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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 

 Penulis menggunakan studi terdahulu sebuah artikel jurnal (research 

article) dari Asian Journal of Peacebuilding Vol.4 No. 1 (2016) Seoul National 

University milik Yangmo Ku berjudul “Irreparable Animosity? Centripetal versus 

Centrifugal Force in South Korea-Japan Mutual Perceptions, 1998-2015 38 .”. 

Penelitian ini dibuat pada tahun 2016.  Persamaan penelitian Yangmo Ku dengan 

penelitian penulis adalah objek yang sama-sama membahas mengenai Jepang dan 

Korea Selatan. Selain itu, penelitian Yangmo Ku memberikan gambaran kepada 

penulis mengenai bagaimana hubungan antara kedua negara tersebut dapat 

menjadi harmonis dan renggang dengan pemimpin negara yang berbeda-beda. 

 Yangmo menjelaskan dalam kasus hubungan antara Korea Selatan dan 

Jepang, fluktuasi dikarenakan adanya variasi persamaan persepsi yang dapat 

menyebaban hubungan kedua negara tersebut menuju ke arah yang lebih baik atau 

buruk. Variasi persamaan persepsi ini diteliti dari tiga hal, yaitu peran dari 

pemimpin negara, sejarah dan teritori, dan keamanan negara39. Yangmo berusaha 

untuk melihat mengapa hubungan antara Jepang dan Korea Selatan memiliki 

                                                             
38 Yangmo Ku, “Irreparable Animosity? Centripetal versus Centrifugal Force in South Korea-

Japan Mutual Perceptions, 1998-2015”. Asian Journal of Peacebuilding Vol 4No. 1(2016). 
Tersedia dalam http://s-

space.snu.ac.kr/bitstream/10371/96736/3/03_%EC%88%98%EC%A0%95.pdf diakses pada 26 

Mei 2017. 
39 ibid. hal 55. 



12 

  

fluktuasi yang berbeda-beda dengan pemimpin yang berbeda selama periode 

1998-2015 dengan menggunakan konsep centrifugal dan centripental, dan 

menjadikan persamaan persepsi sebagai variabel dependen, sementara peran 

pemimpin, keamanan, dan sejarah menjadi variabel independen40. 

 Kerangka konsep dari centripetal dan centrifugal yang diutarakan oleh 

Yangmo ditekankan untuk melihat tiga faktor: 1) pemimpin negara 2) hubungan 

sejarah/permasalahan perbatasan, 3) prioritas keamanan negara masing-masing. 

Tekanan centripetal didefinisikan oleh Yangmo sebagai power yang dapat 

membuat hubungan antara Korea Selatan dan Jepang mengarah ke kerjasama41. 

Sementara tekanan centrifugal didefinisikan sebagai suatu hal yang menjauhkan 

kedua negara tersebut untuk bekerja sama42. Yangmo menjabarkan lebih lanjut 

mengenai hubungan tiga faktor diatas dan kaitannya dengan centripetal dan 

centrifugal dalam hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Pertama, dari sisi 

pemimpin negara hubungan kedua negara tersebut dapat menuju ke arah 

rekonsiliasi dan perbaikan hubungan (centripetal) atau mengarah ke konflik 

politik (centrifugal). Kedua, dari faktor sejarah  masa lalu atau permasalahan 

teritori negara dapat menentukan apakah ingin bersama meyelesaikan masalah  

atau dibiarkan semakin memanas 43 . Yang ketiga dari sisi keamanan, Korea 

Selatan dan Jepang memiliki musuh besar bersama dan dapat juga memiliki 

prioritas keamanan yang berbeda-beda. Melalui kerangka analisis tersebut, 

Yangmo menyatakan pentingnya peran pemimpin, sejarah, dan kerjasama 

                                                             
40 ibid. 
41 ibid. hal 56 
42 ibid. 
43 ibid. 
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keamanan dalam hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang dalam periode 

1998-2015 Hasil dari penelitian Yangmo mengungkapkan adanya dinamika 

centripental dan centrifugal yang cukup signifikan pada masing-masing fase.  

 Dalam fase pertama periode 1998-2000 hubungan Korea Selatan Jepang 

berada di titik yang kuat dengan adanya rekonsiliasi yang dilakukan oleh masing-

masing pihak serta peningkatan pada aspek variabel independen lainnya, dengan 

adanya permintaan maaf dari Obuchi Keizo, selaku Perdana Menteri Jepang pada 

masa itu, pembukaan pasar budaya Jepang yang dilakukan oleh Korea Selatan, 

dan setuju untuk meningkatkan kerjasama keamanan untuk menghadapi Korea 

Utara44 memberikan pemberitaan media yang positif. Pada fase kedua periode 

2001-2007, hubungan kedua negara tersebut berada pada tekanan centrifugal, 

terutama pada pihak Korea Selatan dalam kata lain mengalami penurunan 

dikarenakan buku “Here After Tsukurukai” yang ditulis oleh Jepang. Hal ini 

mengakibatkan persepsi masyarakat Korea Selatan terhadap hubungan Jepang – 

Korea Selatan dalam periode ini jatuh hingga 93,5%45. Pada periode ketiga tahun 

2008-2010 tekanan centripental besar terlihat dari sisi Korea Selatan lantaran 

usaha dari Lee Myung Bak untuk rekonsiliasi dan merubah kebijakan dari 

engagement  ke hardline policy terkait Korea Utara46. Fase keempat tahun 2011-

2015 lebih mengarah pada centrifugal terkait sejarah lantaran kunjungan Perdana 

Menteri Sinzo Abe ke kuil Yakusuni47. 

