
BAB III 

SEKURITISASI PEMERINTAH KANADA DALAM MENGATASI 

MASALAH PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 

AKIBAT PENAMBANGAN MINYAK PASIR DI ALBERTA, KANADA 

Kilas balik dari permasalahan keamanan yang muncul akibat kerusakan 

serta pencemaran lingkungan di penambangan minyak pasir Alberta, Kanada sejak 

tahun 1980-an hingga saat ini dan menimbulkan banyak kritik yang 

mendeskripsikan penambangan tersebut sebagai ‘the world’s biggest energy 

project’ dan ‘one of the world’s most fantastic concentrations of toxic waste’ 

(Nikiforuk, 2008). Kritik-kritik tersebut bukanlah tanpa sebab, kerusakan tidak 

hanya berakibat kepada ekosistem, namun juga ke manusia, dan spesies binatang 

yang dimana kita ketahui pada bab sebelumnya daerah Alberta merupakan daerah 

kawasan hutan lindung dengan berbagai spesies.  

Melihat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin meluas dan 

diprediksi akan memburuk untuk beberapa dekade kedepan, maka diperlukan 

langkah-langkah, serta kebijakan yang tepat untuk setidaknya mengurangi bahkan 

menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan di daerah tambang minyak 

pasir Alberta, Kanada. Sayangnya, untuk pemimpin-pemimpin negara jarang 

memberikan speech act untuk dapat mengultimatum tindakan yang berkaitan 

dengan kemananan akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan. Posisi 

keberlangsungan lingkungan hidup seakan ‘dinomorsekian-kan’ oleh aktor-aktor 

yang bersangkutan. Maka dari itu, diperlukannya social awareness dari berbagai 

stakeholder terkait untuk memulihkan keamanan lingkungan.  



Bab ini bertujuan untuk menganalisa proses sekuritisasi pemerintah Kanada 

terkait lingkungan, serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan 

dari akibat yang ditimbulkan oleh penambangan minyak pasir di Alberta, Kanada. 

Analisa tersebut dimulai dari bagaimana isu tersebut yang pada awalnya dianggap 

isu non-politik menjadi isu politik akibat dari faktor-faktor yang melatar belakangi 

dan saling berkaitan sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Kanada, 

faktor-faktor tersebut seperti; faktor dari Multinational Corporation (MNC) dan 

bank-bank swasta, serta faktor dari rezim internasional dan institusi-institusi terkait 

lingkungan. Didukung pula oleh faktor-faktor pendukung seperti; faktor dari 

dampak langsung yang diterima masyarakat. 

Pendekatan dari Mazhab Copenhagen (Sekuritisasi) akan digunakan penulis 

untuk menganalisa dan menjelaskan hal-hal tersebut.  

3.1. Persepsi Pemerintah Kanada Pra-Justin Trudeau dalam Memandang Isu 

Lingkungan di Penambangan Minyak Pasir di Alberta, Kanada. 

 Pemerintahan Kanada mengadopsi sistem federasi monarki konstitusional 

dan juga merupakan negara commonwealth. Partai politik di Kanada dikuasai oleh 

dua partai dominan yaitu konservatif dan liberal. Kedua partai tersebut memiliki 

pendekatan-pendekatan terkait kebijakan yang berbeda secara umum namun, terkait 

kasus lingkungan terutama di penambangan minyak pasir Alberta, Kanada 

keduanya hampir memiliki kebijakan yang sama. Baik pihak Partai Konservatif dan 

Liberal memiliki kebijakan yang tidak mendukung keberlangsungan lingkungan 

hidup di penambangan dan lebih mengedepankan faktor ekonomi, sebelum 

akhirnya didobrak oleh kebijakan-kebijakan terbarukan oleh Justin Trudeau. 



 Pemerintah pra-Justin Trudeau terlena dengan keuntungan besar yang 

didapatkan di penambangan minyak pasir dan menganggap daya tarik tersebut 

dapat digunakan untuk mempengaruhi negara-negara lainnya. Seperti pada era 

Brian Mulroney (1984-1993) menggunakan kekuatan dari minyak pasir untuk 

mempertahankan hubungan politik-ekonomi dengan USA. Secara terang-terangan 

Brian mengatakan bahwa praktik untuk melakukan pelestarian lingkungan dan 

menambah cadangan minyak untuk kepentingan masyarakat sendiri adalah hal yang 

tidak diperlukan untuk memperkuat perjanjian perdagangaan bebas dengan 

Amerika Serikat yang memiliki keuntungan yang lebih banyak (Clarke, 2008). 

Perkataan tersebut memang tidak menimbulkan reaksi publik yang besar 

dikarenakan isu lingkungan memang tidak terlalu dipermasalahkan pada masa itu. 

Tidak hanya pemerintah pusat saja yang melihat isu lingkungan belum 

merupakan isu yang mendesak untuk segera diselesaikan, demikian juga dengan 

pemerintah provinsi yang notabene memiliki beberapa kebijakan tersendiri 

(dikarenakan sistem federasi). Seperti contohnya pemimpin Alberta (12th Premier 

of Alberta) yaitu Ralph Klein selama menjabat dari 1993-2006 bahkan sempat 

memangkas biaya anggaran terkait pembaruan energi dan perlindungan lingkungan 

di penambangan minyak pasir dikarenakan lonjakan ekonomi yang sangat besar 

(Clarke, 2008). Ralph Klein memangkas biaya sebesar 20% untuk pengembangan 

program pembaruan energi, hal itu berimbas terhadap kenaikan pendapatan sebesar 

55% dari non-renewable sources. Pada era Ralph Klein pada tahun 2013/2014, 

Alberta mendapat keuntungan sebesar $9.6ß dari non-renewable sources, namun 



hingga awal 2006 (akhir masa jabatan Ralph Klein) jatuh hingga $2.5ß dikarenakan 

kenaikan harga minyak dunia (CBC, 2016).  

 Selanjutnya pada era Stephen Harper yang sejak tahun 2006-2015. Dimana 

pada era milenial tersebut harusnya isu lingkungan sudah dipandang lebih serius 

dibanding faktor-faktor lainnya melihat begitu masifnya dampak penambangan 

minyak pasir. Stephen Harper justru menjanjikan ”energy superpower” atau Petro-

State kepada masyarakat Kanada, dengan minyak pasir digunakan sebagai 

senjatanya (Suzanne Goldenberg, 2015). Memang awalnya apabila dilihat dari 

faktor ekonomi, Harper berhasil memanfaatkan minyak pasir dengan baik dan 

menaikkan perekonomian Kanada, seperti yang telah dikutip The Guardian, 

dikatakan bahwa; 

“when oil was trading at $107 a barrel, Harper’s bet on the 

tar sands seemed to be paying off, with fossil fuels accounting 

for nearly 40% of Canadian exports. Fort McMurray was 

booming, with the population doubling over the last five years 

to about 125,000. Truck drivers easily earned $150,000 a year, 

with overtime.” (The Guardian, 2015) 

 Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan kenaikan 

harga minyak menghancurkan ekspektasi masyarakat dan pemerintah bahwa Petro-

State bukanlah rencana jangka panjang yang baik. Kenaikan harga minyak yang 

sangat signifikan juga berpengaruh terhadap MNC dan bank swasta yang terlibat. 

Untuk memproduksi satu barel minyak di industri minyak pasir Kanada yang bukan 

merupakan negara anggota OPEC (Organization of the Petroleum Exporting 

Countries) yang merupakan “kiblat” bagi seluruh negara maupun organisasi yang 

berinvestasi di produk minyak, di Kanada memiliki rata-rata production cost 

minyak per barel sekitar $26.24 yang tentu saja tidak sebanding dengan produsen 



minyak anggota OPEC yang berasal dari negara-negara Timur Tengah seperti Arab 

Saudi yang hanya membutuhkan US$ 8.98 untuk memproduksi satu barel minyak 

(Marsden, 2008). Pada Oktober 2008 harga minyak sempat mencapai angka $120 

dan turun secara drastis pada saat krisis ekonomi dunia pada 2009 hingga mencapai 

harga minyak per barel antara $35 sampai $50.  

