly/3iE0Y4Z
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V. INTERNASIONAL
1. Melalui video, WHO menginformasikan 5 langkah yang bisa dilakukan
untuk menurunkan risiko penularan COVID-19 yakni : memakai
masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menutup mulut dan hidung
ketika batuk dan bersin serta membuka jendela untuk meningkatkan
jumlah ventilasi alami saat berada di dalam ruangan.
https://bit.ly/3cC1TiI
2. WHO menginformasikan bahwa tips parenting pada masa pandemi
COVID-19
dapat
diakses
melalui
situs
https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combatcoronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-parenting.
https://bit.ly/2TtiL4a / https://bit.ly/3e14ken
3. UNWTO mengadakan webinar "Rural Development through Tourism
Challenge"
pada
14
Juni
2021
pukul
13.30
(CEST).
https://bit.ly/3xfOODx / https://bit.ly/3iEUrqU
4. UNWTO menginformasikan bahwa "UNWTO Regional Conference:
Strengthening Brand Africa for the Swift Recovery of the Tourism
Sector" akan digelar pada 14-16 Juni 2021 di Windhoek, Namibia.
https://bit.ly/3vsaew0 / https://bit.ly/3xikB6L
5. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat (CDC)
menginformasikan warga yang telah menyelesaikan vaksinasi COVID19 dapat melanjutkan aktivitas tanpa masker dengan mengikuti
aturan lokal. https://bit.ly/35kZRzc
6. Pemerintah Amerika Serikat menginformasikan bahwa warga yang
akan melakukan perjalanan internasional harus mengikuti panduan
perjalanan dan menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 saat
kepulangan. https://bit.ly/35iBCC0
7. Melalui video, Departemen Kesehatan Australia menginformasikan
tentang kandungan dan cara vaksin melindungi manusia dari COVID19. https://bit.ly/3wrMPfi
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8. Melalui video, Departemen Pariwisata Filipina menginformasikan
tentang destinasi wisata di Provinsi Rizal dan protokol kesehatan yang
harus diterapkan untuk mengunjunginya. https://bit.ly/3cGw5sN /
https://bit.ly/3xjtc9o
9. Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte memerintahkan Provinsi Cebu
untuk mengimplementasikan protokol kedatangan yang diterbitkan
oleh IATF. https://bit.ly/35jNX90
10. Melalui infografis, Pemerintah India menginformasikan tentang
panduan pencegahan penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3guHe18
11. Melalui infografis, Pemerintah India menginformasikan bahwa DRDO
India telah membuka rumah sakit darurat berkapasitas 500 kasur
untuk penanganan COVID-19 di Srinagar. https://bit.ly/3pSava1
12. Tourism Malaysia membagikan infografik terkait efek vaksinasi
COVID-19 yang umum terjadi. https://bit.ly/2TT9e6L
13. Malaysia Airlines menginformasikan bahwa pihaknya telah
menambahkan beberapa lapisan perlindungan dari keberangkatan
hingga kedatangan untuk menjaga semua penumpang seaman
mungkin. https://bit.ly/3xmRVcC
14. Perdana Menteri Thailand menginformasikan bahwa Phuket akan
menjadi destinasi wisata pertama di Thailand, yang dibuka bagi
wisatawan yang telah divaksinasi tanpa syarat karantina pada 1 Juli
2021 mendatang. https://bit.ly/2U4Rndl / https://bit.ly/3gl6Y15 /
https://bit.ly/3vveAm5

15. CCSA Thailand menginformasikan tentang 11 tempat yang menjadi
lokasi riskan penularan COVID-19. https://bit.ly/3zygm9h
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16. CCSA Thailand menginformasikan bahwa layanan pendaftaran
vaksinasi COVID-19 di aplikasi Mor Phrom akan dibuka kembali pada
24 Juni 2021. Pembukaan dilakukan setelah CCSA memperbaiki
sistem yang sempat mengalami kendala. https://bit.ly/3xjZbGp
17. CCSA Thailand menginformasikan bahwa mulai Senin, 14 Juni 2021,
lima sektor usaha akan dibuka kembali, seiring dengan kebijakan
pelonggaran pembatasan. Lima sektor tersebut adalah museum dan
tempat bersejarah, taman publik, klinik kecantikan, jasa pijat refleksi
kaki, serta salon kuku dan tattoo. https://bit.ly/3wz7oq0
18. Ratu Sirikit memberikan bantuan berupa alat pernafasan PAPR bagi
76 rumah sakit di 76 provinsi di Thailand. https://bit.ly/3gkjVrS
19. Kementerian Kesehatan Thailand akan menargetkan vaksinasi COVID19 dari Pfizer bagi anak berusia 12-18 tahun. https://bit.ly/3gjhZQk
20. Menteri Kesehatan Masyarakat, Anutin Charnvirakul, menyatakan
bahwa vaksinasi tambahan sedang dalam proses pengiriman dan
tidak berhubungan dengan isu yang sedang dibicarakan.
