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Abstrak 
Berdasarkan pasal 76 di dalam United Nation Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) atau 
Hukum Laut International tahun 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus sebagai 
negara pantai mempunyai kesempatan untuk melakukan submisi batas landas kontinen Indonesia 
di luar 200 mil laut. Kajian-kajian dan persiapan-persiapan untuk melakukan submisi ini telah 
dilakukan sejak Indonesia meratifikasi UNCLOS’82 pada tahun 1985. Dengan demikian, sudah 
sejak lama Indonesia telah meninggalkan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Undang Undang 
No. 1 tahun 1973 tentang  Landas Kontinen Indonesia. 

Sebagai kelanjutan dari ratifikasi UNCLOS’82, Indonesia mempersiapkan diri dengan melakukan 
kajian-kajian untuk submisi landas kontinen di luar 200 mil laut. Pada tahun 1996 dilaksanakan 
survei pendahuluan landas kontinen dengan fokus untuk mendapatkan data bathimetri melalui 
proyek Digital Marine Resources Mapping (DMRM). Berdasarkan data-data yang telah tersedia 
dilakukan Desktop Study untuk mengidentifakasi potensi wilayah landas kontinen Indonesia di luar 
200 mil laut.  Dari desktop study ini teridentifikasi 3 wilayah potensi, yakni: sebelah barat laut 
Sumatera, sebelah selatan Nusatenggara dan sebelah utara Papua. 

Sebagai tindaklanjut hasil Desktop Study ini, awal tahun 2006 dilaksanakan survei seismik 
multichannel refleksi dan bathimetri di sebelah Barat-Laut Sumatera dengan menggunakan Kapal 
Riset Sonne dengan bekerjasama dengan BGR Jerman. Tujuan utama survei ini adalah untuk 
menentukan ketebalan sedimen sebagai data pendukung untuk keperluan submisi seperti yang 
dipersyaratkan oleh CLCS. 

Pada tanggal 16 Juni 2008, pemerintah Indonesia memasukkan dokumen Parsial Submisi untuk 
wilayah perairan sebelah Barat-Laut Sumetera yang sekarang sedang menunggu keputusan UN-
CLCS yang dijadwalkan pada 29 Maret 2010. Makalah ini akan memaparkan pengalaman 
Indonesia melakukan parsial submisi batas landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut di 
sebelah barat laut Sumatera.   

Kata Kunci: Rancangan Undang-undang, Batas Landas Kontinen, Parsial Submisi, Hukum Laut 
International. 

 

Pendahuluan 
Sejak berakhirnya Perang Dunia II kita telah 
menyaksikan bertambahnya berbagai tuntutan 
negara-negara terhadap laut dalam bentuk hak-
hak berdaulat serta yurisdiksi atas sumberdaya 
alam hayati dan non-hayati yang terdapat pada 
bagian laut yang berdampingan dengan 
negaranya. Kemungkinan untuk mendapatkan 
minyak serta bahan-bahan mineral di lepas 
pantai dan keinginan untuk memilikinya, 
merupakan salah satu alasan yang menjadi 

dasar tuntutan negara-negara untuk 
memperluas yurisdiksinya. 

Proklamasi Truman tentang Landas Kontinen 
tahun 1945 oleh Amerika Serikat merupakan 
klaim pertama yang dilakukan oleh suatu 
negara terhadap sumbendaya alam pada 
landas kontinen yang berdampingan dengan 
wilayah negaranya, sekaligus juga merupakan 
titik awal dan lahirnya pengertian landas 
kontinen secara yuridis. 

Praktek negara-negara yang mengikuti 
Proklamasi Truman tersebut kemudian 
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dikukuhkan dengan adanya pengakuan dunia 
terhadap hak negara pantai atas landas 
kontinen melalui Konvensi Jenewa tentang 
Landas Kontinen tahun 1958. Menurut 
ketentuan Konvensi ini, pada landas kontinen 
setiap negara pantai mempunyai hak-hak 
berdaulat (sovereign rights) untuk melakukaa 
eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya 
alamnya. Penggunaan istilah “hak-hak 
berdaulat” dan bukannya “kedaulatan” 
menunjukkan bahwa landas kontinen secara 
yuridis tidak dianggap sebagai bagian dari 
wilayah negara. Dengan demikian apabila ada 
yang menganggap bahwa negara memiliki 
kedaulatan di landas kontinen, secara yuridis 
tidak dapat dibenarkan. 