                                                             
44 ibid. hal 58. 
45 ibid. hal 64. 
46 ibid. hal 66. 
47 ibid. hal 67. 
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 Sebagai kajian untuk studi terdahulu yang kedua, penulis menggunakan 

buku dari Rose McDermott berjudul Prospect Theory in International Relations: 

The U-2 Crisis48 untuk melihat bagaimana operasionalisasi prospect theory dalam 

sebuah kasus yang menyangkut pengambilan keputusan dibawah resiko Presiden 

Eisenhower terkait insiden ditembaknya pesawat U-2 milik Amerika Serikat di 

bawah kendali pilot Francis GaryPower pada tanggal 1 Mei 196049. Yang menjadi 

menarik dalam kasus ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat di bawah 

pimpinan Presiden Eisenhower mengakui sedang menjalankan pengintaian 

terhadap Uni Soviet50 serta adanya kebohongan-kebohongan yang diungkapkan 

oleh Eisenhower mengenai pengintaian yang dilakukan pada masa 

pemerintahannya. 

 Dalam penjelasannya, McDermott mengungkapkan empat poin krusial 

yaitu 1) domain, 2) pilihan-pilihan yang tersedia (options considered),3) 

pengambilan keputusan, dan 4) tindakan yang dilakukan. McDermott menjelaskan 

domain sebagai ‘wilayah’ pemimpin apakah berada dalam keadaan untung atau 

rugi. Hasil dalam poin pertama dinyatakan bahwa Presiden Eisenhower berada 

dalam domain kerugian saat pengambilan keputusan terjadi.  Sebelum adanya 

penjatuhan pesawat U-2, Eisenhower berada dalam domain gains. Beliau 

merupakan salah satu presiden yang memiliki pengaruh baik secara domestik 

maupun internasional dikarenakan sumber informasi rahasia yang tersedia melalui 

pesawat U-2, memberikan akses Eisenhower untuk memantau perkembangan 

                                                             
48 Rose McDermott. “Prospect Theory in International Relations: The U-2 Crisis. hal. 107. 

. Diakses dari https://www.press.umich.edu/pdf/0472108670-05.pdf pada 22 April 2017. 
49 ibid. 
50 ibid. 
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militer milik Uni Soviet51. Namun, semenjak insiden ditembak jatuhnya pesawat 

U-2, domain yang dimiliki oleh Eisenhower langsung jatuh ke dalam domain of 

losses. Kritik dari domestik maupun internasional menyayangkan kebijakan 

Eisenhower yang terlampau berani dan kebohongan yang diungkapkan 

Eisenhower mengenai insiden U-2. 

 Pada poin kedua, Rose McDermott menjelaskan bagaimana framing dapat 

mempengaruhi pilihan-pilihan yang tersedia dan nantinya dapat berdampak pada 

keputusan yang dibuat. Presiden Eisenhower memiliki tiga pilihan dengan urutan 

risiko paling rendah ke paling tinggi yaitu: tetap diam dan tidak melakukan apa-

apa, memberitahukan kebenaran tentang apa yang terjadi, serta yang paling 

berisiko adalah berbohong mengenai pengintaian yang dilakukan oleh pesawat U-

2. Pilihan yang ada pada awalnya adalah rencana Presiden Eisenhower untuk tetap 

menjalankan pengintaian untuk meningkatkan keamanan Amerika Serikat 52 

dengan tetap menjaga kerahasiaan misi U-2. Kerugian yang dimiliki pilihan cukup 

besar, Uni Soviet dapat salah mengartikan penerbangan ini sebagai sebuah 

penyerangan yang dapat berimbas timbulnya peperangan.  Eisenhower sebetulnya 

juga memiliki pilihan untuk tidak menjalankan program U-2, namun risikonya 

adalah Amerika Serikat tidak dapat memantau pengeluaran militer Uni Soviet. 

Karena ini adalah sebuah misi pengintaian yang melibatkan negara, Eisenhower 

tidak terbuka mengenai hal ini kepada publik. Eisenhower ‘mengsalahartikan’ 

framing yang dilakukan oleh Allen Dulles dan Richard Bissell bahwa jika Uni 

Soviet benar menembakan pesawat U-2, pilot yang mengemudikannya tidak akan 

                                                             
51 ibid. hal 109. 
52 ibid. hal 124. 
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mungkin selamat dan Amerika Serikat bisa untuk tidak bertanggung jawab atas 

pengintaian yang dilakukan. 

 Pada poin ketiga Rose McDermott menjelaskan bagaimana pada akhirnya 

Presiden Eisenhower mengambil keputusan dan melihat bagaimana risikonya, 

apakah risk averse atau risk acceptance.  Dengan situasi dan domain kerugian 

yang dialami oleh Presiden Eisenhower, beliau memilih mengambil pilihan 

dengan risiko tertinggi yaitu berbohong mengenai pengitaian U-2. Eisenhower 

berpendapat bahwa dengan mengambil risiko dia dapat membalikan keadaan 

untuk mengembalikan kredibilitasnya kepada publik53. Poin terakhir adalah untuk 

melihat bagaimana hasil terakhir dari pilihan yang diambil, dilihat dari hubungan 

antara domain dan risiko. Hasilnya adalah keputusan yang diambil oleh Presiden 

Eisenhower memperburuk posisinya. Konsekuensinya adalah Uni Soviet 

membatalkan Paris Summit dan batalnya kunjugan Eisenhower ke Jepang.  

Eisenhower gagal untuk membalikan keadaannya dan menerima kritik pedas baik 

dari domestik maupun luar negeri. 

 Dengan tulisan milik Rose McDermott ini, penulis dapat lebih memahami 

bagaimana operasionalisasi prospect theory dalam sebuah kasus di dunia 

hubungan internasional. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 

prospect theory untuk melihat dari sisi domain serta resiko yang diambil oleh Park 

Geun Hye dalam penandatanganan GSOMIA dengan Jepang, terlepas dari protes 

masyarakat Korea Selatan yang tidak setuju dengan penandatanganan tersebut. 

