
NOTA KESEPAHAMAN 
 

ANTARA 
 

BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG 
DENGAN 

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM 
 

TENTANG 
 

KERJASAMA PENERAPAN TEKNOLOGI REPRODUKSI  
PADA IKAN BUDIDAYA KERAPU 

 

TAHUN  2017 

Nomor :............................... 
 
 
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama untuk melaksanakan 
tugas pembangunan pertanian dibidang perikanan, maka pada hari ini   .................tanggal ....... 
bulan ....... tahun DUA RIBU TUJUH BELAS, bertempat di kantor Balai Inseminasi Buatan 
Lembang – Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

1.  Nama  : Ir. TRI HARSI, MP 
     Jabatan  : Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang 

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Inseminasi Buatan Lembang, 
selanjutnya disebut : PIHAK KESATU, 

2.   Nama  : DrH. Toha Tusihadi 
Jabatan : Kepala Balai  Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam 

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, 
selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA. 

 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam kesepahaman bersama ini disebut 
sebagai PARA PIHAK. 

Dalam kesepahaman bersama ini PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk 
mengadakan kerjasama penerapan teknologi reproduksi pada ikan budidaya laut dengan 
pertimbangan:  
 

1. Bahwa Balai Inseminasi Buatan Lembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, memiliki Sumber Daya Manusia 
dengan keahlian di bidang bioteknologi reproduksi ternak,  

2. Bahwa Balai Inseminasi Buatan Lembang memiliki sarana dan prasarana serta teknologi 
untuk dapat digunakan dalam bidang produksi semen beku. 

3. Kegiatan produksi, distribusi/pemasaran  semen beku merupakan salah satu layanan 
Balai Inseminasi Buatan Lembang (Excellent services). 

4. Ketersediaan semen beku ikan Kerapu Kertang dan telur berembrio beku  Kerapu 
Hybrid sangat bermanfaat dalam penyediaan benih bermutu disepanjang waktu. 

 
Selanjutnya PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing 
sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penerapan teknologi reproduksi pada ikan 
budidaya kerapu dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



 

BAB I 
LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN 

Landasan 
Pasal 1 

 
1. PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama penerapan teknologi reproduksi pada ikan 

budidaya kerapu 
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling 

menguntungkan PARA PIHAK 
 

Maksud dan Tujuan  
Pasal 2 

1. Maksud dibuatnya nota kesepahaman ini sebagai acuan dalam pelaksanaan 
kerjasama penerapan teknologi reproduksi pada ikan budidaya kerapu. 
 

2. Tujuan kesepahaman bersama ini adalah melakukan kerjasama penerapan 
teknologi reproduksi pada ikan kerapu melalui optimalisasi Sumber Daya Manusia, 
teknologi, sarana dan atau prasarana yang dimiliki oleh KEDUA BELAH PIHAK 
dan memaksimalkan produktifitas ikan kerapu  milik PIHAK KEDUA  

 
 

BAB II 
RUANG LINGKUP KERJASAMA 

Pasal 3 

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi Pembuatan Mani Beku Kerapu 
Kertang dan pembuatan telur berembrio beku kerapu Hybrid. 

 

BAB III 
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

Pasal 4 
 

1. Kegiatan produksi semen beku ini berlaku untuk Jangka  waktu 1 (satu) tahun 
terhitung sejak ditandatanganinya naskah kesepahaman ini dan dapat diperpanjang 
sesuai kesepahaman bersama.  

2. Apabila dipandang perlu kerjasama ini dapat ditinjau kembali setelah dilakukan 
evaluasi oleh para pihak secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali 

 
 

BAB IV 
LOKASI 
Pasal 5 

 
Lokasi pelaksanaan kesepahaman bersama ini meliputi lokasi tempat dilaksanakannya 
percobaab Produksi Semen dan telur berembrio beku ikan  di PIHAK KESATU dan di 
lokasi perikanan milik PIHAK KEDUA 
 

 

BAB V 
PEMBIAYAAN 

Pasal 6 
 
1. Biaya yang timbul akibat dari kegiatan ini menjadi beban dan tanggungjawab PARA 

PIHAK, sedangkan kegiatan atas permintaan khusus PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU 
tidak dapat mengalokasikan biaya operasionalnya, maka kegiatan produksi semen beku 
tersebut dibebankan kepada PIHAK KEDUA. 
 
 
 



 
2. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terjadi kerugian, maka kerugian tersebut 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak dapat 
menuntut kerugian tersebut kepada PIHAK PERTAMA. 