Dalam sejarahnya, Indonesia menerbitkan 
perundang-undangan untuk mendifisikan 
wilayah perairan Indonesia, antara lain: 
• Pada tahun 1960, pemerintah menetap 

peraturan pemerintah pengganti undang-
undang, yakni  Undang-undang Nomor 4 Prp 
Tahun 1960  tentang Perairan Indonesia. 
Pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa: Laut 
wilayah Indonesia ialah lajur laut sebesar dua 
belas mil laut yang garis luarnya diukur tegak 
lurus atau garis dasar atau titik pada garis 
dasar yang terdiri dari garis‐garis lurus yang 
menghubungkan titik‐titik terluar pada garis 
air rendah daripada pulau‐pulau atau bagian 
pulau‐pulau yang terluar wilayah Indonesia 
dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang 
lebarnya melebihi 24 mil laut dan negara 
Indonesia tidak merupakan satu‐ satunya 
negara tepi, maka garis batas laut wilayah 
Indonesia ditarik pada tengah selat.  

• Indonesia dengan undang-undang nomor 1. 
tahun 1973, pasal 1a, menyatakan Landas 
Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan 
tanah dibawahnya di luar perairan wilayah 
Republik Indonesia sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 
1960 sampai kedalaman 200 meter atau 
lebih, dimana masih mungkin 
diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi 
kekayaan alam. 

Prinsip hukum internasional tentang hak negara 
pantai atas landas kontinen ini diperkuat lagi 
dalam putusan Mahkamah Internasional pada 
tahun 1969 terhadap sengketa batas landas 
kontinen di Laut Utara antara Jerman Barat 
melawan Belanda dan Denmark. Mahkamah 
Internasional menetapkan bahwa hak negara 

pantai pada landas kontinen yang merupakan 
kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya 
(natural prolongation of the land territory), 
timbul secara ipso facto dan ab initio dari 
kedaulatan negara di daratan, yang kemudian 
diperluas dengan adanya hak-hak berdaulat 
untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi 
sumberdaya alamnya. Keputusan tersebut 
sejalan baik dengan ketentuan Konvensi 
Jenewa tentang Landas Kontinen tahun 1958 
maupun dengan Konvensi Hukum Laut 
(UNCLOS) 1982.  

Secara umum diketahui bahwa 70% dari 
permukaan bumi merupakan wilayah perairan. 
Perkembangan pesat teknologi penambangan 
(eksplorasi dan eksploitasi) bahan-bahan 
mineral memberi kemungkinan pada segala 
macam kegiatan yang dapat dilakukan di atas 
permukaan maupun di bawah laut, yang pada 
awalnya tak pernah terfikirkan akan dapat 
dilaksanakan. Pada bulan Desember 1982 
masyarakat internasional melalui Konferensi 
PBB tentang Hukum Laut  telah berhasil 
menyusun seperangkat ketentuan baru untuk 
mengatur kegiatan manusia di laut yang 
dituangkan ke dalam suatu naskah perjanjian 
internasional yang dikenal sebagai Konvensi 
Hukum Laut (UNCLOS) 1982. 
 

Gambar 1.   Daerah potensial untuk batas terluar 
landas kontinen Indonesia melebihi 
200 mil laut 

 
Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus 
negara pantai telah meratifikasi konvensi ini 
sejak diterbitkannya Undang-undang no. 17 
tahun 1985. Konvensi ini berlaku secara efektif 
setelah 60 negara pantai meratifikasinya, yaitu 
sejak 16 November 1994.  
 
Sesuai dengan UNCLOS 1982, pasal 76, 
negara pantai mempunyai kesempatan untuk 
melakukan submisi untuk menentukan batas 
terluar landas kontinen lebih dari 200 mil laut. 
Deadline untuk melakukan hal ini adalah 13 Mei 
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2009, minimal memberitahukan ke CLCS 
rencana submisinya. Gambar 1, menunjukkan 
potensi secara teoritis berdasarkan perbatasan 
dengan laut bebas. 