                                                             
53 ibid. hal 132. 
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 Yang ketiga, penulis menggunakan sebuah E-Journal Pacific Forum CSIS 

oleh David Kang dan Jiun Bang yang berjudul “Japan-Korea Relations: What 

Goes Up, Must Come Down”54. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis 

adalah bahwa jurnal ini membahas hubungan Korea Selatan dan Jepang pada 

rentang September-Desember 2016, spesifik membahas bagaimana kerjasama 

GSOMIA dan skandal Choi Soon Sil-gate yang menimpa Park Geun Hye. 

 David Kang dan Jiun Bang mengawali dengan memberikan timeline 

GSOMIA dari awal dan selanjutnya membahas bagaimana GSOMIA berpengaruh 

ke dalam hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang. Penjelasan keduanya 

menunjukan bahwa semenjak GSOMIA dicetuskan tahun 1989 dan hampir 

ditandatangani pada 2012 lalu, hingga tahun 2016 tidak ada perubahan yang 

berarti terkait kedua pandangan negara tersebut terhadap GSOMIA; Jepang yang 

tetap konsisten mendukung dengan melihat perkembangan nuklir Korea Utara, 

dan Korea Selatan yang tetap memiliki popular opinion buruk terkait kerjasama 

GSOMIA hingga tahun 2016 dengan lima alasan, bahwa Korea Selatan 

melakukan perjanjian dengan Jepang yang notabene belum meminta maaf terkait 

permasalaha sejarah dan pendapat bahwa Jepang tidak dapat dipercaya, Self 

Defense Forces Jepang yang dikhawatirkan akan masuk Korea Selatan tanpa ijin, 

campur tangan Amerika Serikat, kurang adanya transparasi dari prosedur 

GSOMIA, dan perhitungan bahwa Korea Selatan akan lebiih banyak mengalami 

kerugian daripada keuntungan dari GSOMIA. 

                                                             
54 David Kang dan Jiun Bang. “Japan-Korea Relations: What Goes Up, Must Come Down.” 

Comparative Connections: A Tiannual E-Journal on East Asia Bilateral Relations Vol. 18 No.3 

(2017). diakses pada 10 Oktober 2017. 
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 Kelima alasan tersebut kemudian di-counter David Kang dan Jiun Bang 

bahwa hanya poin terakhir saja yang memiliki alasan substansial tekait isi 

GSOMIA, sementara alasan-alasan yang lain sudah berada di luar substansi 

perjanjian yang mempermasalahkan aktor dan hal-hal yang mempengaruhi 

GSOMIA. Alasan pada poin pertama adalah bahwa GSOMIA memiliki tujuan 

utama pada hubungan keamanan, bukan diplomatik yang merupakan dua hal yang 

berbeda. Poin kedua tidak dapat dibenarkan karena pihak Korea Selatan dan 

Jepang sudah menjelaskan jika ingin membawa pasukan masuk ke negara Korea 

Selatan harus melalui persetujuan negara terkait terlebih dahulu.  

Pada poin ketiga dan keempat, David Kang dan Jiun Bang menegaskan 

adanya pandangan dari publik Korea Selatan terkait pakta militer itu sendiri. 

Bahwa memang GSOMIA dilakukan tanpa adanya pemberitaan langsung dari 

media dan dengan timing penandatanganan yang buruk. Dan terkait ‘tekanan dari 

AS’, meskipun Korea Selatan menyetujui penempatan THAAD dan juru bicara 

Menteri Pertahanan telah mengatakan tidak ada agenda GSOMIA yang 

dibicarakan selama berada di Pentagon, David Kang dan Jiun Bang lebih 

menekankan kepada siapakah yang dimaksud ‘Amerika Serikat’ disini, apakah 

kabinet Presiden Obama yang sudah sampai pada periode akhir kepemimpinan 

ataukah kabinet Presiden Trump yang bahkan belum memasuki masa 

kepemimpinan resmi.  

Selanjutnya David Kang dan Jiun Bang berbicara mengenai efek skandal 

yang menerpa Park Geun Hye atau yang ditulis di dalam jurnal sebagai The Choi 

Effect. Sebelum skandal mencuat, Kato Tatsuya selaku kepala agensi pemberitaan 
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Sankei Shimbun di Seoul telah menerbitkan pemberitaan khusus tentang Park 

Geun Hye dan pemerintahannya sebanyak dua kali. Bahkan, sempat dipenjara 

pada Desember 2015 karena tuduhan pencemaran nama baik terhadap Presiden. 

Hingga pada akhirnya media Korea JTBC menerbitkan sebuah berita yang 

menemukan bukti-bukti dokumen diplomatik yang berkaitan dengan hubungan 

bilateral Korea Selatan dan Jepang dari komputer pribadi milik Choi Soon Sil.  

David Kang dan Jiun Bang mengungkapkan, Choi’s effect ini memberikan 

dampak yang lebih terlihat dari hubungan negara dan ekonomi. Pertama, dalam 

hubungan bilateral dan trilateral dengan Jepang yang dapat terganggu. Kedua, 

resiko ekonomi yang dapat dilihat dari ditundanya currency swap arrangement 

tahun 2015 antara Jepang dan Korea Selatan yang dapat mengganggu pergerakan 

pasar kedua negara tersebut. Ditambah lagi Korea Utara yang melakukan tes 

nuklir pada tanggal 9 September 2016 yang memberikan komentar sinis kepada 

penandatanganan GSOMIA dengan mengatakan bahwa GSOMIA sebagai jalan 

untuk melancarkan trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang dan juga sebagai 

‘tempat aman’ bagi Park Geun Hye si Pengkhianat agar terhindar dari skandal 

politik besar yang menimpanya. 
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2.2 Kajian Teoritik 

 2.2.1. Prospect Theory 

 Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan prospect theory dari 

Rose McDermott untuk menjabarkan fenomena mengenai penandatangan 

GSOMIA yang dilakukan oleh Park Geun Hye dengan Jepang tahun 2016. 

Namun, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai prospect theory 

secara umum untuk memberikan gambaran mengenai prospect theory. 