Akibat dari hal tersebut, minyak pasir tidak lagi menjadi proyek yang 

menguntungkan dengan skala besar sehingga menjadi ancaman terkait hal ekonomi 

bagi MNC. Banyak sekali pembatalan atau penundaan untuk ekspansi dan produksi 

dikarenakan biaya yang cukup besar. Harga minyak yang rendah juga menyebabkan 

perusahaan-perusahaan yang terlibat kekurangan modal untuk ekspansi lebih lanjut 

(Michael A. Levi, 2009). Hal ini merupakan bentuk ancaman tersendiri bagi MNC 

dengan bayang-bayang diambang kehancuran lingkungan yang semakin meluas 

dan beban biaya yang semakin meningkat.  

Bahkan EIA (Energy Information Administration) yang merupakan bagian 

dari Departemen Energi Amerika Serikat dan agensi utama dari sistem federal 

Amerika Serikat. Mereka memiliki tugas utama untuk mengumpulkan, 

menganalisis, dan mendistribusikan informasi terkait energi yang nantinya akan 

digunakan sebagai alat pembuat kebijakan terkait interaksi ekonomi dengan 

lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan yang mencakup data mengenai, 

gas alam, batubara, minyak bumi, energi terbarukan, serta nuklir. EIA pada 

laporannya tahun 2009 atau EIA Energy Outlook menerbitkan proyeksi yang 

digambarkan melalui tabel mengenai keuntungan atau produksi minyak mengacu 

pada harga dan jumlah minyak dunia. 



Diagram 3.1 

 Proyeksi pertumbuhan produksi minyak pasir (dalam persen) sebagai 

persentase dari pertumbuhan pasokan minyak total 

 

Sumber: Energy Information Administration, 2009 

 Pada diagram 3.1 garis biru yang merupakan persentase non-OPEC 

pertumbuhan pasokan yang dihitung dari rata-rata produksi lima tahun sebelumnya, 

dan garis merah merupakan data kumulatif dari pasokan minyak yang 

diproyeksikan akan terus menurun setelah tahun 2020. Dijelaskan bahwa analisis 

dari proyeksi EIA tersebut mengapa komulatif akan mengalami penurunan adalah 

dikarenakan pada proyeksi tahun sebelumnya yaitu 2008 terjadi kenaikan supply 

growth sudah di prediksi namun tidak terjadi, lagi-lagi dikarenakan faktor harga 

minyak dunia yang ditakutkan akan terjadi secara jangka panjang (EIA, 2009). 

Akibat dari hal itu, MNC banyak yang mengubah mindset-nya serta persepsinya 

perihal isu lingkungan, hal ini akan dibahas pada sub-bab berikutnya. 



Kebijakan Stephen Harper yang melenceng dari ekspektasi tersebut 

mengakibatkan mulai munculnya tekanan-tekanan dari masyarakat serta pegiat 

lingkungan untuk semakin serius dalam menanggapi isu lingkungan. Tekanan-

tekanan tersebut bahkan diprediksi oleh Gil McGowan sekaligus untuk mengkritik 

kebijakan Stephen Harper, Gil McGowan merupakan presiden dari Alberta 

Federation of Labour beliau mengatakan bahwa; 

“It was a strategy that was bound to fail and it was bound to 

fail because it was inevitable that oil prices would eventually 

go down, which is something that anybody who has lived in 

Alberta for the past 30 or 40 years could have told you right 

from the beginning,” (CBC, 2010) 

 Pada masa akhir kepemimpinan Stephen Harper, survey yang dilakukan 

oleh Pembina Institute membuktikan bahwa 56% masyarakat Kanada 

menginginkan perubahan iklim dan ditambah lagi 48% percaya bahwa 

penambangan minyak pasir sudah cukup besar dan tidak perlu ekspansi berlebih. 

Hal inilah yang dijadikan Justin Trudeau dalam pemilu selanjutnya untuk membuat 

kerangka kebijakan baru terkait sekuritisasi penambangan sesuai dengan 

kepentingan masyarakat. 

Selain itu, adanya kesadaran MNC dan juga bank swasta sebagai aktor 

independen akan kepedulian terhadap lingkungan, serta menurunnya jumlah 

keuntungan juga membantu memperkuat rancangan kebijakan Kanada selanjutnya 

Pemerintah Kanada tdak perlu menekan pihak MNC dan bank secara terus-

menerus. Ditambah lagi semakin berkembangnya framing issues dari pegiat 

lingkungan menjadikan isu lingkungan yang sebelumnya dianggap isu non-politik 

menjadi isu politik yang harus segera diselesaikan. 



3.2. Framing Issues Organisasi Lingkungan sebagai Pendukung Upaya 

Sekuritisasi Terkait Penambangan Minyak Pasir di Alberta, Kanada 

 Dalam perjalanannya, rezim internasional tidak hanya dipengaruhi oleh 

negara namun juga beberapa faktor yang salah satu diantaranya adalah keterlibatan 

pihak pendukung yang berupa organisasi-organisasi baik IGO (International 

Governmental Organization) dan terkhusus NGO (Non-Governmental 

Organization). IGO  maupun NGO memiliki keterlibatan yang cukup beragam 

dalam mempengaruhi suatu rezim, organisasi atau institusi-institusi mampu 

memunculkan framing issues sehingga dapat menjadikan suatu hal yang dianggap 

kurang penting menjadi suatu hal yang dapat diperhitungkan. Hal ini juga 

disampaikan oleh Endang Sudaryati, Kepala Seksi Bidang Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa 

Tengah pada wawancara dengan peneliti dikatakan bahwa: 

Keterlibatan NGO bukanlah suatu hal yang instan atau dapat 

langsung memberikan efek terhadap suatu kebijakan dalam 

artian, satu kali gerakan saja langsung mengubah suatu 

kebijakan, bukanlah seperti itu. Tetapi setidaknya gerakan-

gerakan yang dilakukan oleh NGO tersebut mampu 

membukakan mata orang-orang yang awalnya tidak peduli 

menjadi peduli, sehingga memunculkan gerakan-gerakan 

lainnya, semakin banyak gerakan, maka pemerintah akan 

semakin melirik apa yang dipermasalahkan dalam gerakan itu.  

Kondisi pihak pendukung tersebut untuk tindakan sekuritisasi diperlukan 

untuk memperkuat opini dan argumen masyarakat agar dapat dijadikan unit analisa 

keamanan untuk isu-isu yang akan di sekuritisasi. Organisasi juga terlibat dalam 

menyediakan ahli-ahli dan informasi terkait isu-isu, dan yang terakhir organisasi 



juga dapat melakukan lobbying dan menyisipkan kepentingan mereka untuk 

mempengaruhi suatu pemerintahan atau aktor yang terlibat di dalam rezim. 

Organisasi lingkungan yang sebelumnya memiliki peran minor menjadi 

semakin prominent untuk muncul di kancah internasional. Wadah pemerintahan 

dunia seperti PBB telah melibatkan NGO di dalam sistem penentuan kebijakan 

publik semenjak tahun 1945, hal ini dijelaskan pada artikel nomor 71 pada Piagam 

PBB yang mengatakan bahwa; 

“The Economic and Social Council may make suitable 

arrangements for consultation with non-governmental 

organizations which are concerned with matters within its 

competence. Such arrangements may be made with 

international organizations and, where appropriate, with 

national organizations after consultation with the Member of 

the United Nations concerned” (United Nations, 1945). 

Seperti yang diketahui sebelumnya untuk menyelesaikan masalah mengenai 

perubahan iklim, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencanangkan program 

bersama yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) yang memiliki tujuan untuk menentukan tata kelola secara global 

terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan juga adaptasi terhadap dampak 

perubahan iklim dunia dan Pemerintah Kanada sudah meratifikasi dan terlibat di 

dalamnya.  