https://bit.ly/3gApHVn
21. Kementerian Tenaga Kerja Thailand menginformasikan bahwa
vaksinasi COVID-19 bagi pekerja yang telah dijamin oleh undangundang
akan
dimulai
kembali
pada
14
Juni
2021.
https://bit.ly/3zmMpbX
22. TAT menginformasikan bahwa dalam skema "Phuket Sandbox",
wisatawan mancanegara tidak diwajibkan untuk karantina.
https://bit.ly/3cGBRL3
23. Pemerintah Ho Chi Minh City mengevaluasi implementasi social
distancing di Distrik Go Vap yang menjadi pusat penularan COVID-19.
Pemda Go Vap telah membuat 12 titik perlintasan untuk mencegah
penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3vlIHMy
24. Ketua Komite Kota Ho Chi Minh Nguyen Thanh Phong
memperpanjang penerapan social distancing selama dua minggu,
dimulai pada 15 Juni 2021. https://bit.ly/3cFbe9l
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25. Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, mendorong akademisi
dan pengusaha untuk fokus dalam riset dan produksi vaksin COVID19. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Vietnam akan
menghapuskan aturan dan kebijakan yang menghambat proses
tersebut. https://bit.ly/3zybD7x

VI. LAIN-LAIN
1. Kemenlu menginformasikan terkait perkembangan COVID-19 di
dunia dan perlindungan WNI per 14 Juni 2021. Total WNI
terkonfirmasi di luar negeri adalah 4972: 4163 sembuh, 206
meninggal & 603 dalam perawatan. https://bit.ly/2U5Hzje /
https://bit.ly/3viX8Rr

2. Konsulat Jenderal RI Hamburg menemui Ketua Parlemen dan Ketua
Kamar Dagang dan Industri Bremen pada 8 Juni 2021 untuk
membahas kerja sama di bidang perdagangan, investasi, industri,
energi terbarukan, kemaritiman, sosial-budaya, dan pariwisata.
https://bit.ly/2TubfX2
3. Presiden Joko Widodo didampingi Menkes Gubernur DKI Jakarta
meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal di Waduk Pluit,
Jakarta pada 14 Juni 2021. Vaksinasi tersebut menargetkan lima ribu
masyarakat
dan
pekerja.
https://bit.ly/2SwnNwS
/
https://bit.ly/3wmuyjF
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4. Presiden Joko Widodo didampingi Menkes Gubernur DKI Jakarta
meninjau pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19, di Rumah Susun
Tanah Tinggi, Jakarta pada 14 Juni 2021. https://bit.ly/3whxcad /
https://bit.ly/3zibd4O / https://bit.ly/3gnvwGs / https://bit.ly/35jKuau
5. Presiden Joko Widodo didampingi Menkes dan Gubernur Jawa Barat
meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal yang digelar di
Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi
Jawa Barat pada 14 Juni 2021. https://bit.ly/3cF4jwM /
https://bit.ly/2U2Zszc
6. Setkab membagikan keterangan pers Presiden Joko Widodo usai
meninjau Vaksinasi Massal COVID-19 di Stadion Patriot Candrabhaga,
Bekasi pada 14 Juni 2021. Dalam keterangan persnya, Presiden Joko
Widodo berharap bahwa vaksinasi massal di Stadion Patriot
Candrabhaga dapat mencakup banyak sasaran, seperti penyandang
disabilitas maupun pelayan publik. Presiden juga berharap cakupan
vaksinasi
dapat
mencapai
10
ribu
orang
per
hari.
https://bit.ly/3vmnqCz
/
https://bit.ly/2U4XKNN
/
https://bit.ly/3pPe6pv / https://bit.ly/3gwqTsD
7. Presiden Joko Widodo berharap vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta
dapat mencapai target 100.000 per hari untuk mengejar herd
immunity atau kekebalan komunal. https://bit.ly/3cHIIDU /
https://bit.ly/2RVr9JA / https://bit.ly/35gBUsK / https://bit.ly/3gzKtEe
/ https://bit.ly/3zkulzn / https://bit.ly/35iHSK0 / https://bit.ly/3zypjPV /
https://bit.ly/3guWhYr
8. Dalam upaya untuk mencapai kekebalan komunal atau herd
immunity, Presiden Joko Widodo menargetkan cakupan vaksinasi
COVID-19 di DKI Jakarta mencapai 7,5 juta penduduk pada akhir
Agustus 2021. https://bit.ly/3xkiRdb / https://bit.ly/3gy3FCA /
https://bit.ly/2TtwrMy
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9. Pemerintah melalui Kemenkes memperbarui aturan mengenai
pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi
COVID-19. Dalam aturan yang baru, Kemenkes mengizinkan
penggunaan jenis vaksin COVID-19 yang sama antara program
vaksinasi pemerintah dengan vaksinasi Gotong Royong. Namun,
vaksin COVID-19 tersebut tidak boleh diperjualbelikan dan harus
diberikan tanda khusus yang bisa dapat secara kasat mata.