Kerangka Hukum: Pasal 76 UNCLOS 

Dasar hukum untuk penentuan batas terluar 
landas kontinen adalah pasal 76, UNCLOS 
1982 yang berbunyi sebagai berikut: 
1.  Landas kontinen suatu Negara pantai 

meliputi dasar laut dan tanah di 
bawahnya dari daerah di bawah permukaan 
laut yang terletak di luar laut 
teritorialnya sepanjang kelanjutan 
alamiah wilayah daratannya hingga 
pinggiran luar tepi kontinen, atau 
hingga suatu jarak 200 mil laut dari 
garis pangkal darimana lebar laut 
teritorial diukur, dalam pinggiran luar 
tepi kontinen tidak mencapai jarak 
tersebut. 

2. Landas kontinen suatu negara pantai 
tidak boleh melebihi batas-batas 
sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 
hingga 6. 

3. Tepian kontinen meliputi kelanjutan 
bagian daratan negara pantai yang 
berada di bawah permukaan air, dan 
terdiri dari dasar laut dan tanah di 
bawahnya dari dataran kontinen, lereng 
(slope) dan tanjakan (rise). Tepian 
kontinen ini tidak mencakup dasar 
samudra dalam dengan bukit-bukit 
samudera atau tanah di bawahnya. 

4. (a)  Untuk maksud konvensi ini, 
Negara pantai akan menetapkan 
pinggiran luar tepian kontinen dalam 
hal tepian kontinen tersebut lebih 
lebar dari 200 mil laut dari garis 
pangkal darimana lebar laut 
teritorial diukur atau dengan: 
(i).  Suatu garis yang ditarik 

sesuai dengan ayat 7 dengan 
menunjuk pada titik-titik tetap 
terluar dimana ketebalan batu 
endapan adalah paling sedikit 1% 
dari jarak terdekat antara titik 
tersebut dan kaki lereng 
kontinen; atau 

(ii)  suatu garis yang ditarik 
sesuai dengan ayat 7 dengan 
menunjuk pada titik-titik tetap 
yang terletak tidak lebih dari 
60 mil laut dari kaki lereng 
kontinen. 

(b) Dalam hal tidak terdapatnya bukti 
yang bertentangan, kaki lereng 
kontinen harus ditetapkan sebagai 
titik perubahan maksimum dalam 
tanjakan pada kakinya. 

5. Titik-titik tetap yang merupakan garis 
batas luar landas kontinen pada dasar 
laut, yang ditarik sesuai dengan ayat 
4(a)(i) dan (ii), atau tidak akan boleh 

melebihi 350 mil laut dari garis 
pangkal dari mana laut teritorial 
diukur atau tidak boleh melebihi 100 
mil laut dari garis batas kedalaman 
(isobath) 2.500 meter, yaitu suatu 
garis yang menghubungkan kedalaman 
2.500 meter. 

6. Walaupun ada ketentuan ayat 5, pada 
bukit-bukit dasar laut, batas luar 
landas kontinen tidak boleh melebihi 
350 mil laut dari garis pangkal 
darimana laut teritorial diukur dengan 
cara. Ayat ini tidak berlaku bagi 
elevasi dasar laut yang merupakan 
bagian-bagian alamiah tepi kontinen, 
seperti pelataran (plateau), tanjakan 
(rise), puncak (caps), ketinggian yang 
datar (banks), dan puncak gunung yang 
bulat (spurs)nya. 

7.  Negara pantai harus menetapkan batas 
terluar landas kontinennya dimana 
landas kontinen itu melebihi 200 mil 
laut dari garis pangkal darimana laut 
teritorial dengan cara menarik garis-
garis lurus yang tidak melebihi 60 mil 
laut panjangnya, dengan menghubungkan 
titik-titik tetap, yang ditetapkan 
dengan koordinat lintang bujur. 