Ancaman dari kerusakan dan pencemaran lingkungan terkhusus akibat dari 

penambangan minyak pasir di Alberta, Kanada yang berdampak tidak hanya di 

lingkungan penambangan atau negara tempat penambangan tersebut namun 

berakibat secara langsung terhadap dunia. Kanada akibat penambangan minyak 

pasir memiliki beberapa masalah yang cukup pelik tidak hanya kerusakan 



lingkungan yang berakibat ke pemanasan global, hancurnya Boreal Forest, semakin 

menipisnya gas alam dan polusi udara, dan pencemaran air. Namun juga 

memunculkan masalah baru yang muncul dari masalah tersebut seperti, 

terancamnya populasi hewan di hutan maupun di sungai yang tercemar, 

kemaslahatan dan kesehatan masyarakat lokal juga menjadi sorotan. Olehnya, 

organisasi lingkungan seperti; Rainforest Action Network (RAN), Greenpeace, 

Clean Water Action, Indigenous Climate Action, Earthworks, Honor the Earth, 

Waterkeeper Alliance, dan masih banyak yang lain berusaha untuk memunculkan 

speech act untuk mengamankan ancaman terhadap masyarakat tersebut dan 

ditujukan langsung untuk masyarakat dan terkhusus pemerintah pusat. 

 Akibat dari dukungan penuh dari rezim dan masyarakat global dan 

kemajuan teknologi, baik MNC atau aktor lainnya yang ingin melanjutkan 

eksploitasi penambangan tidak dapat melakukan ‘greenwash’ kepada masyarakat. 

Greenwash adalah bentuk dari penyebarluasan informasi yang tidak benar atau 

menutupi sebuah fakta dengan tujuan untuk mendapatkan citra baik dalam 

masyarakat dengan contoh kasus dalam lingkungan, misalnya, Suncor mengatakan 

bahwa lingkungan di sekitar tambang minyak dalam kondisi baik dan tidak 

menimbulkan kerusakan, padahal kenyataannya tidak seperti itu (Holcomb, 2008). 

Maka dari itu NGO hadir untuk framing issues dengan menyajikan data secara 

faktual sesuai dengan kondisi yang ada di dalam lapangan untuk merubah 

pandangan masyarakat terkait penambangan minyak pasir yang ternyata sangat 

berbahaya untuk lingkungan dan seluruh makhluk hidup. 



Kepentingan NGO yang bertindak independen sekaligus sebagai suara 

rakyat sesuai dengan masalah yang dihadapi dengan harapan dapat di dengar oleh 

pemerintah, dan dapat mempengaruhi kebijakan negara. Kebijakan domestik yang 

terbentuk akan dibawa ke ranah internasional melalui suatu rezim dan akan 

dipikirkan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Telah disinggung pada 

sub-bab sebelumnya bahwa NGO memiliki andil dalam mengeluarkan laporan 

tahunan baik berbentuk laporan ekonomi ataupun dampak akibat penambangan 

minyak pasir. Laporan tahunan seperti Fossil Fuel Finance Report Card, 

Environmental Management’s of Oil Sands, Alberta Tar Sands Quarterly Update, 

dan lain-lain merupakan hasil dari data-data serta survey yang dilakukan oleh para 

komunitas epistemik atau para expert dari NGO yang terlibat. Selain itu literatur-

literatur yang berbentuk kritikan juga diterbitkan oleh NGO, seperti yang telah 

dicontohkan di dalam penelitian ini, yaitu Funding Tar Sands: Private Banks vs 

Paris Climate Agreement yang dibuat oleh kumpulan ahli-ahli dari RAN, 

Indigenous Climate Action, Sierra Club, Treaty Alliance, dan lain-lain.  

Selain itu, beberapa kampanye besar-besaran seperti pada gambar 3.1 

merupakan salah satu ‘produk’ dari NGO sebagai aktor di belakangnya. Contohnya, 

Oil Change International dan Natural Resource Defence Council melakukan protes 

keras pada tahun 2008 terhadap mantan Perdana Menteri Kanada Ed Stelmach 

ketika berusaha untuk meminta bantuan Washington DC untuk mempertahankan 

dan mempromosikan kembali penambangan minyak pasir. Selain kampanye 

berbentuk protes, NGO juga menggalang berbagai petisi dengan tujuan untuk 



menghambat keberlangsungan penambangan minyak pasir Kanada (Schnurr, M, 

dan L. Swatuk, 2012).  

Gambar 3.1 

Reaksi Masyarakat Terhadap Eksploitasi dan Eksplorasi Penembangan 

Minyak Pasir Alberta, Kanada 

 

Sumber: Michael Northrop, 2008 

Petisi seperti “Time Out Initiative” hingga yang paling terkenal “Tar Sands 

Moratorium” yang dimulai pada tahun 2007 yang ditandatangani oleh lebih dari 40 

NGO Alberta yang terkait dengan lingkungan,  sosial, organisasi buruh, dan 

lembaga riset, serta hampir 40 NGO diluar Alberta yang memiliki tujuan yang sama 

ditambah lagi dengan beberapa akademisi terkenal seperti Wendy Palen, Thomas 

Horner-Dixon, Mark Jaccard dan lain-lain (OilSandsMoratorium, 2018). 

Perkembangan terbaru pada tahun 2015, petisi ini berhasil menggaet lebih dari 100 

ilmuwan sepanjang Amerika Utara yang terdiri dari ilmuwan iklim, ahli ekonomi, 

ahli geofisika, hingga ahli biologi. Gerakan petisi Tar Sands Moratorium sebagai 

mid-term act dari para pegiat lingkungan yang berisi 10 alasan mengapa minyak 

pasir harus ditangguhkan keberjalanan eksploitasi dan eksplorasinya 

(OilSandsMoratorium, 2018), alasan tersebut adalah; 



1. Eksplorasi dan eksploitasi yang terus menerus dilakukan terhadap minyak pasir 

dan bahan bakar non-konvensional tidak sesuai dengan batasan pemanasan 

global hingga mencapai angka yang tidak dapat ditangani oleh masyarakat luas, 

2. Minyak pasir haruslah menjadi bahan bakar fosil pertama yang dihindari ketika 

masyarakat mulai merubah kebutuhan bahan bakar ke non-polluting fuel. 

Eksplorasi yang terus menerus di penambangan minyak pasir hanya akan 

memperlambat transformasi masyarakat dari bahan bakar ekstrim ke cleaner 

energy-fuel, 

3. Kurangnya penegakan dan perlindungan terhadap lingkungan sehingga 

menyebabkan fondasi untuk membentuk data-data terkait pelanggaran minyak 

pasir menjadi sedikit dan cenderung terabaikan, 

4. Zat-zat berbahaya yang dihasilkan oleh sisa-sisa atau proses ekstraksi minyak 

pasir memberikan dampak berbahaya bagi tanah, air, dan udara, serta dampak 

tersebut sangat susah untuk di kurangi, 

5. Kurang dari 0,2% dari area yang terkena dampak minyak pasir telah 

direklamasi, namun tidak ada yang dikembalikan seperti semula, 

6. Pengembangan dan proses transportasi pasir minyak tidak sesuai dengan hak-

hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat asli (Aboriginal Peoples of 

North America) 

7. Apapun yang terjadi di Amerika Utara akan menjadi preseden bagi upaya untuk 

mengurangi polusi karbon dan pemanasan global di tempat lain, 

8. Mengontrol polusi karbon tidak akan menghancurkan perekonomian negara, 



9. Debat-debat yang sudah terjadi akibat pengembangan minyak pasir dan pipa 

proyek mengabaikan nilai-nilai sosial yang ada, dan kebijakan yang sudah ada 

sekarang hanya memperparah dampak yang ada, 

10. Mayoritas rakyat Amerika Utara ingin para pemimpin mereka untuk segera 

mengakhiri dan mengatasi perubahan iklim, dan masyarakat Amerika Utara 

rela untuk membayar lebih untuk kebutuhan energi dengan tuujuan untuk 

mewujudkan adanya perubahan. 

Keterlibatan NGO tidak hanya mempengaruhi kebijakan domestik saja 

namun juga dapat berdampak langsung ke suatu rezim dalam lingkup internasional. 