https://bit.ly/3iEZJmg
/
https://bit.ly/2RPFPd2
/
https://bit.ly/35gESNU
10. Puskesmas Kecamatan Kramat Jati mengadakan vaksinasi bersama
dengan Organisasi Profesi Kesehatan beserta IIDI Cabang Jakarta
Timur dalam Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 bersama di
Jakarta Timur mulai l 13 Juni s.d. 31 Desember 2021, mulai pukul
08:00-12:00 dengan target sasaran peserta vaksinasi sebanyak 200
orang per hari. https://bit.ly/3zrPreS
11. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk selalu
menerapkan protokol kesehatan. https://bit.ly/3cGLMQJ
12. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginformasikan tentang vaksinasi
COVID-19 bagi remaja usia diatas 18 tahun. https://bit.ly/3xnkjvd
13. Satpol PP DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk mengikuti
vaksinasi COVID-19 di Jalan Walet, Jakarta Utara pada Senin, 14 Juni
2021. https://bit.ly/3gtRkiN
14. Vaksinasi bagi 23.034 buruh di PT Batamindo digelar mulai dari 7-26
Juni 2021. https://bit.ly/35l5mhk
15. Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, meninjau vaksinasi
COVID-19 untuk lansia yang dilaksanakan di Desa Sanding,
Kecamatan Tampaksiring, Gianyar pada 13 Juni 2021.
https://bit.ly/3iGpuT4 / https://bit.ly/3vqJIml
16. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina menyatakan bahwa
perkembangan COVID-19 menjadi faktor utama dalam realisasi
program kerjanya, dan meminta para OPD untuk terus bergerak
membantu dan memantau masyarakat. https://bit.ly/3pUD7zx
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17. Pemerintah Kota Tanjungpinang mempercepat vaksinasi COVID-19
sebelum tenggat waktu kedaluwarsa vaksin AstraZeneca yang jatuh
pada 30 Juni mendatang. https://bit.ly/2TunDGw
18. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan stok vaksin akan
habis pada 25 Juni 2021 mendatang. https://bit.ly/3iKy6Ix
19. Pemerintah Kota Batam menjadikan Stadion Temenggung Abdul
Jamal sebagai lokasi pusat vaksinasi COVID-19 yang akan dimulai
pada 25 Juni 2021 mendatang. https://bit.ly/3cB3Lbi /
https://bit.ly/3cGL0mN / https://bit.ly/3cGadOb
20. Vaksinasi bagi warga kecamatan Nongsa digelar pada Sabtu, 12 Juni
2021. https://bit.ly/3wqPztw
21. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa lonjakan
kasus pasca libur lebaran meningkatkan keterisian tempat tidur
pasien COVID-19, namun Ridwan Kamil menyatakan kondisi masih
relatif terkendali. https://bit.ly/3gy5M9k / https://bit.ly/2SAxHNQ /
https://bit.ly/3cCbJRG
22. Dinkes Kota Bandung menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 secara
gratis untuk lansia, pra-lansia, dan petugas rumah ibadah pada 26-27
Juni 2021 di Masjid Salman ITB, Bandung. https://bit.ly/2SoAXw1
23. Disbudpar Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk menerapkan
protokol
kesehatan
saat
beraktivitas
di
luar
rumah.
https://bit.ly/3wprpzn
24. Pemkab Garut mengimbau warga untuk mendukung keluarga pasien
dan tenaga kesehatan COVID-19. https://bit.ly/3iD3sR0
25. Pemkot Surabaya menggelar uji swab di Masjid Al-Akbar Surabaya
dan pasar Gembong Asih pada 13 Juni 2021. Hal tersebut dilakukan
untuk menekan laju penyebaran COVID-19. https://bit.ly/3gxNmp7
26. Pemkot Tangerang mengimbau masyarakat untuk disiplin
menerapkan protokol kesehatan setelah kenaikan kasus positif
COVID-19 pada 7-13 Juni 2021. https://bit.ly/3xjvjd7
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