 Adanya prospect theory bermula dari Expected Value Theory yang 

pertama kali diperkenalkan oleh Daniel Bernoulli sebagai teori pertama dalam 

pengambilan keputusan dibawah risiko 55  pada kajian behavioural economics. 

Kemudian dikembangkan oleh von Neumann dan Morgenstern sebagai sebuah 

Subjective Expected Utility Theory56. Dalam tahapan awal perkembangan teori ini, 

Daniel berasumsi bahwa setiap orang berusaha untuk memaksimalkan keuntungan 

dari hasil, bukan untuk memaksimalkan kemungkinan nilai yang dimiliki57 yang 

diajukan sebagai sebuah ‘fungsi utilitas’ dalam melihat perilaku seseorang dalam 

memutuskan suatu keputusan58. Asumsi ini memberikan kesimpulan bahwa pada 

dasarnya manusia berani untuk mengambil resiko atas dasar nilai dari hasil yang 

didapatkan 59. Von Neumann dan Morgenstern memberikan pernyataan tambahan 

adanya hubungan antara kepuasan preferensi individu dengan pembentukan fungsi 

                                                             
55 Rose McDermott, “Risk Taking in International Politics: Prospect Theory in American Foreign 

Policy,” 1998, The University of Michigan Press. Hal 15. 
56 ibid. hal 15 
57 ibid. hal 16 
58 ibid. hal 16 
59 ibid. hal 16 
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utilitas untuk melihat bagaimana seseorang dalam mengejar keuntungan 

maksimalnya 60 . Von Neumann dan Morgenstern mengasumsikan bahwa 

seseorang belum tentu memiliki kurva keuntungan yang sama dengan yang lain, 

namun memiliki kesamaan dalam mencapai subjective expected utility61. 

  Prospect theory sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Daniel Kahneman 

dan Amos Tversky pada tahun 1979 sebagai kritik dan teori alternatif terhadap 

Expected Utility Theory dalam fokus analisis pengambilan keputusan beresiko 

pada manusia yang gagal dalam memprediksi hasil yang awalnya diprediksi akan 

sejalan dengan nilai yang dimiliki oleh pengambil keputusan62.  Prospect theory 

berbicara mengenai kecenderungan perilaku individu dalam mengambil sebuah 

keputusan berdasarkan oleh situasi atau keadaan (domain) 63  yang mendukung 

ataukah tidak yang dihadapi oleh pembuat keputusan; perilaku risk averse 

(menghindari risiko) ketika berada dalam domain of gains (domain keuntungan), 

dan perilaku risk seeking (menerima risiko) ketika berada dalam domain of loses 

(domain kerugian)64. 

  

 

                                                             
60 ibid. hal 17 
61 ibid. hal 17. 
62 ibid. hal 18. 
63 domain dapat dilihat secara: 1) obyektif, melalui kondisi ekonomi, opini domestik dan 

internasional, rapat kongress, konten pidato, dan pemberitaan media; 2) subyektif dilihat dari 

biografi dan memoir serta interview dari pembuat keputusan 
64 ibid. hal 18. 
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 Daniel Kahneman dan Amos Tversky mengungkapkan dua bagian penting 

yang menjadi dasar pengambilan keputusan di dalam prospect theory65: 

1. Fase Framing / Editing 

Fase framing/editing bertujuan untuk memudahkan memilih 

pilihan-pilihan yang tersedia dari pembuat keputusan. Pada dasarnya, fase 

ini merujuk kepada bagaimana sebuah piihan dipengaruhi oleh perilaku, 

norma, serta ekspetasi yang ditunjukan kepada pembuat keputusan 66 . 

Bagaimana pilihan-pilihan yang ada tersebut dibentuk dan dikemas akan 

memengaruhi pembuat keputusan untuk memilih pilihan-pilihan yang 

tersedia 67  yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pilihan yang 

pembuat keputusan ambil. Ada kalanya suatu pilihan sangat 

diperhitungkan oleh seorang pemimpin namun tidak diperhitungkan sama 

sekali oleh pemimpin lainnya dikarenakan perbedaan norma, perilaku dan 

ekspetasi yang terbentuk yang kemudian disebut dengan framing effect68. 

Kahenman dan Tversky menyatakan bahwa pembuat keputusan biasanya 

cenderung tidak peka terhadap informasi maupun pilihan dalam efek 

framing. Ada kemunginan individu tersebut memiliki preferensi berbeda 

yang dikemas dalam framing berbeda, atau individu yang tidak peka 

dalam melihat alternatif piihan dan framing lainnya, dan sering merasa 

tidak yakin dalam menangani ikonsistensi 69 . Dampaknya yang dapat 

                                                             
65 ibid.hal 20. 
66 ibid. hal 21. 
67 ibid. hal 21. 
68 ibid. hal 21. 
69 ibid. hal 25. 
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ditimbulkan framing ini adalah keputusan yang diambil dapat 

dimanipulasi melalui bagaimana bentuk dan cara penerimaan dari pilihan-

pilihan yang tersedia tanpa merubah isi dari informasi yang ada70  

Untuk menyederhanakan dan mengevaluasi pilihan yang tersedia 

yang dihadapi oleh pembuat keputusan, Kahneman dan Tversky 

menjabarkan mengenai dasar esensi dari efek framing menjadi dua bagian 

yaitu acceptance dan segregation, ditambah dengan mekanisme seperti 

coding, combinatiion, dan cancellation 71 . Acceptance menyatakan 

pembuat keputusan cenderung tidak akan merubah pilihan dan keputusan 

yang telah dibuat disaat pilihan tersebut dianggap rasional dan relevan 

dengan permasalahan yang dihadapi. Segregation menjelaskan bahwa 

pembuat keputusan cenderung fokus kepada faktor yang dapat 

menyelesaikan masalah secara langsung tanpa menghiraukan faktor 

lainnya yang bisa saja memiliki dampak yang nyata namun hasilnya tidak 

terjadi secara langsung. Coding merujuk pada kecenderungan pembuat 

keputusan untuk mengkategorikan kemungkinan yang didapatkan dari 

seberapa besar keuntungan (gain) atau kerugain (loss) yang didapatkan 

berdasarkan dari aset yang dimiliki saat ini (reference point) dari individu 

tersebut. Combination merupakan strategi yang digunakan pembuat 

keputusan untuk menambahkan dan mencampurkan pilihan-piihan yang 

dirasa memiliki kemungkinan hasil yang sama. Cancellation merujuk 

kepada sebuah tindakan untuk menyederhanakan pilihan dengan 

                                                             
70 ibid 
71 ibid hal 23. 
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mengabaikan piihan yang dirasa memiliki hasil yang serupa dengan 

piihan lain. 