Kanada seperti yang dijelaskan sebelumnya, sudah mengikuti berbagai perjanjian 

internasional seperti Protokol Kyoto, namun hal tersebut mengalami kegagalan 

karena antar negara anggota masih mengedepankan kepentingan-kepentingan dan 

ego masing-masing negara. Kegagalan Protokol Kyoto mengakibatkan pergantian 

rezim ke era Paris Agreement. Rezim Paris Agreement mampu mengatasi 

kekurangan yang ada pada Protokol Kyoto (lihat di Bab II) sehingga mengakibatkan 

Paris Agreement menjadi leader didalam mengatasi permasalahan lingkungan 

secara global. 

Umumnya masyarakat dunia memahami Paris Agreement sebagai 

perjanjian yang hanya mengatasi perubahan iklim saja, namun selain itu juga 

mengatasi loss and damage dari kerusakan atau pencemaran lingkungan serta 

proses adaptasi, mitigasi, keuangan, pengembangan dan transfer teknologi serta 

penyesuaiannya. Di dalam Paris Agreement segala kontribusi juga ditentukan 

secara nasional atau menurut kepentingan negara-negara anggota (Intended 



Nationally Determined Contributions) yang telah bercampur dengan kepentingan 

pemangku non-negara, serta hal-hal yang terkait administrasi dan anggaran biaya 

(Christoff, 2016). Hal tersebut cocok untuk diterapkan di negara Kanada yang 

memiliki masalah lingkungan yang cukup pelik terutama terkait dengan masalah 

lingkungan di penambangan minyak pasir Alberta.  

Dalam perkembangannya, penambangan minyak pasir Alberta tidak hanya 

berperan pada permasalahan kerusakan lingkungan. Lebih dari itu, masalah 

lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan minyak pasir Alberta 

memberikan konsekuensi dan dampak yang lebih jauh dari hanya sekedar 

permasalahan lingkungan. Konsekuensi tersebut berkaitan langsung dengan 

aktivitas masyarakat terdampak, terutama dalam aspek kesehatan. Kesehatan 

menjadi aspek penting mengingat aktivitas penambangan telah menyebabkan 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.  

Maka dari itu, untuk Pemerintah Kanada dibawah Justin Trudeau saat ini, 

harus segera melakukan sekuritisasi terkait masalah tersebut dibantu oleh 

keterlibatan NGO yang didukung PBB yang menjadikan usaha-usaha yang mereka 

lakukan berimplikasi signifikan dan semakin menegaskan peran mereka sebagai 

sekelompok penekan yang mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dan 

kebijakan yang bersifat objektif terkait dengan decision-making suatu pemerintahan 

yang berkuasa (Betsill dan Corell, 2008). 

 

 



3.3. Sekuritisasi oleh Justin Trudeau terkait Isu Lingkungan di  Penambangan 

Minyak Pasir Alberta, Kanada. 

Sikap pemerintahan yang lebih kooperatif di era Justin Trudeau menjadikan 

gerakan diatas tidak sia-sia. Justin Trudeau memahami pentingnya mendapatkan 

sumber energi dan memasarkannya. Namun, ia menggunakan pendekatan yang 

berbeda dari pendahulunya sebagai akibat dari tekanan-tekanan publik yang muncul 

sebelum dan selama ia menjabat saat ini. Selain fokus untuk memperkuat ekonomi, 

ia juga lebih fokus untuk persoalan perubahan iklim dan keterlibatan publik di 

kebijakan luar negeri terkait isu lingkungan (Michelle Luk, 2016). Seperti didalam 

pembentukan NEB (National Energy Board) yang bertujuan untuk pembentukan 

stakeholder untuk proses penyerapan aspirasi terkait environmental assesments dan 

mengevaluasi tingkat kepatuhan dari aktor yang terlibat di dalam isu lingkungan 

dan energi.  

Trudeau’s decisions to change the NEB has significant impacts 

on the Canadian energy industry. It is vital to public to trust 

the board is provide an unbiased and well-rounded decisions 

reflecting society’s values. (Michelle Luk, 2016) 

Dengan perubahan dan pendekatan dari Trudeau, beliau terbukti lebih 

mendengarkan keinginan publik agar sesuai dengan agenda politiknya yang 

menekankan pentingnya social agenda untuk meningkatkan citra publik terkait 

pengembangan energi Kanada agar lebih transparan dan mudah untuk di prediksi. 

Pada COP-21 Trudeau juga menjanjikan Pan-Canadian Framework untuk 

membantu implementasi Paris Agreement yang akhirnya berhasil di realisasikan 

pada tahun 2016. Trudeau juga telah terbukti menganggap pentingnya isu 

lingkungan dan upaya untuk menghentikan ketergantungan Kanada terhadap energi 



fosil, pada pertemuan di House of Commons yang sekaligus membahas Paris 

Agreement pada Januari 2017 lalu, beliau mengatakan bahwa; 

"We can't shut down the oil sands tomorrow. We need to phase 

them out, we need to manage the transition off our 

dependence on fossil fuels." (Phys, 2017) 

Kata-kata phase them out yang dimaksud oleh Justin Trudeau adalah 

mengenai penghentian produksi dan operasi dari minyak pasir secara bertahap. 

Sedangkan off our dependence on fossil fuels yang dimaksud oleh beliau adalah 

menghentikan ketergantungan Kanada terhadap un-renewable source dan 

digantikan dengan energi terbarukan. Trudeau juga mengkaitkan kasus lingkungan 

dengan ekonomi, pada pertemuan membahas Perjanjian Paris 2015, Trudeau 

mengatakan bahwa; 

"Because you can't have a strong economy without a healthy 

environment." (CBC, 2015) 

Trudeau juga menyadari pentingnya menyeimbangkan faktor lingkungan 

dan juga faktor ekonomi. Sekuritisasi tambang minyak pasir ditakutkan akan 

berakibat terhadap penurunan faktor ekonomi. Seperti yang kita ketahui dari 

pembahasan sebelumnya bahwa minyak pasir merupakan salah satu penyumbang 

ekonomi terbesar di Kanada. Untuk tetap merealisasikan sekuritisasi tambang 

minyak namun tidak mengesampingkan faktor ekonomi, Trudeau melakukan 

terobosan dengan menggunakan carbon pricing. Hal tersebut disampaikan Trudeau 

saat melakukan konferensi pers terkait Climate Change pada 2015, beliau 

mengatakan; 

“Climate change isn’t a crisis but a market opportunity. We 

can deal with it by putting a price on carbon and by investing 

in clean growth not on fossils fuels like tar sands.” (Donald 

Gutstein, 2018) 



 Jelas tersirat di dalam pesan yang disampaikan Trudeau bahwa perubahan 

iklim bukanlah sesuatu hal yang perlu ditakuti (terkait faktor ekonomi). Proses 

sekuritisasi untuk mengatasi perubahan iklim tidak perlu dihentikan dikarenakan 

faktor ekonomi dan Trudeau serta pemerintah saat ini memiliki kepercayaan akan 

hal tersebut. Melakukan investasi untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan 

tidak dipengaruhi oleh energi fosil seperti minyak pasir. Meskipun banyak tekanan 

dari berbagai pihak Justin Trudeau tetap dalam pendiriannya untuk mengatasi 

perubahan iklim sesuai dengan janji kampanye beliau dan menyelesaikan masalah 

yang tidak dapat diselesaikan oleh Perdana Menteri terdahulu. Urgensi dalam 

sekuritisasi isu lingkungan diperlukan untuk menjamin kehidupan yang lebih baik 

kedepannya, hal ini juga disampaikan beliau pada konferensi pers setelah Amerika 

Serikat menyatakan tidak meratifikasi Paris Agreement. 

“This is not only about the huge economic opportunities of 

clean growth and the need to address the pressing threats of 

climate change. This is about an ambitious and unshakeable 

desire to leave a cleaner, healthier and more sustainable 

planet for our kids and for generations to come.” 

(Government of Canada, 2017) 

 Beliau menekankan bahwa menghentikan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan adalah suatu hal yang ambisius dan tidak akan tergoyahkan. Hal 

tersebut demi menunjang kehidupan pada generasi kedepannya. Untuk 

membuktikan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Justin Trudeau diatas, pada 

sub bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai pencapaian rezim beliau terkait 

sekuritisasi penambangan minyak pasir. 