8.  Keterangan mengenai batas-batas landas 
kontinen di luar 200 mil laut dari 
garis pangkal darimana laut teritorial 
diukur harus disampaikan oleh Negara 
pantai kepada Komisi Batas-batas Landas 
Kontinen (CLCS) yang didirikan 
berdasarkan lampiran II atas dasar 
perwakilan geografis yang adil. Komisi 
ini harus membuat rekomendasi kepada 
Negara pantai mengenai masalah yang 
bertalian dengan penetapan batas luar 
landas kontinen mereka. Batas-batas 
landas kontinen yang ditetapkan oleh 
suatu Negara pantai berdasarkan 
rekomendasi-rekomendasi ini adalah 
tuntas dan mengikat. 

9. Negara pantai harus mendepositkan pada 
Sekretaris Jenderal PBB peta-peta dan 
keterangan yang relevan termasuk data 
geodesi yang secara permanen 
menggambarkan batas luar landas 
kontinennya. Sekeretaris Jenderal harus 
mengumumkan peta-peta dan keterangan 
tersebut sebagaimana mestinya. 

10. Ketentuan pasal ini tidak boleh 
mengurangi arti masalah penetapan batas 
landas kontinen antara Negara-negara 
yang berhadapan atau berdampingan. 
 

Pasal 76 UNCLOS dalam rancangan 
Undang-undang tentang Landas Kontinen 
Indonesia 

Pada draft rancangan undang-undang tentang 
batas landas kontinen Indonesia, pasal 76 
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Hukum laut Internasional dituangkan dalam 
Bab II sebagai berikut: 

 
BAB II 

STATUS HUKUM LANDAS KONTINEN INDONESIA 
 

Pasal 2 
(1)  Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi 

dasar laut dan tanah di bawahnya dari area 
di bawah permukaan laut yang terletak di 
luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan 
alamiah wilayah daratan hingga pinggiran 
luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 
200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal 
dari mana lebar laut teritorial diukur, 
dalam hal pinggiran luar tepi kontinen 
tidak mencapai jarak tersebut, hingga 
paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil 
laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil 
laut dari garis kedalaman.  

 
(2) a. Dalam hal pinggiran terluar tepian 

kontinen melebihi  jarak 200 mil laut 
diukur dari garis   pangkal kepulauan , 
maka bata terluar tepian kontinen yang 
di tetapkan sebagai berikut: 
 i. suatu garis yang di tarik sesuai 

dengan ayat (5) dengan menunjuk 
pada titik-titik tetap terluar di 
mana ketebalan batuan adalah paling 
sedikit 1 prosen dari jarak 
terdekat  antara titik-titik 
tersebut dari kaki kontinen; atau 

ii. suatu garis yang di tarik sesuai 
dengan ayat (5) dengan menunjuk 
pada titik-titik tetap yang 
terletak tidak lebih dari 60 mil 
laut dari kaki lereng kontinen, 

b.  Dalam hal tidak terdapat bukti yang 
bertentangan, kaki lereng kontinen 
harus di tetapkan  sebagai titik 
perubahan maksimum dalam tanjakan pada 
kakinya. 

(3) Titik-titik tetap tersebut yang merupakan 
garis batas luar landas kontinen Indonesia 
pada dasar laut, yang di tarik sesuai dengan 
ayat (2) huruf a, i dan ii atau tidak 
melebihi 350 mil laut diukur dari garis 
pangkal kepulauan atau tidak melebihi 100 
mil laut dari batas kedalaman 2500 meter, 
yang merupakan suatu garis yang 
menghubungkan batas kedalaman 2500 meter. 

(4) Pada bukti-bukti dasar laut, batas luar 
landas kontinen Indonesia tidak melebihi 350 
mil laut diukur dari garis pangkal 
kepulauan. Ketentuan ayat ini tidak berlaku 
garis elevasi-elevasi dasar laut yang 
merupakan bagian-bagian alamiah tepian 
kontinen, seperti peralatan, tanjakan, 
puncak, ketinggian yang datar dan puncak 
gunung yang bulat. 

(5) Dalam hal landas kontinen diukur  dari garis 
pangkal kepulauan, batas luar landas 
kontinen Indonesia di tetapkan dengan 
menarik garis-garis lurus yang panjangnya 
tidak melebihi 60 mil laut yang 
menghubungkan titik-titik tetap yang di 
tetapkan dengan menarik koordinat-koordinat 
lintang dan bujur. 