 

BAB VI 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 7 
 
1. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut : 

a. Menyusun jadwal pelaksanaan produksi semen dan telur beku untuk memenuhi 
kesepahaman antara PARA PIHAK,  

b. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan proses produksi semen 
dan telur beku mulai tingkat lapangan hingga lokasi produksi beserta semua bahan dan 
peralatan yang diperlukan hingga dihasilkannya semen dan telur beku ikan. 

c. Melakukan teknologi pembuatan semen beku dan telur berembrio beku 
d. Melakukan transfer teknologi produksi semen dan telur embrio beku yang dilaksanakan  

sesuai Kesepahaman ini  
 

2. PIHAK KESATU berhak : 
a. Mendapatkan semen beku sebanyak 50% (lima puluh) persen dari total jumlah semen 

beku yang dihasilkan pada setiap kegiatan produksi. 
b. Menerima laporan penggunaan dan keberhasilan semen dan telur beku ikan yang 

diproduksi,  
 

3. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban : 
a. Menyiapkan ikan yang akan dijadikan sumber benih/semen dan telur beku secara 

selektif 
b. Melakukan aplikasi hasil teknologi tingkat lapang  
c. Melaporkan penggunaan dan keberhasilan hasil teknologi tingkat lapang kepada PIHAK 

KESATU  
 

4. PIHAK KEDUA mempunyai hak : 
a. Mendapatkan semen beku sebanyak 50% (lima puluh) persen dari total jumlah semen 

beku yang dihasilkan 
b. Mendapatkan hak prioritas untuk mendapatkan kembali semen beku yang sudah 

diproduksi yang menjadi hak PIHAK KESATU dengan cara membelinya sesuai dengan 
PP Tarif No. 35 Tahun 2016  

 

BAB VII 
PENANGANAN PASCA PRODUKSI 

Pasal 8 
 

1. Upaya agar mutu semen tetap bagus PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap 
pemeliharaan mutu semen/telur beku sebelum diserahkan kepada PIHAK KEDUA, 
sedangkan mutu semen/telur beku setelah diserahkan-terimakan sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab PIHAK KEDUA, 

2. Penyerahan semen beku oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA diawali dengan 
pemeriksaan kualitas semen beku di lokasi PIHAK KESATU dengan diterbitkannya Quality 
Assurance, sebagai jaminan mutu semen yang diserahterimakan.  

3. PIHAK KEDUA setuju untuk mengikuti petunjuk teknis penanganan semen beku ternak 
dan pelaporannya. 

4. Penyediaan sarana penyimpanan (Container) dan Nitrogen cair untuk semen beku yang 
sudah diserahterimakan oleh PARA PIHAK penyediaannya oleh PIHAK KEDUA, dan tidak 
menuntut PIHAK KESATU atas menurunnya kualitas semen beku yang diproduksi akibat 
kelalaian dalam penyimpanan semen beku oleh PIHAK KEDUA.  

 

 

 

 



BAB VIII 
PUBLIKASI DAN DISEMINASI TEKNOLOGI 

Pasal 9 
 

1. Publikasi  
a. Publikasi terkait dengan teknik pembuatan semen/telur beku sepenuhnya menjadi hak 

ilmiah dari Balai Inseminasi Buatan Lembang dengan ketentuan sebagai berikut : 
1)  Penulis pertama adalah pejabat fungsional dari BIB Lembang 
2)  Dua orang pejabat fungsional perekayasa BPBL Batam dicantumkan sebagai 

penulis ketiga dan keempat 
b. Publikasi terkait aplikasi tingkat lapang semen/telur berembrio beku sepenuhnya menjadi 

hak dari BPBL Batam dengan ketentuan sebagai berikut : 
 1)        Penulis pertama adalah pejabat fungsional perekayasa dari BPBL Batam 

2)    Dua orang pejabat Fungsional BIB Lembang dicantumkan sebagai penulis ketiga   
dan keempat 

2.   Diseminasi Teknologi 
a.  Teknologi produksi semen/telur beku sepenuhnya menjadi hak ilmiah BIB Lembang. 

BPBL Batam tidak berhak melakukan segala bentuk diseminasi (pelatihan magang dan 
sejenisnya) ke unit kerja lainnya 

b. Teknologi aplikasi semen/telur beku sepenuhnya menjadi hak ilmiah dari BPBL Batam. 
BIB Lembang tidak berhak melakukan segala bentuk diseminasi teknologi (pelatihan 
magang dan sejenisnya) ke unit kerja lainnya. 

3.   Produk Hasil Kerjasama 
a. Semen/telur beku yang dihasilkan para pihak merupakan hak ilmiah bersama dan 

pemanfaatannya harus atas sepersetujuan kedua belah pihak 
b.  Bagi hasil atas penjualan produk ke pihak lain dilakukan atas kesepakatan kedua pelah 

pihak 
 

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP 
Pasal 10 

 
1. Apabila dalam kesepahaman bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan 

lain yang mengakibatkan perubahan dalam kesepahaman bersama ini, PARA PIHAK 
sepakat akan melakukan addendum. 

2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam kesepahaman bersama ini 
akan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini. 

3. Demikian kesehaman bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) satu eksemplar untuk 
PIHAK KESATU dan satu eksemplar untuk PIHAK KEDUA serta satu eksemplar untuk 
arsip yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama 
 

 

         DIBUAT       : DI LEMBANG, BANDUNG 

               TANGGAL   : ........................... 

 

                PIHAK KEDUA                  PIHAK KESATU 

 

 

 

                                             Ir. TRI HARSI, MP 

                    NIP 19651226 199103 2 001 
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