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Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu
Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas II Mataram berhasil menggagalkan upaya penyelundupan puluhan
benih lobster senilai Rp 1,6 Miliar. Benih lobster dibawa dengan dua koper, dan dikemas dalam plastik, berisi
dakron yang lembab dan diberi oksigen. Untuk mengelabui petugas, lanjutnya, kemasan benih lobster tersebut
ditutup dengan pakaian. Dari hasil pemeriksaan, ditemui 2 buah koper bewarna hitam dan biru. Satu koper
bewarna hitam berisi 41 kantong, sedangkan darikoper bewarna biru didapatkan sebanyak 17 kantong. Sehingga
total yang akan diselundupkan sebanyak 58 kantong. Dari ke 58 kantong tersebut, didapatkan jumlah benih lobster
sebanyak 23.140 ekor, terdiri dari 21.000 ekor jenis lobster pasir dan 2.140 ekor jenis lobster mutiara.

2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
berharap Swasembada Garam Nasional segera terwujud.
Untuk itu Kemenko Maritim mendukung percepatan
penyusunan rancangan Instruksi Presiden (Inpres)
tentang percepatan Swasembada Garam Nasional. Dari
identifikasi awal serta Rancangan Inpres tentang Percepatan
Swasembada Garam Nasional yang sudah disusun, setidaknya ada
20 Kementerian serta Lembaga yang secara langsung
berhubungan dengan upaya pencapaian swasembada garam ini,
baik hulunya maupun hilirnya. Oleh karena diperlukan Inpres
agar dapat terkoordinasi dengan baik arahan percepatan
swasembada garam nasional nantinya.
3. Dalam rangka mempercepat capaian target road map RE–ASDP, Kementerian Negara Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan tiga direktur baru pada jajaran direksi PT ASDP.
Road map RE-ASDP terdiri dari Re-formulation of Business Foundation (2016), Acceleration of Commercial
(2017), Services to The Nation (2018), Drive to Excellent (2019) dan Performance to The Best (2020). Sebagai
catatan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan perusahaan feri pelat merah terbesar di Tanah Air bahkan
di Asia dengan total jumlah armada 140 unit kapal. Saat ini, ASDP mengoperasikan 35 pelabuhan melayani 202
lintasan pelayaran penyeberangan yang menghubungkan lebih dari 240 kota dengan total panjang mencapai
24.600 kilometer, dari Sabang hingga Merauke yang menghubungkan seluruh pulau di Indonesia.
4. Kementerian Perindustrian RI mendorong pelaku industri
nasional untuk memperluas pasar ekspor ke Angola terutama
produk alat transportasi dan pertahanan serta elektronika.
Menperin Airlangga Hartarto telah menawarkan beberapa produk industri
strategis nasional, antara lain kapal laut buatan PT PAL, pesawat buatan PT
Dirgantara Indonesia (DI), kendaraan angkut militer buatan PT Pindad, dan
gerbong kereta dari PT INKA. Upaya ini guna meningkatkan kontribusi
sektor nonmigas terhadap nilai perdagangan kedua negara yang berkisar
USD292,8 juta pada tahun 2016.
5. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan semua pihak untuk terus meningkatkan
daya saing wisata. Seusai menghadiri acara penyambutan kapal Cruise Pacific Eden yang pertama kalinya
bersandar di Pelabuhan Benoa, Bali, Menhub berpesan untuk terus memperbaiki infrastruktur pelabuhan, agar
dapat menarik kedatangan turis mancanegara ke Tanjung Benoa, Bali. Selama ini kapal pesiar yang datang ke
pelabuhan Benoa berlabuh di ambang pintu masuk Pelabuhan. Dengan bersandarnya kapal pesiar di dermaga
pelabuhan Benoa menambah kenyamanan wisatawan asing yang berkunjung ke Bali.
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