2. Fase Evaluasi 

Setelah semua opsi kemungkinan telah melalui fase edit/framing, 

pembuat keputusan akan mengevaluasi opsi-opsi pilihan dan membuat 

keputusan yang masuk kepada fase evaluasi. Terdapat dua komponen 

penting di dalam fase ini yaitu fungsi nilai (value function) dan fungsi 

beban (weighting function). 

Ada tiga karakteristik utama yang dapat dilihat dari fungsi nilai ini. 

Yang pertama adalah, fungsi nilai sebagai penunjuk aspek keuntungan 

(gains) dan kerugian (losses) yang didapatkan, diukur dari titik 

dimulainya sebuah keputusan diambil, yang biasa disebut dengan 

reference point72. Jika dilihat di dalam hubungan internasional, reference 

point merujuk kepada keadaan pembuat keputusan untuk menimbang 

apakah dirinya berada di dalam posisi menguntungkan ataukah tidak 

menguntungkan. 

 Kedua adalah kurva berbentuk S yang berada di kanan (gains) dan 

kiri (losses) Kurva ini dibuat untuk menggambarkan tendensi pembuat 

keputusan yang berada pada domain tertentu. Pembuat keputusan yang 

berada pada domain gains akan cenderung risk averse pada pilihan yang 

                                                             
72 ibid. hal 27. 
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dibuat dibandingkan dengan pembuat keputusan yang berada pada 

domain loss, yang akan cenderung risk seeking73. 

 Ketiga adalah adanya garis curam yang berada pada domain loss. 

Garis ini memberikan gambaran bahwa adanya penurunan yang 

menyebabkan domain of losses akan lebih terasa jika dibandingkan 

dengan peningkatan pada domain of gains74. Individu cenderung untuk 

lebih merasakan kehilangan daripada daripada sesuatu yang telah diraih 

meskipun hal tersebut memiliki nilai yang sama (loss aversion). 

 

Gambar 1. Kurva value function dalam Prospect Theory.   

(sumber: diambil dari http://www.inquiriesjournal.com/articles/1592/prospect-theory-in- 

international-relations) 

Sementara itu, weighting function atau fungsi beban menjelaskan 

akan ada banyak hal yang dipertimbangkan dari faktor untung dan rugi 

oleh pembuat keputusan terhadap pilihan-pilihan yang akan diambil. Hal 

                                                             
73 ibid. hal 29. 
74 ibid.  
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ini disebabkan banyaknya bias dan kecenderungan individu untuk 

melihat pada framing negatif terlebih dahulu.  

 2.2.2 Prospect Theory dalam Hubungan Internasional  

 Prospect theory yang semula teori psikologi untuk mengetahui bagaimana 

seseorang membuat keputusan, kini dikembangkan menjadi sebuah teori yang 

dapat digunakan di dalam politik hubungan internasional. Salah satu tokoh yang 

mengembangkan propspect theory dalam politik internasional adalah Rose 

McDermott. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, penulis menggunakan 

Prospect Theory oleh Rose McDermott sebagai alat untuk menjelaskan 

pengambilan keputusan Park Geun Hye di tahun 2016.  

 Rose McDermott menegaskan bahwa prospect theory merupakan teori 

pengambilan keputusan untuk menjelaskan mengapa suatu negara mengambil 

langkah yang tidak umum dengan melihat pada individu pengambil keputusan 

atau kepala negara dalam memahami situasi yang berkaitan dengan kebijakan luar 

negerinya, dengan menekankan pada pentingnya situasi dalam pengambilan 

keputusan75. Pengaplikasian prospect theory dalam hubungan internasional biasa 

digunakan di dalam kondisi pengambilan keputusan yang memiliki risiko cukup 

besar, seperti pada aspek keamanan internasional.  

 Tujuan McDermott dalam teori ini adalah untuk melihat bagaimana 

kecenderungan individu sebagai pembuat keputusan dalam mengambil keputusan 

dilihat dari risiko yang diambil dari situasi tertentu (risk propensity), apakah 

                                                             
75 ibid. hal 35 
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termasuk kedalam tindakan menghindari risiko (risk averse) atau cenderung 

menerima risiko (risk acceptance)76.  Risk propensity ini berhubungan erat dengan 

domain yang dimiliki oleh pembuat keputusan, karena domain yang 

memunculkan risk propensity 77 .Bahwa seseorang presiden atau pembuat 

keputusan akan berusaha menghindari resiko (risk averse) jika memiliki posisi 

baik dan dihadapkan pada potensi hasil yang menguntungkan (potential gains). 

Dan pembuat keputusan akan cenderung mencari resiko (risk seeking) jika 

dihadapkan pada sesuatu yang  tidak menguntungkan (potential losses).Untuk 

penjabaran asumsi dasar teori ini, telah disediakan tabel hubungan antara domain 

dengan risk propensity78. 

