
REAKSI KANADA DALAM MENGHADAPI TINDAKAN RUSIA

TERKAIT KLAIM WILAYAH DI LINGKARAN ARKTIK TAHUN 2001-2012

Lingkaran Arktik adalah sebuah daerah di sekitar Kutub Utara yang memiliki bentuk
lingkaran dan terletak di garis lintang 66°33’44’’ (atau 66.5622 derajat), yakni termasuk dalam
bagian utara daratan Arktik.1 Daerah ini sebagian besar merupakan perairan dengan beberapa
pulau dan celah berbatu yang tidak dihuni.

Sebagian besar wilayah Lingkaran Arktik diprediksi memiliki sumber daya alam yang
sangat besar yang terkandung didalamnya. Dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh US
Geological Survey (USGS) pada tahun 2008 terdapat potensi minyak, gas alam, dan gas cair di
wilayah Lingkaran Arktik.2 Diperkirakan Arktik memiliki sekitar 30 persen sumber daya gas
alam yang tersisa di dunia, atau sekitar 44 miliar barel, dan 13 persen dari pasokan minyak yang
belum dimanfaatkan, atau sekitar 90 miliar barel.3

Gambar 1.1 Lingkaran Arktik (sumber: The Perry-Castañeda Library Map Collection)
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2 Kenneth J. Bird et al., Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the
Arctic Circle (US Geological Fact Sheet 3049, 2008), hal. 1, http://pubs.usgs.gov/dds/dds-060/ diakses pada 18
Februari 2013.
3 Ibid.



Adanya perubahan iklim telah membuat Lingkaran Arktik maju ke garis depan
perhitungan geopolitik dunia. Lingkaran Arktik menjadi wilayah yang diperhitungkan dengan
adanya potensi sumber daya alam yang melimpah dan juga rute pelayaran baru. Menurut U.S.
Department of Defense's 2010 Quadrennial Defense Review, perubahan iklim yang terjadi
bertindak sebagai "akselerator ketidakstabilan"4 yang memiliki peran penting dalam "membentuk
keamanan lingkungan masa depan."5 Mencairnya es di Arktik telah mengubah wilayah geografis
dan kelautan yang sebelumnya statis ini menjadi wilayah yang dinamis dimana fenomena
mencairnya es telah mendorong meningkatnya minat dan investasi dalam eksplorasi minyak dan
gas, pelayaran, serta perikanan di wilayah tersebut. Harga minyak yang semakin tinggi karena
adanya permintaan yang terus meningkat dan kemajuan teknologi yang ada mendukung untuk
dilakukannya eksplorasi dan pengeboran lepas pantai di perairan Arktik.

Negara-negara yang merupakan bagian dari wilayah Arktik adalah: Rusia, Kanada,
Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Finlandia, Swedia, Islandia. Sebagian besar wilayah di
Arktik merupakan wilayah sengketa antara beberapa negara Arktik.6 Mereka bersengketa
masalah perairan dan sumber daya alam yang terdapat di wilayah Arktik. Akan tetapi, klaim
Rusia akan wilayah Lingkaran Arktik menjadi yang terbesar dari semua negara-negara yang
berbatasan dengan Arktik, sehingga membuat akses ke sumber daya yang terletak dalam wilayah
tersebut akan membuat mereka ‘sensitif' terhadap tindakan Rusia. Rusia telah mengeluarkan
undang-undang internasional mengenai landas kontinen yang yang mengarah ke Lingkaran
Arktik sejak 1969 (Resolusi PBB No.564, 1969).7 Resolusi ini menyatakan bahwa Rusia
memiliki kedaulatan atas wilayah 200 mil laut landas kontinen.

