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NOMOR 5 TAHUN 1983
TENTANG
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
[LN 1983/44, TLN 3260]

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
(1)Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan
dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1)1, Pasal 62, dan Pasal 73 dipidana
1

Pasal 5
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi
dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi
dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik
Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik
Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan
internasional tersebut.
Penjelasan:
Pasal 5
Ayat (1) Kegiatan untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau
kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis
seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik
Indonesia.
Sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh negara
asing, orang atau badan hukum asing harus berdasarkan persetujuan
internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing
yang bersangkutan.
Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantumkan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang
melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, antara lain
kewajiban untuk membayar pungutan kepada Pemerintah Republik
Indonesia.
2
Pasal 6
Barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi
atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus
berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syaratsyarat perizinan tersebut.
Penjelasan:
Pasal 6
Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), Republik Indonesia mempunyai hak eksklusif
untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian
dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunanbangunan lainnya.
Di samping itu Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau-pulau
buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan tersebut termasuk
yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan-perundang
undangan di bidang bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.
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dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 225.000.000,- (dua
ratus dua puluh lima juta rupiah).
(2)Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan
terhadap hasil kegiatan, kapal dan/atau alat perlengkapan lainnya
yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam
ayat (1).
(3)Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang
menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya
lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,
diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.
Penjelasan:
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 17
Barangsiapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang
digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1), dengan maksud untuk menghindarkan
tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut pada

Meskipun Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif tetapi pulau-pulau
buatan, instalasi dan bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki status
sebagai pulau dalam arti wilayah negara dan oleh karena itu tidak memiliki
laut teritorial sendiri dan kehadirannya tidaklah mempengaruhi batas laut
teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau Landas Kontinen
Indonesia.
3

Pasal 7
Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syaratsyarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Penjelasan:
Pasal 7
Setiap penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya
dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian disetujui terlebih
dahulu oleh Pemerintah Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 4
(empat) bulan setelah diterimanya permohonan tersebut Pemerintah
Republik Indonesia tidak menyatakan
a. menolak permohonan tersebut, atau
b. bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak sesuai
dengan kenyataan atau kurang lengkap, atau
c. bahwa pemohon belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya
yang terdahulu.
maka suatu proyek penelitian ilmiah kelautan dapat dilaksanakan 6 (enam)
bulan sejak diterimanya permohonan penelitian oleh Pemerintah Republik
Indonesia.
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waktu dilakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana denda
setinggi-tingginya Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17
adalah kejahatan.
Penjelasan:
Pasal 18 Cukup jelas.