  Tabel 2.1 Prospect Theory Rose McDermott 

 KEUNTUNGAN KERUGIAN 

MENGHINDARI 

RESIKO (risk 

averse) 

 

 PROSPECT THEORY 

 

MENERIMA 

RESIKO (risk 

seeking 

  

 PROSPECT THEORY 

(Sumber: Prospect Theory: An Analyisis of Decision Under Risk oleh Rose McDermott)  

                                                             
76 ibid. hal. 36 
77 ibid. 
78 ibid. 
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 Selain domain dan risk propensity, hal penting lainnya yang diutarakan 

oleh Rose McDermott adalah keberadaan titik referen (reference point) yang 

dimiliki oleh setiap pembuat keputusan dan loss aversion. 

  Reference point merupakan hal yang krusial untuk menilai seberapa 

‘keuntungan’ dan ‘kerugian’ yang didapatkan oleh pembuat keputusan dalam 

gagasan domain dan risiko79. Dalam kata lain, reference point penting di dalam 

penentuan domain seseorang. Point ini dilihat dari kondisi saat ini atau status quo, 

yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti norma dan ekspetasi80. Hal 

mengenai reference point telah diutarakan sebelumnya oleh Kahneman dan 

Tversky. 

“There are situations in which gains and losses are coded relative 

to an expectations or aspirations level that differs from status quo… 

A change of reference point alters the preference order for 

prospects. In particular, the present the present theory implies that 

a negative translation of a choice problem, such as arises from 

incomplete adaption to recent losses, increase ris seeking in some 

situations… This analysis suggests that a person who has not made 

peace with his losses is likely to accept gambles that would be 

unacceptable to him otherwise… a failure ti adapt or losses or 

attain an expected gain induces risk seeking.81” 

 Sementara itu, loss aversion berbicara mengenai bagaimana sebuah 

kerugian (loss) begitu sangat terasa jika dibandingkan dengan sebuah keuntungan 

(gains) dengan nilai yang sama. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam 

ilustrasi kurva S pada value function, garis cekung yang curam pada domain loss 

menyatakan bahwa akan sulit bagi seorang individu untuk menyesuaikan diri 

                                                             
79 ibid. hal 40. 
80 ibid. 
81 ibid. hal. 41 
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dalam kerugian daripada keuntungan. Sehingga, individu cenderung untuk melihat 

pilihan yang di-framing pada konteks negatif daripada positif. 

 Rose McDermott kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai prospect 

theory dalam kajian hubungan internasional. Di dalam bukunya, Rose McDermott 

menjelaskan secara rinci dua variabel yang menjadi penentu dalam meihat 

kecenderungan seseorang dalam mengambil keputusan berisiko, yaitu domain 

sebagai variabel independen dan risiko (risk) sebagai variabel dependen. 

1. Domain82 

Domain merujuk kepada bagaimana sebuah aksi terjadi pada 

situasi yang disadari sebagai sebuah keuntungan (gains) atau kerugian 

(losses). Untuk dapat melihat domain seseorang, dapat ditinjau baik secara 

obyektif maupun subyektif. Secara obyektif dapat dilihat melalui sumber 

yang relevan seperti opini publik, konten pidato, indikator dalam kongres, 

indikator ekonomi seperti indeks pasar saham atau tingkat pengangguran, 

artikel dalam koran atau majalah, dan opini masayarakat global melalui 

saluran diplomatik. Secara subyektif domain dapat dilihat melalui memoir, 

interview, arsip-arsip, tulisan privat, transkrip, dan dokumen hubungan 

luar negeri. 

McDermott menuturkan bahwa ada beberapa hal kompleks dalam 

penentuan domain, yaitu beberapa pemimpin dan pembuat keputusan 

kemungkinan menggunakan kriteria berbeda untuk menentukan aksi 

                                                             
82 ibid. hal 37. 



30 

  

domain mereka 83 . Sebagai contoh, pemimpin suatu negara bisa saja 

menganggap opini domestik negara mereka lebih penting daripada opini 

publik internasional selama pemimpin tersebut yakin akan terpilih lagi 

dalam pemilihan umum presiden selanjutnya84.  

Yang perlu menjadi perhatian disini adalah domain harus 

dideskripsikan secara bertahap, dan semakin banyak menggunakan domain 

dari berbagai aspek, semakin mudah pula untuk menentukan domain dari 

pembuat keputusan85. Selain itu, Rose McDermott mengatakan bahwa ada 

beberapa catatan yang perlu dipahami mengenai penggunaan domain 

subyektif, yaitu tidak semua pemimpin atau pembuat keputusan secara 

gamblang membicarakan mengenai keadaa domain mereka. Melihat 

domain secara subyektif  seperti interview langsung dapat menimbulkan 

bias karena data yang dianalisa bersumber langsung dari subyek analisa86. 

Dalam kata lain, subyek analisa kemungkinan besar akan menggambarkan 

dirinya dengan sebaik mungkin, apalagi dengan status tinggi di negaranya. 

 2. Resiko (Risk)87 

Rose McDermott menggambarkan resiko sebagai ketakutan akan 

kehilangan terhadap nilai yang dianggap penting. Resiko tidak dapat 

ditentukan berdasarkan domain ataupun perkiraan hasil, hanya dapat 

                                                             
83 ibid. 
84 ibid. 
85 ibid. hal 38. 
86 ibid. 
87 ibid. hal 39 
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diteliti dari variasi kemungkinan hasil yang keluar. 88  Untuk melihat 

seberapa resiko yang ada, McDermott menerapkan ordinal comparisons 

dengan melihat kemungkinan hasil dari setiap pilihan yang dimiliki. Hasil 

dan resiko akan berbanding lurus, bahwa semakin besar kemungkinan 

hasil, maka semakin tinggi pula resiko yang akan didapatkan 89 . Jika 

kemungkinan hasil yang didapatkan tergolong rendah, maka resiko yang 

didapatkan juga akan sedikit. Dari hal tersebut, risk propensity akan 

terlihat apakah pengambil keputusan cenderung risk seeking atau risk 

averse.  

Risiko sangat erat kaitannya dengan pilihan-pilihan yang diambil. 