Rusia telah berusaha untuk mematuhi perjanjian internasional yang telah ditandatangani
dan diratifikasi, namun karena adanya sebuah pengajuan klaim yang gagal pada Commission on
the Limits of the Continental Shelf (CLCS)8 dan adanya klaim serta kebijakan-kebijakan yang
dibuat oleh negara lain terkait Arktik, perilaku Rusia menjadi lebih tidak terduga dan tidak
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Defense, February 2010), hal. 84.
6 “Arctic Politics,” dalam Lloyod’s Report 2012: Arctic Opening—Oportunity and Risk in High North,
http://www.arctis-search.com/Arctic+Politics, diakses pada 10 Juni 2013.
7 Resolution No. 564 of 18 July 1969, “The Council of Ministers of the USSR concerning Procedure for Carrying
out Work on the Continental Shelf and the Protection of its Natural Resources,” UN website.
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/RUS_1969_Resolution.pdf, diakses pada
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sejalan dengan badan-badan internasional atau perjanjian yang ada. Pada tahun 2001, Rusia
mengajukan laporan kepada CLCS meminta delimitasi Zona Ekonomi Eksklusifnya (ZEE) dari
200 mil laut menjadi  350 mil laut membuat klaimnya yang terbesar daripada negara-negara di
sekitar Arktik lainnya.9 Permintaan Rusia kemudian tidak mendapat persetujuan, karena
memerlukan studi geologi dasar laut yang lebih lanjut untuk menentukan dimana landas kontinen
Rusia berakhir.

Pada 2 Agustus 2007, dua ilmuwan Rusia Artur Chilingarov dan Anatoly Sagalevich
melakukan sebuah ekspedisi dengan menggunakan kapal selam mini ke Lomonosov Ridge10 dan
menanam tiang titanium dengan bendera Rusia.11 Akan tetapi tidak seperti ekspedisi ke Kutub
Utara maupun Selatan yang pernah terjadi sebelumnya, ekspedisi ini lebih mencerminkan sebuah
pencapaian bagi Rusia. Rusia tidak hanya ingin dilihat bahwa mereka telah selangkah lebih maju
dari rival internasionalnya. Akan tetapi, ekspedisi tersebut lebih merupakan operasi yang telah
direncanakan secara hati-hati untuk menegaskan klaim Rusia atas wilayah yang belum dimiliki
oleh siapapun. Hal ini didukung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan bahwa
adalah suatu kebutuhan mendesak bagi pemerintahnya untuk mengamankan “kepentingan
strategis, ekonomi, ilmu pengetahuan dan pertahanan”12 di wilayah Arktik dan pernyataan
Chilingarov yang menyatakan bahwa “Arktik adalah milik kita (Rusia) dan kita harus
menegaskan kehadiran kita.”13

Akibatnya, negara-negara Arktik lainnya kemudian menjadi gelisah. Penulis melihat
Kanada sebagai negara yang biasanya tidak banyak ikut campur dalam suatu perseteruan. Akan
tetapi, dalam isu yang terkait dengan klaim di wilayah Lingkaran Arktik ini, Kanada menjadi
defensif dan merasa kedaulatannya terancam oleh pernyataan dan tindakan Rusia. Sikap defensif
Kanada terlihat dari reaksi Menteri Luar Negeri Kanada Peter McKay, yang menyatakan "Ini
bukan abad ke-15, Anda tidak bisa pergi ke seluruh dunia dan hanya dengan menancapkan
bendera dan berkata 'kami mengklaim wilayah ini' dengan mudahnya."14 Pada bulan yang sama
setelah Rusia menanam tiang titanium dengan bendera Rusia, Pemerintah Kanada mengeluarkan
Integrated Northern Strategy yang isinya menyatakan bahwa pemerintah Kanada perlu
mengambil tindakan untuk melindungi kedaulatan Arktik ketika kepentingan internasional di
wilayah Arktik meningkat.15 Selanjutnya, pada dokumen The Arctic: Canada’s Legal Claims
yang dirilis oleh Kanada pada 24 Oktober 2008 menyebutkan Kanada mengklaim wilayah yang

9 Klaus Dodds, “Flag planting and finger pointing: The Law of the Sea, the Arctic and the Political Geographies of
the Outer Continental Shelf,” dalam Political Geography, Vol. 29 Th. 2010, hal 7.
10 Punggungan bawah laut yang terbentang 1800 km melintasi Samudra Arktik.
11 “Russia Plants Flag under N Pole,” 2 Agustus 2007, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6927395.stm,
diakses pada 18 Februari 2013.
12 Ibid.
13 “An Ice Cold War,” 8 Agustus 2007, New York Times,
http://nytimes.com/2007/08/08/opinion/08borgerson.html?_r=0, diakses pada 18 Februari 2013.
14 “Russia Plants Flag under N Pole,” 2 Agustus 2007, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6927395.stm,
diakses pada 18 Februari 2013.
15 Foreign Affairs and International Trade Canada, “Timeline,” Canadian Foreign Affairs and International Trade
website. http://www.international.gc.ca/polar-polaire/ndfp-vnpe4.aspx?view=d diakses pada 28 Maret 2013.



juga diklaim oleh Rusia yaitu Lomonosov Ridge.16 Kanada menyatakan bahwa Lomonosov
Ridge merupakan perpanjangan wilayah dari Pulau Ellesmere.17 Dalam dokumennya Kanada
juga menyebutkan upaya-upaya Kanada dalam mempersiapkan data-data yang dibutuhkan untuk
diserahkan kepada CLCS.