(6) Informasi mengenai batas-batas landas 
kontinen Indonesia di luar 200 mil laut 
diukur dari garis pangkal kepulauan, harus 
di sampaikan kepada Komisi Batas-batas 
Landas Kontinen. 

(7) Peta-peta, keterangan yang relevan termasuk 
data geodetik, yang secara permanen 
menggambarkan batas luar landas kontinen 
Indonesia harus di deposit pada Sekretaris 
Jendral Preserikanatan Bangsa-bangsa. 

 
Pada Bab II, rancangan sepenuhnya mengacu 
pada pasal 76 hukum laut Internasional dengan 
penyesuaian teks dan bahasanya. 

 
Batas Landas Kontinen di luar 200 mil laut 
 
Pada ayat 1, pasal 76 UNCLOS tertera: 
“Landas kontinen suatu negara pantai meliputi 
dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah 
di bawah permukaan laut yang terletak di luar 
teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah 
wilayah daratannya hingga pinggiran luar 
tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil 
laut dari garis pangkal darimana lebar laut 
teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi 
kontinen tidak mencapai jarak tersebut.” 

Dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa, 
Negara pantai yang batas landas kontinennya 
sampai 200 mil laut, tidak perlu melakukan 
submisi untuk mendapat haknya. Seperti yang 
tertera pada pasal 77 ayat 3: 

 “The rights of the coastal State over the 
continental shelf do not depend on occupation, 
effective or notional, or on any express 
proclamation” (article 77, paragraph 3). 

 

Gambar 2.   Konsep Landas Kontinen (Doalos, 
2006) 

Sedangkan negara pantai yang batas landas 
kontinennya lebih dari 200 mil laut, maka 
diwajibkan untuk melakukan submisi ke CLCS 
dengan prosedur-prosedur yang telah 
digariskan yang pada prinsipnya mengacu pada 
pasal 76, UNCLOS 1982 (lihat ketentuan teknis 
pasal 4 sampai 6). 

Untuk memastikan apakah suatu negara pantai 
mempunyai potensi untuk mensubmisi batas 
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terluar landas kontinen lebih dari 200 mil laut, 
maka perlu dilakukan “appurtenance test. Hal 
ini dapat dilakukan dengan Desktop Study 
berdasarkan data-data awal yang ada untuk 
mendeteksi daerah-daerah yang mempunyai 
potensi untuk disubmisikan. 

Prosedur Teknis Penarikan Batas Terluar 
Landas Kontinen 
Berdasarkan pasal 76 UNCLOS 1982 dan 
petunjuk teknis dan ilmiah penarikan batas 
terluar landas kontinen yang dikeluarkan oleh 
CLCS. Prosedur ini juga dijelaskan dalam Caris 
Lots 4.0 User’s Guide, lihat gambar 2. Langkah-
langkah yang penarikan batas terluar landas 
kontinen adalah sebagai berikut: 

 Penentuan garis pangkal 

Garis pangkal digambarkan berdasarkan 
daftar koordinat titik dasar yang dapat 
diperoleh dalam PP 38/2002. 

 Panarikan garis batas maritim 

Berdasarkan garis pangkal, maka Batas 
maritim Indonesia terkait dengan penarikan 
batas terluar landas kontinen dapat 
ditentukan batas-batas sebagai berikut: 

 Garis ZEE merupakan garis proyeksi 
garis pangkal ke arah laut sejauh 200 
mil laut, 

 Batas-batas dengan negara tetangga 
berdasarkan hasil perjanjian. 

 Penentuan garis Constraint (cut-off)  

Berasarkan pasal 76 ayat 5 UNCLOS 1982, 
garis constraint (cut off) didefinisikan 
sebagai garis yang tidak melebihi 350 mil 
laut dari garis pangkal atau tidak melebihi 
garis isobath 2500m + 100 mil laut. Garis 
constraint (cut off) ini merupakan batas 
maximal yang diperbolehkan untuk 
mensubmisi batas terluar landas kontinen 
melebihi 200 mil laut. 