3.4. Pencapaian Pemerintah Kanada dalam Proses Sekuritisasi Penambangan 

Minyak Pasir Alberta, Kanada 



 Berdasarkan data-data diatas Pemerintah Kanada terkhusus di era Justin 

Trudeau telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi ancaman 

pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat proses penambangan minyak pasir 

Alberta. Keterlibatan Pemerintah Kanada di dalam Paris Agreement merupakan 

contoh keseriusan mereka untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Paris 

Agreement juga menjadi faktor pendorong pemerintah untuk menghasilkan dan 

memberlakukan kebijakan-kebijakan terkait lingkungan. Beberapa pencapaian 

Pemerintah Kanada dalam proses sekuritisasi dapat dilihat dalam; 

1. Menekan Perusahaan Vital untuk Bertanggung Jawab atas Kerusakan dan 

Pencemaran Lingkungan. 

 Terkait keterlibatan MNC dan bank swasta, Pemerintah Kanada yang 

diwakili oleh Menteri Lingkungan, Catherine McKenna, melakukan pertemuan 

dengan aktor-aktor terkait serta melakukan perjanjian yang dilaksanakan 

bebarengan pada Conference of Parities-23 (COP23) UNFCC di Bonn, Jerman pada 

6-17 November 2017. Dalam COP23 Kanada melakukan beberapa terobosan yang 

cukup signifikan terkait relevansi dengan MNC, seperti berhasil mendorong salah 

satu MNC terbesar Kanada Suncor untuk segera menutup titik proyek dan tailings 

pond di Alberta Utara yang terbengkalai dan di penambangan minyak pasir dengan 

aturan selambat-lambatnya pada tahun 2033 dan memiliki  waktu sebanyak 70 

tahun (hingga tahun 2100) untuk membereskan kerusakan lingkungan yang terjadi 

dan diharapkan mampu berlanjut ke seluruh MNC vital atau besar yang terlibat. 

Proyek yang terbengkalai tersebut mengakibatkan munculnya kawah atau lubang 

menganga bekas sumur minyak pasir yang mengeluarkan gas beracun, hal tersebut 



mengakibatkan sekitar 123 burung jenis waterfowl dan songbirds yang merupakan 

satwa yang dilindungi mati akibat udara yang beracun (CBC, 2017). Suncor 

menyetujui penutupan salah satu tambangnya tersebut dikarenakan komitmen dari 

mereka sebelumnya setelah di nasionalisasikan oleh Pemerintah Kanada untuk ikut 

serta mendukung perlindungan terhadap lingkungan, namun Suncor tidak memiliki 

kerangka pemikiran mengenai rekonstruksi alam yang rusak akibat penambangan 

tersebut sehingga momentum COP23 tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah 

Kanada (Tzeporah Berman untuk The Guardian, 2017). 

 Suncor merupakan MNC dengan skala produksi terbesar dan memiliki 

dukungan dari bank-bank swasta yang cukup besar, apabila mereka berkomitmen 

untuk perlindungan lingkungan tentu saja akan mengakibatkan perubahan yang 

cukup serius oleh MNC lainnya yang memiliki skala produksi jauh dibawah 

Suncor, ditambah lagi kondisi dari pasar minyak dunia yang semakin mengalami 

penurunan terlebih lagi akibat kemaslahatan manusia akibat kerusakan lingkungan 

yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk diperbaiki. Selain itu kemajuan 

zaman juga diharapkan mampu menghasilkan renewable resources dan energi 

terbarukan yang mampu mengganti bahan bakar fosil. Terhitung sejak COP-23 dan 

perjanjian yang dilakukan Pemerintah Kanada dengan MNC yang terbilang cukup 

sukses, mengakibatkan beberapa perusahaan dengan skala global menarik mundur 

dan mengurangi eksploitasi dari penambangan minyak pasir seperti StateOil, Shell, 

Cenovous, ConoccoPhillips, dan lain-lain (PRI, 2018).  

2. Memberlakukan Oil and Gas Conservation Act. 



 Penutupan proyek terbengkalai dan tenggang waktu konservasi lingkungan 

tersebut telah diatur juga di dalam kebijakan Kanada yaitu dalam kebijakan Oil and 

Gas Conservation Act pada tahun 2000 dan mengalami perkembangan pada era 

Trudeau. Tindakan Suncor yang melakukan “pengabaian” dalam beberapa proyek 

diatur pada pasal 68 (a) yang berisi bahwa pemerintah berhak untuk meminta pihak 

kontraktor atau MNC untuk membongkar secara permanen sumur dan seluruh 

fasilitas dengan cara yang ditentukan bersama atau aturan yang termasuk 

memastikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga fasilitas yang tersisa 

dengan kondisi yang aman. Suncor juga tercatat sebagai approval holder 

penambangan minyak pasir Kanada sehingga memiliki kewajiban untuk mematuhi 

hal tersebut (Government of Alberta, 2017). Oleh karena itu, melalui COP-23 Bonn, 

Oil and Gas Conservation Act berhasil diterapkan secara nyata sehingga Suncor 

berkomitmen untuk menutup titik proyek di Alberta Utara pada tahun 2033. 

Suncor dijadikan sebagai contoh pertama di dalam kebijakan ini dan dilihat 

dari jumlah proyek yang terbengkalai lainnya selain milik Suncor, maka diharapkan 

akan banyak MNC dengan status approval holder dengan proyek yang bermasalah 

akan terikat dengan Oil and Gas Conservation Act ini. Sedangkan yang berkaitan 

mengenai regulasi terhadap bank swasta, penulis tidak menemukan adanya law 

enforcement dari Pemerintah Kanada atau kebijakan khusus untuk meregulasi bank 

swasta yang cukup signifikan untuk menghentikan atau membatasi pemberian dana 

terhadap proses eksploitasi dan eksplorasi tambang pasir. Hal itu dikarenakan 

Pemerintah Kanada tidak terlibat langsung dengan bank, MNC-lah yang 

bertanggung jawab untuk mengajukan proposal peminjaman dana.  



Selain itu, adanya kesadaran MNC dan juga bank swasta sebagai aktor 

independen akan kepedulian terhadap lingkungan, serta menurunnya jumlah 

keuntungan juga membantu memperkuat rancangan kebijakan Kanada baik dalam 

Oil and Gas Conservation dan lain-lain agar dapat segera terwujud, sehingga 

Pemerintah Kanada tdak perlu menekan pihak MNC dan bank secara terus-

menerus. 

3. Pan-Canadian Framework 2016 

Keseriusan Pemerintah Kanada untuk mengatasi kerusakan dan pencemaran 

lingkungan ditunjukkan melalui Pan-Canadian Framework yang dibentuk pada 

Desember 2016 dengan tujuan mencermati perubahan iklim secara menyeluruh di 

Kanada dengan dukungan penuh dari semua Provinsi (dikarenakan sistem federasi 

dari Pemerintah Kanada). Pan-Canadian Framework tidak terlepas dari kontribusi 

dari pelaku bisnis, masyarakat sipil, dan NGO. Hal ini terlihat dari kebijakan-

kebijakan yang muncul seperti rencana untuk menghentikan penggunaan bahan 

bakar fosil termasuk di dalamnya minyak pasir, penggunaan clean electricity 

system, mendukung pengembangan kendaraan non-emisi, hingga ekonomi rendah 

karbon (Government of Canada, 2018).  

Pan-Canadian Framework terkhusus di Provinsi Alberta mampu 

mempengaruhi pemerintah daerah untuk membuat kerangka hukum baru yang lebih 

mendukung upaya mengurangi emisi. Alberta setuju untuk menaikkan harga karbon 

sebesar $30 / ton pada tahun 2018 dan diprediksi akan terus meningkat pada tahun-

tahun selanjutnya dengan tujuan menekan MNC yang masih terlibat dalam aktivitas 

penambangan (Government of Canada, 2018). Provinsi Alberta memiliki kebijakan 



khusus terkait implementasi Pan-Canadian Framework dikarenakan letak 

penambangan sekaligus sebagai penyumbang energi terbesar di Kanada. Provinsi 

lainnya seperti Québéc, Ontario, Manitoba, dan lain-lain memiliki kesamaan terkait 

kebijakan seperti; water management and adaptation, gerakan untuk meningkatkan 

efisiensi penggunaan energi, dan clean energy system sesuai dengan tujuan utama 

Pan-Canadian Framework. 