Gambar 3.1 Pulau Ellesmere dan Lomonosov Ridge (Sumber: Canada.com)

Selanjutnya pada bulan Maret 2009, Rusia mengungkapkan rencananya untuk
menggunakan kekuatan militer untuk melaksanakan patroli dan menjaga kepentingannya di
wilayah Arktik. Penjagaan di perbatasan Rusia juga diharapkan untuk mengambil bagian dalam
latihan tersebut.18 Kemudian, hal ini diikuti oleh perilisan strategi keamanan baru Rusia yang
berjudul Principles for Russian Politics in the Arctic in the period to 2020, dimana Rusia
memperingatkan bahwa minyak dan sumber daya gas di Arktik dapat menyebabkan konflik dan
bahwa "kekuatan militer tidak dapat dikesampingkan".19

Di lain pihak, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada pertemuan Arctic Council
tahun 2009 di Tromsø, Norwegia menyatakan bahwa "Kami tidak berencana untuk
meningkatkan kehadiran militer kami ataupun mengerahkan pasukan bersenjata di Arktik".20

Selain itu, Perdana Menteri Vladimir Putin mengungkapkan bahwa "sangat penting untuk

16 François Côté & Robert Dufresne, The Arctic: Canada’s Legal Claims, 24 Oktober 2008,
http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/prb0805-e.htm diakses pada 10 Juni 2013.
17 Ibid.
18 “Russia Plans Military Force to Patrol Arctic as ‘Cold Rush' Intensifies,” 28 Maret 2009, The Guardian,
http://www.guardian.co.uk/world/2009/mar/28/russia-gas-oil-arctic-nato, diakses pada 30 Maret 2013.
19 “Russia warns of war within a decade over Arctic oil and gas riches,” 14 Mei 2009, The Times,
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6283130.ece# , diakses pada 30 Maret 2013.
20 “Russia against Increasing Military Presence in Arctic- Lavrov,” 29 April 2009, Ria Novosti,
http://en.rian.ru/world/20090429/121374139.html/, diakses pada 30 Maret 2013.



menjaga Arktik sebagai zona perdamaian dan kerjasama" dan bahwa perselisihan internasional
dapat diatasi dengan penerapan hukum internasional.21 Hal ini tetap tidak dapat mencegah Rusia
menciptakan sebuah brigade Arktik yang bertujuan untuk menjaga cadangan alam di Arktik.
Brigade ini diharapkan beroperasi penuh pada tahun 2011.22

Pada tahun 2010, dalam upaya untuk meyakinkan PBB bahwa Rusia adalah pemilik sah
dari sebagian besar dari Lomonosov Ridge, Rusia mengirimkan kapal penelitian yang disebut
Akademik Fedoyrov ke Arktik untuk mengumpulkan data ilmiah untuk membuktikan klaim
terhadap punggungan bawah laut tersebut. Ekspedisi tersebut berlanjut pada tahun 2011 dengan
misi yang sama. Putin mengatakan bahwa klaim Rusia untuk wilayah tersebut akan siap pada
bulan Desember 2013 dan bahwa semua dokumentasi akan diserahkan kepada Comission on the
Limits of the Continental Shelf (CLCS) pada awal tahun 2014.23

Penelitian eksplanatif ini mengkaji tentang bagaimana Kanada bereaksi dalam
menanggapi tindakan Rusia atas klaim pemilikan wilayah di Lingkaran Arktik. Melalui teori
persepsi ancaman, teori geopolitik dan teori neoliberalisme dapat dijelaskan bahwa Kanada
melakukan reaksi dengan menyatakan menentang tindakan peletakan bendera Rusia dan merilis
kebijakan baru terkait wilayah Arktik yaitu Integrated Northern Strategy. Aksi Kanada tersebut
tidak lepas dari adanya kepentingan nasional, ekonomi, strategis dan militer

Penulis kemudian menyimpulkan bahwa adanya sumber daya alam yang berlimpah di
wilayah Arktik tidak dipungkiri dapat menimbulkan ketegangan antara negara-negara yang
merasa memiliki kepentingan akan wilayah Arktik. Cadangan minyak dunia yang mulai menipis,
menyebabkan munculnya potensi konflik dan ketegangan diantara negara-negara Arktik
terutama Kanada dan Rusia.