 Garis Formula 

Penarikan garis batas terluar landas 
kontinen harus didasarkan pada penentuan 
kaki lereng atau Foot of the Slope (FOS), 
yang didefinisikan sebagai perubahan 
maximum gradien pada permukaan dasar 
laut. Penarikan garis formula dapat 
dilakukan dengan cara salah satu atau 
kombinasi dari dua cara sebagai berikut:  

 Rumus jarak merupakan garis berjarak 
60 mil laut dari FOS 

 Rumus Gardiner merupakan 1% 
ketebalan sedimen 

 Batas terluar landas kontinen 

Batas terluar  landas kontinen melebihi 200 
mil laut ditentukan berdasarkan kombinasi 
dari hasil-hasil perhitungan di atas. 
Selanjutnya jarak antar titik pada batas 
terluar landas kontinen ini tidak boleh 
melebihi 60 mil laut. 

Desktop Study  
Berdasar pasal 76 UNCLOS 1982 dengan 
langkah-langkah seperti yang disebutkan di 
atas dipakai untuk mengolah data-data yang 
tersedia. Pemrosesan data dilakukan dengan 
menggunakan Caris Lots 4.0 dan software 
pendukung lainnya (Matlab, AutoCAD, Surfer). 
Desktop Study didasarkan pada data-data yang 
tersedia antara lain: 1). Data batimetri dari 
model ETOPO2, Geodas dan hasil proyek 
DMRM, 2). Data`ketebalan sedimen, model 
global  dari NGDC/NOAA, 3). PP 38/2002 
berisikan koordinat titik-titik dasar, 4). Garis 
pantai dari World Vector Shorelines, 5). Peta-
peta ZEE hasil DMRM dan lain-lain. 
  

 
Gambar 3.   Hasil Desktop Studi: daerah potensi 

Landas Kontinen di luar 200 mil laut 

Gambar 3 menggambarkan hasil desktop study 
di wilayah sebelah barat laut Sumatera yang 
menunjukkan potensi landas kontinen 
Indonesia di luar 200 mil laut. Dari hasil studi ini 
dapat disimpulkan bahwa diperlukan survei 
seismik untuk menentukan ketebalan sedimen 
guna mendukung data-data teknis.  
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Survei Landas Kontinen 
Sebagai tindaklanjut Desktop Study,  dilakukan 
survei “Seismik Refleksi Multichannel Untuk 
Klaim Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 
Mil Laut Sebelah Barat-Laut Sumatera yang 
dilaksanakan bersamaan dengan Ekspedisi 
SeaCause II (SO186-02) pada tanggal 21 
Januari sampai dengan 25 Februari 2006. 
Survei ini dilakukan dengan menggunakan 
Kapal Riset Sonne milik pemerintah Jerman.  

Maksud dari survei seismik pada landas 
kontinen di luar 200 mil di sebelah barat laut 
Sumatera merupakan upaya untuk melengkapi 
data ketebalan sedimen yang dibutuhkan 
berdasarkan analisis penampang seismik.   

Gambar 4. Kapal Riset ”Sonne” milik jerman 

Tujuannya agar didapatkan data-data ketebalan 
sedimen sebagaimana yang disyaratkan di 
dalam ketentuan Article 76 UNCLOS-82 untuk 
dilakukan penentuan dan submisi Batas Landas 
Kontinen Indonesia, baik  dari aspek  hukum 
maupun aspek teknis. 

Gambar 5, menunjukkan hasil survei seismik 
mutichannel yang dipakai sebagai dasar 
perhitungan ketebalan sedimen. 

Gambar 5 Ketebalan sedimen hasil survei 
dibandingkan dengan data ketebalan 
sedimen global dari NGDC 

 

Parsial Submisi ke PBB   
Untuk mempersiapkan submisi, pemerintah 
Indonesia membentuk tim teknis (Technical 
Core Group) Landas Kontinen, terdiri dari: 
seksi bathimetri, seksi geofisik, seksi geologi, 
seksi pengembangan prosedur dan 
perhitungan.  Keanggotaan tim teknis ini 
berasal  dari Deplu, Bakosurtanal, BPPT, LIPI, 
PPGL, DKP, ITB, Universitas Trisakti, UNPAD 
dan Dishidros. 
  