Diagram 3.2  

Proyeksi Penurunan Gas Rumah Kaca Kanada Setelah Melakukan 

Ratifikasi Perjanjian Paris 

 

Sumber: Environment and Climate Change Canada, 2017 

Kemudahan yang ada dalam Perjanjian Paris menjadikan Kanada semakin 

percaya diri dalam menurunkan emisi gas rumah kacanya. Diagram 3.2 

menggambarkan proyeksi Pemerintah Kanada yang menargetkan akan menurunkan 

gas emisi menjadi 532 MtCO2 (Metrics Tonne Carbon-dioxide) pada tahun 2030. 

Reduksi gas emisi tersebut akibat dari kemajuan green-technology, stored carbon, 

dan pembangunan serta transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan apa 

yang dimaksud di dalam Perjanjian Paris.  



4. North American Climate, Clean Energy, and Environmental Partnership 

Action Plan. 

Sebelumya pada Juni 2016, Kanada juga menjadi tuan rumah North 

American Leaders Summit yang merupakan kepanjangan tangan dari Paris 

Agreement, pertemuan tersebut dihadiri Presiden AS saat itu Barack Obama, 

Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto, dan Perdana Menteri Kanada Justin 

Trudeau. Pertemuan ini menghasilkan North American Climate, Clean Energy, and 

Environmental Partnership Action Plan, dimana Amerika Utara bertujuan untuk 

menghasilkan 50 persen listrik dari energi bersih pada tahun 2025. Untuk mencapai 

tujuan ini, negara-negara ini akan berinvestasi secara kolaboratif dan menyebarkan 

berbagai teknologi energi bersih, memajukan penelitian dan perkembangan energi 

bersih, dan menyelaraskan standar dan peraturan lingkungan di berbagai sektor 

(Darby, 2016). North American Climate, Clean Energy, and Environmental 

Partnership Action Plan didalamnya juga berkeinginan untuk mendorong 

perusahaan minyak dan gas untuk bergabung didalam Climate and Clean Air 

Coalition’s Oil and Gas Methane Partnership (Government of Alberta, 2016).  

Hal ini membantu Kanada untuk survive dari genggaman negara adidaya 

Amerika Serikat. Kanada dan Amerika Serikat sebelumnya telah menandatangani 

perjanjian FTA (Free Trade Agreement) yang di dalam artikel 904 berisi 

“proportional sharing clause” yang mengakibatkan Kanada memiliki obligasi untuk 

terus provide energy ke Amerika Serikat tanpa adanya larangan atau kuota, kecuali 

konsumsi energi yang digunakan Kanada dipotong secara proporsional oleh hukum 

yang mengikat (Clarke, 2008). Perjanjian terbaru setelah FTA adalah NAFTA 



(North American Free Trade Agreement) dengan tambahan negara Meksiko dan 

“proportionally clause” masih digunakan dan tercantum pada artikel 605 NAFTA, 

namun Meksiko menolak hal tersebut dikarenakan akan mengancam kedaulatan 

negaranya (Marsden, 2008).  

Dengan keterlibatan Kanada dalam Perjanjian Paris yang salah satunya 

menghasilkan North American Climate, Clean Energy, and Environmental 

Partnership Action Plan maka secara tidak langsung Kanada juga memiliki 

kewajiban untuk mengatur dan mengurangi seluruh produksi energi fosil mereka 

agar digantikan dengan energi yang ramah lingkungan seperti ocean energy, 

geothermal energy, hydro energy, wind energy, hingga energi matahari (Natural 

Resource Canada, 2018). Hal ini tertuang didalam North American Climate, Clean 

Energy, and Environmental Partnership Action Plan mengenai memajukan energi 

yang aman dan bersih yang berbunyi;  

Enhancing trilateral collaboration on greening of government 

initiatives including the purchase of more efficient products, 

cleaner power, and clean vehicles.  Strengthening and 

aligning efficiency standards across all three countries, 

facilitating the seamless movement of products, reducing 

pollution, and cutting costs for consumers. We commit to 

promote industrial and commercial efficiency through the 

voluntary ISO 50001 energy performance standard and to 

align a total of ten energy efficiency standards or test 

procedures for equipment by end of 2019.(NRC, 2018) 

Dilihat dari hal tersebut, Paris Agreement dan North American Climate, 

Clean Energy, and Environmental Partnership Action Plan  dapat digunakan untuk 

mengelak dari ”proportionality clause” yang merupakan kepentingan Amerika 

Serikat, dikarenakan Amerika Serikat era Trump juga tidak melakukan ratifikasi 

bahkan menolak terhadap eksistensi dari Perjanjian Paris. Presiden Trump juga 



tidak dapat membantah hal tersebut dikarenakan Paris Agreement merupakan 

bentuk dari world consensus untuk menangani permasalahan lingkungan. 

Selain itu, Kanada sebagai salah satu negara dengan kemajuan ekonomi 

mendukung upaya Perjanjian Paris ini untuk membantu negara-negara yang 

mengalami kerusakan dan kerugian akibat perubahan iklim, sehingga negara-

negara yang rentan ini mendapatkan bantuan ketika mereka butuh. Melalui 

dukungan terhadap mekanisme loss and damage ini Kanada dapat menunjukan 

moral kepemimpinan dengan secara lantang mendukung mekanisme untuk 

membantu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim serta merubah 

citra buruk masyarakat domestik maupun global dan membangun citra Kanada 

sebagai negara yang peduli dengan lingkungan (Sharma, 2018). 

5. Pembentukan Stakeholders terkait Masalah Kesehatan. 

Pemerintah Alberta berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat 

memang banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait kesehatan tersebut 

seperti  dibentuknya berbagai macam stakeholders untuk membagi masalah tersebut 

seperti Alberta Energy Resources Conservation Board, dan Canadian 

Environmental Assesment. 

ERCB (Energy Resources Conservation Board) dibentuk pada Januari 2008 

untuk memantau dan memastikan proses eksplorasi, pengembangan, dan distribusi 

suplai energi harus sesuai dengan kepentingan yang diinginkan publik (Jones, 

2013). Selain itu ERCB memiliki dua fungsi, yang pertama yaitu adjudication and 

regulation yaitu bertanggung jawab untuk mengarahkan proses pengambilan energi 

(termasuk di dalamnya minyak pasir) yang aman dan efisien. Kedua, adalah 



information and knowledge dimana fungsi ini mengharuskan ERCB untuk 

memberikan informasi yang transparan baik dari survey langsung di lapangan atau 

melalui forum ERCB Hearings, dan juga menerbitkan beberapa publikasi langsung 

terkait eksplorasi yang dilakukan. Kondisi masyarakat termasuk di dalamnya faktor 

kesehatan merupakan salah satu indikator yang diperlukan ERCB untuk 

menjalankan kedua fungsi tersebut (RMWB, 2013). 

Namun, melihat kondisi yang semakin parah, dan proses hukum yang lemah 

dan cenderung lambat menjadikan ERCB tergolong sebagai produk yang gagal. 

Contohnya pada forum ERCB Hearings, untuk dapat memasukkan suatu kasus 

suatu organisasi atau individu terkait diharuskan melalui ADR (Appropriate 

Dispute Resolution), dalam permasalahan kesehatan, seseorang harus dikatakan 

terjangkit oleh kanker terlebih dahulu untuk dapat di proses melalui ADR, 

selanjutnya akan dilakukan publikasi serta regulasi yang memakan waktu yang 

cukup lama. 