Dalam strategi-strategi yang dirilis oleh Rusia, Rusia menyebutkan akan pentingnya
kerjasama internasional, dan bahwa kerjasama internasional merupakan salah satu prioritasnya di
Arktik. Rusia menyebutkan bahwa negaranya akan mengusahakan kerjasama melalui
kesepakatan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara Arktik. Pada intinya, strategi
Rusia mengenai Arktik menyatakan bahwa Rusia tidak percaya akan kebutuhan konfrontasi
militer di wilayah Arktik. Akan tetapi, Rusia menyatakan akan adanya kemungkinan ketegangan
yang dapat berkembang terkait adanya sumber daya alam potensial yang ada di Arktik, terutama
di Laut Barents.24 Tapi yang menarik, Rusia kemudian berkeinginan untuk mendirikan sebuah
formasi militer khusus Arktik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Rusia dalam situasi

21 “First Arctic Forum wraps up in Moscow,” 23 September 2010, Deutsche Welle, http://www.dw.de/first-arctic-
forum-wraps-up-in-moscow/a-6036878/, diakses pada 30 Maret 2013.
22 “Russia employs Arctic brigade to defend oil and gas reserves,” 31 Maret 2011, The Telegraph,
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/8419514/Russia-employs-Arctic-brigade-to-defend-oil-
and-gasreserves.html, diakses pada 30 Maret 2013.
23 “Russian Researchers Head Off to Lomonosov Ridge,” 5 Juli 2011, Barents Observer,
http://barentsobserver.com/en/briefs/russian-researchers-head-lomonosov-ridge, diakses pada 28 Maret 2013.
24 Zysk, “Russia’s Arctic Strategy,” 108



militer maupun politik yang dikhawatirkan dapat berkembang. Secara umum, Rusia berfokus
pada usahanya dalam memelihara dan memperkuat posisinya di Arktik.

Pernyataan Rusia yang tidak konsisten tersebut mengakibatkan Kanada mengevaluasi
kembali kepentingannya di Arktik. Kanada merilis kebijakan-kebijakan yang berisi upayanya
dalam mendapatkan pengakuan internasional dalam kehadiran dan posisinya di Arktik.
Perrnyataan Kanada akan kebutuhan untuk mengevaluasi kedaulatan Arktik berarti Kanada ingin
menunjukkan kepemimpinannya di arena internasional dengan mempromosikan stabilitas dan
transparansi yang sejalan dengan hukum internasional. Kanada bertujuan untuk mendapatkan
pengakuan internasional berkaitan dengan perluasan landas kontinen Kanada. Hal ini
mengindikasikan keinginan Kanada untuk memperkuat kehadiran militernya dan menunjukkan
kekuasaannya berkaitan dengan segala aktivitas di Arktik.

Reaksi Kanada yang cukup keras dipandang penulis karena Kanada memandang wilayah
Arktik sebagai wilayah High North dimana siapa saja dapat mengakses wilayah tersebut dan
memanfaatkan sumber daya yang terkandung didalamnya. Kemudian Rusia mengklaim wilayah
tersebut dan adanya argumen bahwa apabila klaim Rusia sesuai dengan UNCLOS dan disetujui
maka Rusia akan dapat memperluas zona ekonomi eksklusifnya sejauh kurang lebih satu juta
kilometer persegi ke wilayah yang diperkirakan mengandung cadangan minyak dan gas.
Kemudian, perilaku Rusia yang tidak dapat ditebak menjadi dasar atas meningkatnya aktivitas
militer Kanada di Arktik. Kebijakan Rusia yang menyatakan bahwa negaranya ingin
memprioritaskan kerjasama internasional terkait Arktik, akan tetapi di saat yang sama negaranya
tidak menolak akan kemungkinan terjadinya peningkatan ketegangan di Arktik. Kanada merasa
Rusia menjadi ancaman bagi kedaulatan dan kepentingan nasional Kanada dengan perilakunya
yang tidak konsisten.
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