Setelah dokumen-dokumen dan data-data 
pendukung dirasa cukup, selanjutnya 
Pemerintah Indonesia  melakukan parsial 
submisi Landas Kontinen Indonesia (LKI) di 
luar 200 mil laut di sebelah barat laut Sumatera 
kepada CLCS pada tanggal 16 Juni 2008.  

Gambar 6.   Wilayah parsial submisi Landas 
Kontinen Indonesia di sebelah barat laut 
Sumatera 

 
Sidang CLCS 24 Maret 2009 
Submisi Indonesia kemudian ditindaklanjuti 
dengan  presentasi oleh delegasi Pemerintah 
RI di depan sidang CLCS pada tanggal 24 
Maret 2009 di markas PBB New York.  
 
Tabel 1.  Daftar Koordinat geografi batas landas 

kontinen di luar 200 mil laut di sebelah 
barat laut Sumatera. 
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Dalam kesempatan tersebut delegasi Indonesia 
menjelaskan wilayah parsial submisi dan 
argumentasi-argumentasi yang melatar 
belakangi penentuan titik-titik terluar seperti 
yang ditunjukkan dalam tabel 1. 
 

Pertemuan Klarifikasi dengan Subkomisi 
Untuk menangani submisi Indonesia, CLCS 
membentuk Sub-Komisi yang beranggotakan:   

(1).  Peter F.Crocker (Ketua/Irlandia)  
(2).  Mihai Silviu German (Rumania)   
(3).  Emmanuel Kalngui (Kamerun) 
(4). Yong Ahn Park (Korea Selatan) 
(5). Kensaku Tamaki (Jepang) 

 
Setelah terbentuknya Sub-Komisi CLCS yang 
bertugas khusus menangani parsial submisi 
Indonesia, kemudian dilaksanakan pertemuan 
antara Sub-Komisi CLCS dengan Pemri pada 
tanggal 8-11 September 2009. Delri diketuai 
Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, 
Deplu dan beranggotakan Kepala 
BAKOSURTANAL, Direktur Inventarisasi 
Teknologi Sumber Daya Alam  BPPT, Kepala 
Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL dan staf 
Bakosurtanal dan PTRI New York. 
Delegasi pemerintah RI dalam pertemuan itu  
menyampaikan pejelasan mengenai penentuan 
ketebalan sedimen di daerah sekitar  sebelah 
perairan barat laut Sumatera.  

Gambar 7. Kaki lereng benua (Foot Of Slope) 
 
Secara umum Sub-Komisi bisa menerima letak 
kaki lereng yang diusulkan oleh pemerintah 
Indonesia, lihat gambar 7. Namun demikian 
penentuan Outer Limits Point nomor 1 dan 4 
belum dapat diterima. Oleh karena itu Sub-
Komisi menyarankan agar pemerintah RI 
memberikan tambahan data untuk mendukung 
penentuan titik nomor 1 dan 4, lihat gambar 8. 

 
Gambar 8.  Fix Point (FP 4) disarankan untuk 

didukung dengan tambahan data. 
(sumber dokumen pesentasi Sub-
Komisi CLCS) 

Survei Landas Kontinen untuk penambahan 
data Seismik 
Untuk menindaklanjuti saran subkomisi, 
Bakosurtanal bekerjasama dengan BPPT dan 
instansi terkait lainnya melakukan survei batas 
landas kontinen di sebelah baratllaut sumatera 
dengan menggunakan kapal survei Baruna 
Jaya II. Survei dilakukan pada tanggal 20 
Januari sampai 18 Februari 2010, dengan hasil 
seperti yang diperlihatkan pada gambar 9. 
Pada gambar sembilan titik A, A’, B, C, D, E, F 
dan F’ adalah rekonstruksi baru wilayah 
submisi Indonesia setelah penambahan data 
survei seismik. Titik-titik tersebut ditentukan 
berdasarkan rumus Gardiner (ketebelan 
sedimennya memenuhi 1% dari jarak ke kaki 
lereng) 

 
Gambar 9.  Letak titik-titik rekonstruksi submisi 

landas kontinen Indonesia 
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Sidang SubKomisi CLCS 30 Maret 2010 
Pada tanggal 30 Maret 2010, delegasi 
Indonesia mempresentasikan perubahan 
wilayah submisi Landas Kontinen Indonesia 
berdasarkan penambahan data seismik hasil 
survei.  Subkomisi memberikan laporan ke 
CLCS sebagai berikut: 
Submission made by Indonesia in respect of North 
West of Sumatra Island 