Dikarenakan proses yang terlalu berbelit-belit dan kurangnya tindakan 

pencegahan, ERCB dihentikan pengoperasiannya pada tahun 2013 dan diganti 

menjadi Alberta Energy Regulator yang hanya berfungsi untuk memberikan 

informasi terkait evaluasi sumber daya, bahaya secara geologi, dan pemetaan. Pada 

penambangan minyak pasir, ERCB justru menyetujui beberapa proyek untuk 

dieksploitasi lebih lanjut salah satunya adalah Sunrise Project yang terletak di Fort 

McMurray, Alberta yang diajukan oleh salah satu perusahaan minyak besar yaitu 

Husky Energy (Hydrocarbon Technology, 2018) Hal tersebut menambah resiko 



semakin meluasnya dampak dikarenakan penambangan yang bukannya dibatasi 

malah semakin berkembang. 

Selanjutnya adalah Canadian Environmental Assesment Agency (CEAA) 

yang telah berdiri sejak tahun 1994, namun mengalami perombakan total pada 

tahun 2012 dan dibawahi langsung oleh Menteri Lingkungan Kanada. CEAA 

bertujuan untuk memobilisasi dan mendorong partisipasi publik untuk terlibat 

langsung di dalam kebijakan pemerintah untuk sustainable development.  

CEAA lebih melibatkan partisipasi masyarakat dibandingkan elit-elit 

politik dengan harapan bahwa proses environmental assesment dapat dicapai 

dengan tepat sasaran untuk kepentingan publik dikarenakan CEAA juga 

mengadaptasi United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples 

(CEAA, 2012). Gerakan yang dilakukan CEAA terkait kesehatan publik yang 

paling terlihat adalah adalah Fisheries Act yang bertujuan untuk merestorasi 

kembali habitat dari ikan yang berdampak langsung terhadap masyarakat sekitar 

dan , namun lagi-lagi hanya berupa monitoring dan memanajemen proyek yang 

lebih baik, hal tersebut dapat dilihat langsung di dalam Bill C-68 and C-69 

Amandements (CEAA, 2012). Didalam kasus penambangan minyak Alberta, 

Fisheries Act membantu merestorasi kembali beberapa sumber air yang secara 

masif digunakan untuk proses ekstraksi minyak pasir yaitu di sungai Athabasca dan 

Chipewyan.  

Selain Fisheries Act, terkait restorasi air juga dibahas lebih luas di kebijakan 

the Water Act yang didalam pasalnya terdapat framework untuk meregulasi 

kebijakan penggunaan air untuk penambangan minyak pasir yang terdapat di Pasal 



2 bagian planning and environmental assesment seperti; Aquatic Environment 

Protection Strategy, rencana-rencana untuk manajemen air, area manajemen air, 

dan kriteria rencana yang dapat dilakukan (Water Act, 2017). Namun pada pasal 43 

(1a-b) yang mengatur terhadap suspension  and cancellation isinya hanya mengatur 

mengenai apabila approval holder melanggar atau melakukan tindakan ofensif dan 

mencemari lingkungan maka hanya dikenakan denda yang juga tidak disebutkan 

jumlah denda di dalam Water Act tersebut dan pencabutan lisensi saja. Dapat 

disimpulkan bahwa adanya Fisheries Act dan Water Act juga tidak menjamin 

berhentinya aktivitas eksploitasi minyak pasir yang dapat membahayakan sungai-

sungai yang mengalir di Alberta. 

Pemerintah Kanada apabila memang serius ingin menyelesaikan masalah 

lingkungan ini, apalagi mengenai kesehatan masyarakatnya yang sampai terancam 

harus memiliki kebijakan yang lebih tegas yang tidak hanya sekedar mencegah saja, 

apalagi untuk merekonstruksi kembali lingkungan hidup yang sehat dan bersih 

memerlukan waktu yang panjang. Dilihat dari beberapa stakeholders tersebut, 

memang berkaitan untuk memperbaiki dan meningkatkan standar hidup masyarakat 

terutama kesehatan, namun faktor ekonomi masih menjadi faktor utama hal ini 

dapat dilihat dari tidak adanya upaya untuk menghentikan secara total dari 

penambangan tersebut. Kebijakan dari kedua stakeholders lebih mengarah kepada 

dilanjutkannya proses eksplorasi penambangan minyak pasir dengan resiko yang 

lebih rendah agar tidak menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat yang 

lebih banyak. 



6. JOSM (Joint Oil Sands Monitoring Program) atau Canada-Alberta Oil Sands 

Environmental Monitoring. 

Dicanangkannya “world class monitoring environtment program” yang 

disebut JOSM (Joint Oil Sands Monitoring Program). Tujuan dari program 

pengawasan ini adalah untuk memastikan pengembangan dari penambangan 

minyak pasir dilakukan dengan cara-cara yang bertanggung jawab, serta 

menyediakan data-data serta informasi hasil dari pemantauan lingkungan di daerah 

tambang untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak komulatif jangka 

panjang dari penambangan minyak pasir di Alberta. Program tersebut juga bekerja 

sama dengan MNC, masyarakat lokal, komunitas, dan organisasi lingkungan 

(Government of Canada, 2018).  

Pada tahun 2012, JOSM mengeluarkan publikasinya yang pertama berjudul 

“Air Quality Over the Canadian Oil Sands: A First Asessment Using Satelite 

Observations”, laporan itu berlandaskan penelitian bersama yang dilakukan oleh 

JOSM dengan GOME (Global Ozone Monitoring Experiment) sejak tahun 1993-

2003 dan dilanjutkan dengan SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption 

SpectroMeter for Athmospheric Cartography) sejak 2002-2012 berkolaborasi 

dengan OMI (Ozone Monitoring Instrument).  

Penelitian tersebut menggunakan satelit untuk melihat bagaimana kondisi 

udara terkait kekhawatiran masyarakat terhadap polusi udara yang dihasilkan oleh 

penambangan minyak pasir Alberta yang membahayakan masyarakat. Data 

mengatakan bahwa; 

This is broadly consistent with both surface‐measurement 

trends and increases in annual bitumen production. An 



increase in SO2 and NO2  was also found, but given larger 

uncertainties, it is not statistically significant.  It is important 

to provide some context for these results. The OMI SO2 

enhancement over the oil sands is as large as that from any 

other individual emissions source in Canada, including the 

large base‐metal smelting operations in Manitoba and 

Ontario. (McLinden et al, 2012) 

Hal ini berbanding terbalik dengan laporan penelitian yang dilakukan oleh 

Environmental Defence yang berjudul “Reality Check: Air Pollution and the Tar 

Sands 2014. Laporan tersebut membantah habis-habisan mengenai laporan 

tersebut. JOSM yang bekerja sama dengan MNC mengklaim bahwa polusi gas 

rumah kaca dari minyak pasir sama dengan penambangan konvensional. Padahal 

untuk memproduksi satu barrel minyak pasir menghasilkan sekitar 40% gas efek 

rumah kaca (Partington, 2012). Ditambah lagi, dengan gas hasil ekstraksi minyak 

menghasilkan sekitar 81% gas berbahaya  yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

penambangan konvensional (Swift, 2013).   

The only way to make tar sands and conventional oil emissions 

look comparable is to cherry-pick the highest emitting 

conventional oil and the lowest emitting tar sands oil. Any 

comparison done this way is misleading as it compares two 

unusual samples, rather than the majority of production. It’s 

like saying that two-yearolds weigh the same as six-year olds. 

There may be a very heavy two-year old and a very light six-

year old with a similar weight, but it’s misleading to use that 

example to claim the weights of these age groups are similar 

overall. (Partington, 2012) 

Akibat munculnya bantahan tersebut inisiatif didalam JOSM dianggap tidak 

terlalu signifikan dikarenakan kegiatan tersebut memang memonitor tingkat 

polutan dan memberikan beberapa saran serta pengembangan untuk mengatasinya, 

namun tidak mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan standar lingkungan 

terutama terkait polusi udara akibat penambangan tersebut, dan publikasi-

publikasinya dari tahun-tahun berikutnya dianggap sebagai greenwash semata 



karena berbeda dengan kenyataan yang ada. Pada laporan terbaru tahun 2018 

pengukuran melalui airborne lidar dari kandungan aerosol  dan ozone pada tahun 

2017 diatas penambangan minyak pasir dikatakan bahwa; 

that larger values of aerosol optical extinction coefficient 

occur closer to the pollution source area and decrease moving 

away from the source. The observed O3 mixing ratios showed 

no trend with time or distance from the industry. There is no 

evidence of increasing O3 for up to 10h downwind of the oil 

sands industrial areas. The only deviation from the 

background were instances of smaller ozone mixing ratios. 

