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BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 91
Setiap pemilik stasiun pengamatan yang termasuk dalam sistem jaringan
pengamatan yang menghentikan pengamatan tanpa izin Badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)1 dipidana dengan pidana denda paling
banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 91 Cukup jelas.
Pasal 92
Setiap pemilik stasiun pengamatan yang termasuk dalam sistem jaringan
pengamatan yang merelokasi stasiun tanpa izin Badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)2 dipidana dengan pidana denda paling
banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 92 Cukup jelas.
Pasal 93
Setiap petugas yang dengan sengaja tidak seketika menyampaikan informasi
yang berkaitan dengan kejadian ekstrem meteorologi, klimatologi, dan
geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 dipidana dengan pidana
1

Pasal 17
(3) Stasiun pengamatan yang masuk dalam sistem jaringan pengamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang menghentikan pengamatannya, baik yang bersifat
sementara maupun permanen, tanpa izin Badan.
Penjelasan:
Pasal 17
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "penghentian pengamatan yang bersifat
sementara" adalah penghentian selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut
atau 5 (lima) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan.
Yang dimaksud dengan "penghentian pengamatan permanen" adalah tidak
beroperasinya atau ditutupnya stasiun pengamatan.
2
Pasal 20
(1) Stasiun pengamatan yang didirikan oleh selain Badan yang menjadi bagian dalam
sistem jaringan pengamatan dilarang direlokasi, kecuali mendapat izin dari Badan.
Penjelasan:
Pasal 20 Cukup jelas.
3
Pasal 37
Dalam hal diketahui adanya kejadian ekstrem meteorologi, klimatologi, dan geofisika
oleh petugas stasiun pengamatan, anjungan pertambangan lepas pantai, kapal, atau
pesawat terbang yang sedang beroperasi di wilayah Indonesia, kejadian tersebut wajib
seketika disebarluaskan kepada pihak lain dan dilaporkan kepada Badan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 93 Cukup jelas.
Pasal 94
(1) Setiap orang yang mengoperasikan peralatan pengamatan yang tidak laik
operasi di stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (4)4 dipidana dengan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka berat atau barang rusak, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 94 Cukup jelas.
Pasal 95
Setiap orang yang merusak, memindahkan, atau melakukan kegiatan yang
dapat mengganggu fungsi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 625 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 95 Cukup jelas.
Pasal 96

Penjelasan:
Pasal 37
Yang dimaksud dengan "kejadian ekstrem meteorologi, klimatologi, dan
geofisika" adalah terjadinya peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian,
terutama keselamatan jiwa dan harta.
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah setiap orang, instansi
pemerintah selain Badan dan/atau pemerintah daerah.
4

Pasal 48
(4) Setiap pengamat dilarang mengoperasikan peralatan pengamatan yang tidak laik
operasi.
Penjelasan:
Pasal 48
Ayat (4)
Cukup jelas.
5
Pasal 62
Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau melakukan kegiatan yang dapat
mengganggu fungsi sarana dan prasarana.
Penjelasan:
Pasal 62
Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu fungsi” adalah,
antara lain, renovasi, konstruksi, dan/atau penanaman pohon yang tinggi.
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Setiap orang yang dengan sengaja mengganggu frekuensi telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 96 Cukup jelas.
Pasal 97
Setiap orang yang tidak melaporkan hasil penelitian yang sensitif dan
berdampak luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3)7 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 97 Cukup jelas.
Pasal 98
Setiap orang yang tidak melaporkan hasil penelitiannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3)8 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 98 Cukup jelas.
Pasal 99
Setiap orang yang mengembangkan industri sarana yang tidak sesuai
dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2)9 dipidana
6

Pasal 63
Setiap orang dilarang mengganggu frekuensi telekomunikasi yang digunakan untuk
penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Penjelasan:
Pasal 63
Yang dimaksud dengan “mengganggu frekuensi telekomunikasi” adalah
penggunaan frekuensi yang menyebabkan ketergangguan pengiriman data
dan penyebarluasan informasi.
7
Pasal 70
(3) Lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, badan hukum Indonesia,
dan/atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
melaporkan hasil penelitian yang sensitif dan berdampak luas kepada Badan.
Penjelasan:
Pasal 70
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hasil penelitian” adalah laporan lengkap
yang meliputi data mentah, hasil analisis, dan hasil akhir penelitian.
Yang dimaksud dengan “hasil penelitian yang sensitif dan berdampak luas”
adalah hasil penelitian yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat
dan/atau berdampak terhadap pertahanan dan keamanan negara.
8
Pasal 71
(3) Lembaga asing, perguruan tinggi asing, dan/atau warga negara asing sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada Menteri yang
membidangi urusan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepada Badan.
Penjelasan:
Pasal 71
9
Pasal 77
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dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 99 Cukup jelas.
Pasal 100
Setiap orang yang melaksanakan pekerjaan tertentu di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika yang tidak memiliki sertifikat kompetensi sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8610 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 100 Cukup jelas.
Pasal 101
Dalam hal tindak pidana meteorologi, klimatologi, dan geofisika dilakukan
oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda
dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam
bab ini.
Penjelasan:
Pasal 101 Cukup jelas.

(2) Pengembangan industri sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
standar sarana yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan:
Pasal 77 Cukup jelas.
10
Pasal 86
Sumber daya manusia yang melaksanakan pekerjaan tertentu di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan.
Penjelasan:
Pasal 86
Yang dimaksud dengan “pekerjaan tertentu” adalah pekerjaan yang
berkaitan langsung dengan pengamatan, pengumpulan data, pengolahan dan
analisis, serta pelayanan.