Pengambil keputusan biasanya mengkategorikan pilihan-pilihan yang 

tersedia secara sistematis dan tidak jarang juga melihat kemungkinan hasil 

pilihan-pilihan tersebut dari kesesuaiannya dengan nilai yang dipegang 

pembuat keputusan. Tentunya, pilihan-pilihan terseut memiliki efek 

framing yang berbeda-beda. 

2.3 Operasionalisasi Teori/Konsep 

 Dalam kerangka teori yang telah penulis jabarkan sebelumnya, penulis 

dapat membuat operasionalisasi teori dengan menggunakan prospect theory yang 

dikemukakan oleh Rose McDermott melalui tulisan berjudul Risk Taking in 

International Politics: Prospect Theory in American Foreign Policy. Berangkat 

dari prospect theory, Rose McDermott memberikan dua macam variabel. Yang 

                                                             
88 ibid. 
89 ibid. hal 39 
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pertama adalah domain sebagai variabel independen dan risk yang terbagi menjadi 

risk averse (menghindari resiko) dan risk seeking (menerima resiko) untuk 

melihat kecenderungan dalam mengambil keputusan beresiko. Keterkaitan antara 

domain dengan resiko dalam prospect theory Rose McDdermott adalah bahwa: 1). 

Jika penambil keputusan berada dalam domain keuntungan (gains), maka dia akan 

cenderung untuk mengambil pilihan dengan resiko kecil (risk averse); 2) Jika 

pengambil keputusan berada dalam domain kerugian (losses), maka keputusan 

yang diambil cenderung memiiki resiko yang ebih besar (risk seeking). 

 2.3.1. Domain 

  Dalam prospect theory, domain merupakan variabel indepnden 

yang merujuk pada situasi yang dihadapi oleh pembuat keputusan, apakah dalam 

kondisi yang menguntungkan ataukah merugikan. Domain keuntungan dapat 

dilihat melalui indikator obyektif dan subyektif yang mendukung keputusan 

pemimpin seperti dukungan kongres dan opini publik, media, opini internasional, 

dan tidak mengancam status quo pemimpin tersebut. Sementara domain kerugian 

dapat dilihat melalui indikator subyektif dan obyektif yang memiliki hasil dan 

respon negatif, media dan publik yang tidak mendukung, serta keadaan yang 

mengancam status quo seorang pemimpin. Dalam kasus ini, penulis akan melihat 

domain Park Geun Hye dari tinggi rendahnya opini masyarakat  terhadapnya, 

keberadaan kongress dan oposisi terkait kebijakan yang dikeluarkan Park Geun 

Hye, pemberitaan media, keadaan ekonomi Korea Selatan pada masa 

pemerintahan Park Geun Hye, dan pidato ataupun interview Park Geun Hye. Dari 



33 

  

domain tersebut, penulis akan dapat mengetahui posisi status quo Park Geun Hye 

tekait dengan GSOMIA. 

2.3.2  Resiko (Risk) 

  Dalam kasus pengambilan keputusan Park Geun Hye terkait 

GSOMIA, penulis akan menjabarkan terkait prospek dari pilihan-pilihan beserta 

resiko yang dimiliki oleh Park Geun Hye. Pilihan-pilihan tersebut antara lain: 1) 

untuk menandatangani GSOMIA dengan Jepang, 2) untuk menunda 

penandatanganan hingga diresmikannya kabinet Amerika Serikat yang baru dan 

3) untuk tidak menandatangani GSOMIA dengan Jepang, Resiko dari prospek 

pilihan-pilihan tersebut akan dilihat dari perbandingan prospek hasil dengan 

resiko yang diambil (ordinal comparsion), pengaruh framing yang dilakukan oleh 

rekan politik Park Geun Hye yang dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat. 

2.3.3 Definisi Gain 

 Pengambilan keputusan penandatanganan GSOMIA tidak telepas dari 

situasi dan kondisi yang mendukung dan bagaimana pengaruh penandantanganan 

GSOMIA terhadap Korea Selatan. Situasi gain ini dapat memperlihatkan ‘kondisi 

keuntungan atau pencapaian yang diinginkan’ dari dua aspek: aspek sebagai 

negara Korea Selatan dan aspek sebagai rezim dari Park Geun Hye. 

 Situasi gain dilihat sebagai sisi Korea Selatan adalah bagaimana 

kedepannya penandatanganan GSOMIA dapat memberikan keamanan dari 

ancaman-ancaman nuklir Korea Utara dan peningkatan militer China. Sementara 
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gain dilihat sebagai rezim Park Geun Hye adalah bagaimana kabinet Park Geun 

Hye dapat mencapai sebuah kesepakatan kontroversial, yang menjadi pakta 

militer pertama antara Korea Selatan-Jepang dan bagaimana isu ini dapat 

membuat rezim Park Geun Hye bertahan, ditengah kasus skandal politik yang 

melibatkan Park Geun Hye dengan menunjukan bahwa beliau masih memiliki 

otoritas sebagai presiden untuk membuat sebuah keputusan luar negeri. 