(AMT, 2017)  

JOSM yang bekerja sama dengan AMT (Atmospheric Measurements 

Techniques) mengatakan penambangan minyak pasir masih sama dengan 

penambangan minyak konvensional terkait masalah polusi udara dan polutan yang 

terdapat di atas penambangan minyak pasir tidak berbahaya dan bergerak menjauhi 

sumber penghasil polusi, sehingga tidak ada bukti kenaikan ozon dari penambangan 

(AMT, 2017). JOSM masih mempertahankan pemikiran bahwa polusi yang 

disebabkan oleh penambangan minyak pasir tidak terlalu berbahaya bagi 

lingkungan dan seluruh elemen di dalamnya. Namun terkait hal ini, belum ada 

penelitian lebih lanjut lagi untuk membenarkan atau membantah hal tersebut. 

Program JOSM juga menimbulkan banyak pertanyaan dikarenakan yang 

menggerakkan JOSM adalah MNC yang juga terlibat secara langsung dalam 

industri minyak tersebut (Wingrove et al, 2013). Faktanya, MNC membiayai 

kegiatan JOSM sebesar $50 juta pertahunnya hal ini dijelaskan di dalam publikasi 

Pemerintah Alberta terkait pembaruan atau refreshment dari program JOSM. 

Building on existing monitoring, where possible, the approach 

to program implementation is adaptive to ensure that the 

program is responsive to emerging priorities, information, 

knowledge and input from key stakeholders and Indigenous 



peoples. The implementation plan is funded by industry up to 

$50 million annually (Government of Alberta, 2017).  

Publikasi Pemerintah Alberta tersebut juga menjelaskan bahwa komunitas 

masyarakat lokal yang keluar dari JOSM pada tahun 2014 dikarenakan tidak sesuai 

dengan tujuan serta kurang melibatkan mereka di dalam program akan 

mendapatkan perjanjian baru dan semakin melibatkan komunitas lokal dan 

pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan kerangka kerja untuk 

memantau perkembangan dari penambangan minyak pasir agar. Dimulai pada awal 

tahun 2018, pendekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera 

dilakukan untuk mendukung rekonsiliasi dengan masyarakat lokal. (Government of 

Alberta, 2017) 

7. Carbon Capture and Storage (CCS) 

CCS merupakan teknologi terbarukan yang dibuat oleh Kanada untuk 

menangkap gas-gas penyebab kenaikan emisi gas rumah kaca dan gas-gas 

berbahaya sebelum dilepaskan kembali ke atmosfir, dan Kanada merupakan world 

leader di dalam pengembangan energi ini (Natural Resources Canada, 2018).  

CCS can be thought of as a system that integrates three sets of 

technology: CO2 capture, transport and geologic storage. 

Currently, CCS is applied mainly to facilities that produce 

energy and process fuels from coal and natural gas. There are 

also opportunities to integrate CCS in other CO2-emitting 

energy production and industrial facilities such as power 

plants, bitumen upgraders, oil refineries and steel, cement and 

fertilizer production plants.(NRC, 2018) 

IEA (International Energy Agency) mengakui bahwa keterlibatan CCS 

apabila terus dikembangkan mampu mengurangi sekitar 20% gas emisi dunia dan 

70% emisi gas Alberta pada 2050 dan sesuai dengan tujuan dari Paris Agreement  

agar suhu tidak naik diatas 2ºC (NRCN, 2018). CCS juga membantu menyediakan 



udara yang lebih sehat akibat dari proses penambangan minyak pasir. Sementara 

ini CCS memiliki dua proyek di Alberta yaitu Quest yang beroperasi sejak Oktober 

2015 dan Carbon Line Trunk yang diperkirakan mulai beroperasi pada tahun 2018 

ini. Pembuatan dan pengembangan kedua proyek tersebut menghabiskan dana 

sebanyak $1.24 miliar. Masing-masing proyek akan menangkap sekitar 2.76 juta 

ton CO2 per tahunnya, yang setara dengan emisi pertahun dari 600.000 mobil 

(Energy of Alberta, 2018) 

Memang CCS terbukti mampu mengurangi emisi gas rumah kaca yang 

ditimbulkan oleh proses penambangan minyak pasir. Namun, untuk pembuatan dan 

pengembangan dari teknologi tersebut sangat mahal ditambah lagi titik proyek 

penambangan yang sangat banyak menyebabkan kendala tersendiri bagi 

Pemerintah Kanada dan Alberta. Selain itu CCS juga tetap menimbulkan 

perdebatan di kalangan peneliti dan para aktivis lingkungan. CCS yang berhasil 

menjadikan proses ekstraksi minyak pasir “sedikit lebih ramah lingkungan” 

ditakutkan akan mengakibatkan semakin banyak bermunculan proyek-proyek 

penambangan yang baru lagi ketika CCS berhasil di terapkan di setiap proyek 

terdahulunya. Hal ini juga menegaskan bahwa bahan bakar fosil akan terus 

digunakan dan menghambat proses pengembangan energi alternatif, hal ini juga 

dikatakan oleh Senior Energy Researcher dari International Institute for Sustainable 

Development (IISD), Philip Grass, ketika diwawancarai oleh National Observer of 

Canada, bahwa; 

“There certainly are some GHG benefits from some of these 

things, But the point is that it is still support for continued use 

of fossil fuels over other alternatives. That’s where it is 



definitely still a subsidy to fossil fuels even if there is some 

benefit.”(National Observer, 2018) 

Terlihat dari berbagai kebijakan diatas, beberapa kebijakan masih belum 

berusaha mengamankan secara total dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh 

penambangan minyak pasir. Di dalam ilmu Hubungan Internasional terdapat 

adanya istilah Precautionary Principles yaitu kewajiban untuk mencegah adanya 

suatu keadaan yang mengancam dan dapat membahayakan yang sudah terbukti 

adanya.  

Para pemangku kebijakan di penambangan minyak pasir tersebut tidak 

memiliki hal ini, pencegahan hanya berupa himbauan dan saran, serta melakukan 

tindakan yang “main aman saja” untuk menjaga kepercayaan masyarakat, namun 

tidak mengikat secara hukum bagi pelaku yang melakukan ancaman tersebut dan 

cenderung melindungi pelaku akibat alasan kepentingan ekonomi. Kehadiran 

teknologi terbarukan yang membantu untuk mengurangi dampak secara global, 

namun tidak mengurangi laju dari pengembangan dan eksploitasi dari 

penambangan minyak pasir Alberta. Dari berbagai dampak yang dapat secara 

langsung dirasakan oleh makhluk hidup tersebut seharusnya Pemerintah Kanada 

semakin sadar untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman-ancaman yang 

muncul dan berkembang di kalangan masyarakat dan merevisi berbagai 

kebijakannya untuk menghentikan eksploitasi lingkungan di penambangan minyak 

pasir dan lebih fokus untuk mengganti bahan bakar fosil tersebut dengan energi 

terbarukan yang ramah lingkungan. 

 Setelah mengalami proses yang cukup panjang mulai dari isu lingkungan 

yang belum dipandang secara serius oleh Pemerintah pra-Justin Trudeau, 



kebijakan-kebijakan diatas merupakan dobrakan dari pemerintahan Justin Trudeau 

dalam mengupayakan sekuritisasi isu lingkungan di penambangan minyak pasir. 

Kebijakan diatas merupakan upaya-upaya terkini yang dapat dilakukan oleh Justin 

Trudeau meskipun beberapa memiliki pro dan kontra dan upaya sekuritisasi 

tersebut masih berlanjut sehingga belum dilakukan secara maksimal. 

 