Report of the Chairperson of the Subcommission 
regarding the progress of work during the 
twenty-fifth session 

The Chairperson of the Subcommission, Mr. 
Croker, informed the Commission that the 
Subcommission had met from 29 March to 1 April 
2010 and considered a substantial amount of new 
material that had been received in early March 
2010 from Indonesia, in response to a request 
for more information by the Subcommission. The 
Subcommission held two meetings with the 
delegation of Indonesia, during which the 
Subcommission had presented its preliminary 
findings with respect to the new material. The 
Subcommission decided to continue its work 
during the final week of the twenty-fifth 
session, from 19 to 21 April, during which it 
considered newly submitted material. The 
Subcommission decided also to meet during the 
twentysixth session from 2 to 13 August 2010. 
The Chairperson reported that the Commission 
expected to be in a position to finalize 
considerations and begin drafting 
recommendations at that session. 

 
Sub Komisi menyatakan bahwa sampai saat ini 
belum dapat memberikan rekomendasi akhir 
atas submisi Indonesia, karena masih 
diperlukan klarifikasi dari delegasi Indonesia 
mengenai perhitungan interval velocity untuk 
menghitung ketebalan sedimen. Apabila 
klarifikasi ini sudah selesai dilakukan, 
diharapkan pada pertemuan CLCS sesi ke 26 
pada 2-13 Agustus 2010 dapat diputuskan.  

Gambar 10.  Peta Wilyah submisi Indonesia yang 
teraktual 

 

Sidang SubKomisi CLCS 12-13 Agustus 
2010 
Pada sidang CLCS tanggal 17 Agustus 2010, 
delegasi Indonesia menyampaikan hasil hasil 
sidang dengan subKomisi pada tanggal 12-13 
Agustus sebagai berikut: 

• The Subcommission appreciated the timely 
manner in which the further seismic data 
was acquired and processed 

• Deliberation during 2nd and 3rd Meetings 
were focused on matters pertaining to 
sediment thickness, especially the 
velocity values in certain fixed points. 
The deliberation was conducted in a very 
open, friendly and professional manners 

• The outcome of the deliberation is that 
Indonesia and the Subcommission have 
reached similar understandings 

 
Penutup 
Studi dan kajian landas kontinen Indonesia di 
luar 200 mil laut telah dimulai sejak 
diratifikasinya UNCLOS 1982 oleh pemerintah 
Indonesia pada tahun 1985. Kemudian survei 
pendahuluan melalui proyek “ Digital Marine 
Resources Mapping Project (DMRM project  
tahun 1996  s.d 1999) memberikan data-data 
bathimetri untuk kajian lebih lanjut. 

o Kajian-kajian ini tidak lagi mendasarkan 
pada Undang-undang nomor 1 tahun 1973, 
tentang Landas Kontinen Indonesia, 
meskipun undang-undang ini belum ada 
penggantinya atau masih berlaku. 

o Pengalaman Indonesia melakukan Parsial 
submisi batas landas kontinen Indonesia, 
memperkuat akan perlunya undang-undang 
baru sebagai pengganti undang-undang 
tahun 1973 tersebut. 

o Pasal 76, hokum laut Internasional yang 
mengatur tentang penentuan batas landas 
kontinen di luar 200 mil laut harus menjadi 
sumber dalam penyusunan rancangan 
undang-undang baru tersebut. 

o Parsial submisi Indonesia di sebelah barat 
laut Sumatera telah disubmisikan pada 16 
Juni 2009. Setelah dilakukan pembahasan 
di Subkomisi CLCS, Indonesia memberikan 
tambahan data seismik berdasarkan survei 
yang dilakukan pada 20 Januari – 18 
Februari 2010.  

o Tulisan ini merupakan pengalaman praktis 
yang dapat dipakai untuk membantu 
membuat rumusan pasal-pasal sehingga di 
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kemudian hari tidak menyulitkan dalam 
pelaksanaannya. 
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