2.3.4 Fase Evaluasi 

 Berangkat dari reference point, fase evaluasi pada dasarnya menjelaskan 

bagaimana opsi pilihan yang telah dikemas sedemikian rupa dalam fase framing 

dievaluasi dari seberapa besar kerugian dan keuntungan yang akan didapatkan 

dari masing-masing kemungkinan pilihan tersebut. Pilihan-pilihan yang mendasari 

adalah dari apakah dengan ditandangani atau tidaknya GSOMIA akan 

memberikan perubahan dan keuntungan pada sisi negara. Ataukah malah 

memberikan perubahan dan keuntungan bagi rezim Park Geun Hye. 
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Tabel 2.2 Operasionalisasi Teori 

1. Tabel 2.2.1: Variabel Independen “Penandatangan GSOMIA dalam 

 Kepemimpinan Park Geun Hye” 

 

 Variabel 

 

 

Indikator 

 

Parameter 

 

Operasionalisasi 

 

 

 

 

 

 

    Domain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gain 

 

 

 Kondisi Ekonomi Baik 

 Opini Internasional 

yang Mendukung 

 Ada Dukungan 

Kongress 

 Polling Opini Publik 

yang Mendukung 

 Editorial Media yang 

mendukung 

 Konten Pidato 

Presiden yang 

Menyatakan 

Kesetujuan 

 

 

 Kondisi perekonmian 

Korea Selatan yang baik 

 Opini internasional 

yang Mendukung 

GSOMIA 

 Polling opini publik 

yang Mendukung 

GSOMIA dan Park 

Geun Hye 

 Adanya Dukungan 

kongres terhadap 

GSOMIA 

 Pemberitaan Berita 

yang Mendukung 

GSOMIA dikeluarkan 

Park Geun Hye 

 Konten dari Pidato Park 

Geun Hye yang Setuju 

GSOMIA 

 

 

Domain 

 

 

Loss 

 Kondisi Ekonomi 

buruk 

 Opini Internasional 

yang Menolak 

 Lemahnya Dukungan 

Kongress 

 Polling Opini Publik 

yang Menolak 

 Editorial Media yang 

Menolak 

 Konten Pidato 

Presiden yang 

Menyatakan 

Ketidaksetujuan 

 Kondisi perekonmian 

Korea Selatan buruk 

 Opini internasional 

yang Menolak 

GSOMIA 

 Polling opini publik 

yang Menolak 

GSOMIA 

 Dukungan Kongres 

Lemah terhadap 

GSOMIA 

 Pemberitaan Berita 

yang Menolak 

GSOMIA 

 Konten dari Pidato Park 

Geun Hye Menolak 

GSOMIA 
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2. Tabel 2.2.2: Variabel Dependen “Pengambilan Keputusan Park Geun 

 Hye untuk Menandantangani GSOMIA dengan Jepang” 

  

Variabel Indikator Parameter Operasionalisasi 

 

 

Risk 

Averse 

 

 

Options  

Considered 

 

 Proses Framing 

 Variasi Kemungkinan 

hasil rendah dengan 

resiko rendah 

 Bagaimana pilihan-

pilihan dari 

GSOMIA 

dipengaruhi dan 

dipresentasikan 

kepada Park Geun 

Hye 

 Apabila Park Geun 

Hye berada dalam 

domain gain, 

keputusan yang 

diambil cenderung 

menghindari risiko 

 

 

Risk 

Seeking 

 

 

Options 

Considered 

 

 Proses Framing 

 Variasi Kemungkinan 

hasil tinggi dengan 

resiko tinggi 

 Bagaimana pilihan-

pilihan dari 

GSOMIA 

dipengaruhi dan 

dipresentasikan 

kepada Park Geun 

Hye 

 Apabila Park Geun 

Hye berada dalam 

domain loss, 

keputusan yang 

diambil cenderung 

menerima risiko 
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2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan Keputusan Presiden Park Geun Hye 

dalam Penandatanganan General Security of 

Military Information Agreement (GSOMIA) Korea 

Selatan-Jepang Tahun 2016 

Penandatanganan GSOMIA dalam 

Kepemimpinan Park Geun Hye 

 

Domain of Losses Domain of Gains 

Pengambilan Keputusan Park Geun 

Hye dalam penandatanganan 

GSOMIA dengan Jepang 

Risk Seeking Risk Averse 

Obyektif 

 Kondisi Ekonomi 

buruk 

 Opini 

Internasional 

yang Menolak 

 Lemahnya 

Dukungan 

Kongress 

 Polling Opini 

Publik yang 

Menolak 

 Editorial Media 

yang Menolak 

 Konten Pidato 

Presiden yang 

Menyatakan 

Ketidaksetujuan 

Obyektif 

 Kondisi Ekonomi 

Baik 

 Opini Internasional 

yang Mendukung 

 Ada Dukungan 

Kongress 

 Polling Opini Publik 

yang Mendukung 

 Editorial Media 

yang mendukung 

 Konten Pidato 

Presiden yang 

Menyatakan 

Kesetujuan 

 

Options 

Considered 

Options 

Considered 

 Proses 

Framing 

 Variasi 

Kemungkinan 

Hasil Tinggi 

Hasil Sedang 

Hasil Rendah 
 

 Proses 

Framing 

 Variasi 

Kemungki

nan Hasil 

Rendah 

Hasil 

Sedang 

Hasil 

Tinggi 

 

Presiden Park Geun Hye 

Memutuskan untuk 

Menandatangani Kerjasama 

GSOMIA 

Variabel Independen Variabel Dependen 
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2.5 Hipotesis 

 Keputusan Park Geun Hye untuk menyetujui penandatanganan GSOMIA 

dengan Jepang yang sebelumnya ditunda oleh Presiden Lee Myung Bak, adalah 

dikarenakan kondisi Park Geun Hye yang berada pada situasi yang merugikan 

(domain of losses) pada saat berjalannya penandatanganan, dengan kondisi 

domestik yang buruk, meskipun Jepang dan Amerika Serikat sangat mendorong 

kesepakatan ini terlaksana. Setelah kasus skandal korupsi yang menerpa dirinya 

terkuak. Penulis melihat, bahwa penandantangan GSOMIA ini dilakukan 

berdekatan dengan kasus skandal yang terkuak untuk berusaha mengalihkan 

skandal pada penandatanganan GSOMIA yang merupakan isu sensitif kedua 

negara tersebut. Dikarenakan minimnya dukungan dari dalam domestik perihal 

penandatanganan GSOMIA dengan Jepang ini, Park Geun Hye juga berusaha 

untuk mengembalikan citranya di internasional dengan mengambil resiko (risk-

seeking) untuk menyetujui penandatanganan tersebut. 

  

 

 

  


