BAB IV
PENUTUP

IV.I Kesimpulan
Skripsi ini telah melakukan penelitian tentang kebijakan pertahanan
Kanada terhadap peningkatan kemampuan militer Rusia di Arktik 2008-2013.
Dengan menggunakan studi pustaka penulis berkesimpulan, bahwa semenjak
Rusia

melakukan

peningkatan

kemampuan

militernya

di

Arktik

telah

menimbulkan kekhawatiran bagi Kanada khususnya terhadap kedaulatan
wilayahnya.
Kekhawatiran Kanada ini sendiri tentunya di dasari oleh beberapa alasan
yaitu Kanada dihadapkan oleh kondisi yang cukup memprihatinkan, yaitu Kanada
tidak dapat mengamankan kedaulatan dan teritorialnya dengan militernya yang
kurang memadai semenjak berakhirnya perang dingin. Menggingat kekuatan
militer merupakan instrumen yang utama terhadap suatu negara dalam menjaga
kedaulatan territorialnya, serta untuk menunjukkan bargaining positionnya di
dalam sistem internasional.
Maka pada permasalahan Kanada di Arktik ini Kanada menunjukkan
bargaining-position-nya

di

Arktik,

Kanada

mengeluarkan

kebijakan

pertahanannya yang barunya difokuskan untuk memperkuat kekuatan militer
Kanada di Arktik yang dikenal Canadian First Defence Strategy.
Dikeluarkan Canada First Defence Strategy ini sendiri merupakan bagian
atas reaksi Kanada terhadap peningkatan militer Rusia yang terus dilakukan
secara signifikan. peningkatan signifikan yang dilakukan Rusia terlihap pada aksiaksi provokatif yang dilakukannya dengan cara melakukan uji coba rudal
nuklirnya di kedaulatan Kanada, penerbangan strategisnya serta peningkatan
lainnya yang menunjang Rusia dalam mempertahankan kepentingannya di
wilayah Arktik.
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Disamping itu dengan adanya CFDS ini juga telah memungkinkan Kanada
untuk dapat memenuhi kebutuhan pertahanan negara, meningkatkan keselamatan
dan keamanan Kanada dan mendukung kebijakan luar negeri pemerintah serta
tujuan keamanan nasional.
Selain itu dengan Kanada telah mengeluarkan kebijakan pertahanannya
ini, Kanada telah kembali untuk memprioritaskan pengadaan berbagai
persenjataan baru dengan jumlah yang diharapkan. Hal ini mencakup pesawat
baru, helicopter, kapal selam, rudal serta radar dalam upayanya menjaga wilayah
kedaulatan Kanada.
Sementara itu peningkatan kekuatan militer yang dilakukan Kanada di
Arktik ini dilaksanakan melalui perluasan kehadiran dan kemampuan pasukan
Kanada di Arktik, pembangunan fasilitas militer, pelaksanaan operasi militer,
serta pelaksanaan kerjasama militer di Arktik dengan Amerika Serikat. Tentunnya
dengan kehadiran kebijakan pertahanan yang baru ini juga telah mengembalikan
fokus Kanada untuk lebih memperhatikan territorial dan kedaulatanya yang
selama ini telah diabaikannya dan juga keamanan Amerika Utara.
Sementara itu menurut penulis, dengan Kanada mengeluarkan kebijakan
pertahanan barunya ini bukan berarti Rusia menghentikan ataupun mengurangi
peningkatan militernya yang terjadi di Arktik. Meskipun demikian, dengan adanya
kebijakan baru ini setidaknya Kanada dapat meyakinkan bahwa negaranya mampu
untuk mempertahankan kedaulatan dan teritorialnya yang selama ini telah
diabaikannya.
Peningkatan anggaran militer Kanada dan modernisasi militer seperti
diatas telah menandakan bahwa Kanada serius dalam menanggapi aksi yang telah
ditimbulkan oleh Rusia. Sehingga tidak menutup kemungkinan konfrontasi militer
di Arktik ini sangat mudah terjadi dikarenakan masing-masing pihak saling
mempertahankan kepentingannya di Aktik
Sementara dengan adanya perubahan kebijakan Kanada ini telah
memberikan dampak bagi Rusia dalam membentuk kondisi perimbangan yang
relative dalam bidang pertahanan keamanan. Khsusnya dalam hal hal ini kuantitas
itu sendiri yang dimana Kanada lebih memaksimalkan jumlah kekuatannya dalam
menghadapi peningkatan militer yang dilakukan oleh Rusia.
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IV.2 Saran
Kanada dan Rusia seharusnya dapat berunding dalam menjaga keamanan
di wilayah Arktik dan mematuhi tentang bentuk batasan jumlah militer yang
diperbolehkan. Baik Kanada maupun Rusia hendaknya dapat menumbuhkan
mutual trust karena pada wilayah Arktik itu kedua belah pihak mempunyai hak
memilikinya sehingga dengan begitu akan mengurangi dampak pertikaian/konflik
yang terjadi dan menghindari perang terbuka dimasa mendatang. Karena pada
kenyataanya selama ini kedua belah pihak hanya mengeluarkan sebuah pernyataan
saja untuk saling menjaga dan melindungi. Akan tetapi peningkatan yang terjadi
ini semakin mencerminkan sikap ingin konflik.
Selain itu Kanada dan Rusia seharusnya menyadari bahwa adanya
persaingan peningkatan kemampuan militer ini menimbulkan ketegangan di
pesisir Arktik lainnya. Sebab dengan adanya peningkatan yang dilakukan secara
terus-menerus ini, khususnya Rusia yang mempersenjatai militernya dengan
kekuatan nuklir menimbulkan kekhawatiran terhadap wilayah disekitanya. yaitu
dengan akan turut serta melakukan peningkatan militer yang sama.
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