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BAB III 

TEORI DECISION MAKING 

Pada bab ini akan menjelaskan pengertian dari teori decision making. Bab 

ini juga akan menjelaskan model dari teori decision making yang guna 

mengetahui tindakan atau sikap dari pembuat keputusan. Menurut Snyder 

pengertian teori decision making yang berasumsi bahwa melalui teori decision 

making akan mengetahui perilaku Negara dalam hubungan internasional. 

Snyder juga menjelaskan yang mana teori decision maker dalam proses 

pengambilan keputusan harus mempertimbangkan faktor internal dan 

eksternal. Hal ini juga yang menjadikan alasan mengapa diambilnya kebijakan 

luar negeri suatu Negara.  

3.1 Prospek dari teori Decision Making   

Decision Making (pengambilan keputusan), muncul pada 1950-an di 

Amerika Serikat. Herbert A. Simon adalah orang pertama yang menggunakan 

konsep "pengambilan keputusan" dalam buku yang berjudul Amninistrative 

behavior: A Study Of Decision Making Processes In Administrative 

Organization telah terbit pada tahun 1947. Sejak saat itu, "pengambilan 

keputusan" telah banyak digunakan di seluruh dunia. Banyak ahli telah 

mengintepretasikan makna pengambilan keputusan dari perspektif yang 

berbeda. Beberapa percaya bahwa pengambilan keputusan adalah proses 

perbandingan dan seleksi atas pilihan-pilihan alternatif yang telah dibuat, 

pengambilan keputusan mengacu pada semua kegiatan di mana orang 
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mencoba untuk menentukan tujuan dari perilaku, kemudian dalam bidang 

politik pengambilan keputusan digunakan sebagai penggambaran untuk 

Negara dalam membuat suatu kebijakan (Xing, 2015, hal. 43). 

Pengambilan keputusan menurut Robert Jervis (Teuku, 2002) : 

“Para pengambil keputusan cenderung memeliki persepsi yang 

bersifat agrosentris dalam mengintepretasikan keputusan-keputusan 

mereka sebagai respon dari kondisi-kondisi objektif, dalam hal ini 

kondisi lingkungan eksternal mereka dalam pembuatan keputusan 

akan bertindak dengan mempertimbangkan keputusannya, termasuk 

sistem politik nasional.” 

Selaras dengan Snyder, Bruck dan Sapin memliki perspektif mengenai 

teori decision making merupakan salah satu cara untuk memahami perilaku 

Negara dalam hubungan internasional. Decision making memliki struktur dan 

ruang lingkup pada sistem domestik (internal) dan sistem internasional 

(eksternal) yang harus di pertimbangkan oleh Negara. Faktor interaksi internal 

dan eksternal akan membentuk preferensi Negara pada pembuatan kebijakan 

luar negeri. Faktor internal lebih menekankan pada hubungan masyarakat 

dengan Negara, sedangkan faktor eksternal lebih menekankan struktur 

internasional seperti hubungan dengan Negara lain serta situasi dunia. 

(Snyder, 1962, hal. 203).  

Pembentukan pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor 

internal adalah cara masyarakat diorganisasikan dan berfungsi, seperti politik 

domestik, opini publik, sikap publik, posisi geografis dan kekuatan nasional. 
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Sementara faktor eksternal adalah situasi dan kondisi yang ada di luar wilayah 

Negara tersebut seperti aksi dan reaksi dari Negara lain serta situasi dunia 

(Kurniawan, 2017, hal. 1121-1126). Faktor internal seperti politik domestik 

lebih mengacu situasi kondisi politik domestik salah satunya adalah peran 

partai politik yang memperngaruhi diambilnya kebijakan karena dalam sistem 

politik yang memungkinkan banyak, menyoroti peran partai politik dalam 

proses pengambilan keputusan, apakah partai-partai ini berpartisipasi dalam 

pemerintahan dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Partai politik berusaha 

mencapai tujuan mereka sendiri dalam persaingan satu sama lain, dengan 

tujuan untuk memenangkan jabatan, jadi mereka mungkin mendukung isu-isu 

bukan demi masalah itu sendiri, tapi untuk memenangkan suara semaksimal 

mugkin (Xing, 2015, hal. 42). 

Selain itu opini publik juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. 

Opini publik sebagai ungkapan sejumlah besar pendapat dari masyarakat. 

Dapat dikatakan bahwa opini publik merupakan salah satu faktor terpenting 

yang ditetapkan oleh pengambil keputusan dalam perhitungan. Peran opini 

publik dalam proses ini di bawah sistem demokrasi, di mana ada kebebasan 

berekspresi yang lebih besar, namun kita harus memperhatikan hal yang 

penting, kebebasan yang terkait dengan ekspresi yang berbeda berarti bahwa 

opini publik berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, di bawah 

sistem ini dapat menyesatkan opini publik, yang bertujuan dengan diarahkan, 

diinginkan maka hal ini dapat disebut sebagai sistem informasi yang 

menyesatkan (Kafarneh, 2013, pp. 62-70). Opini publik dapat berperan aktif 

dengan adanya pemberitaan atau tulisan-tulisan di media yang bertujuan untuk 
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membentuk para pembaca agar memiliki perpspektif yang diinginkan oleh 

pembuat tulisan tersebut. maka dalam hal ini pembuat keputusan harus 

mempertimbangkannya, karena melalui tulisan serta pemberitaan yang telah 

dibuat memungkinkan untuk memecah belah individu atau kelompok. Dalam 

hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan yang telah dibuat menimbulkan pro 

dan kontra di masyarakat.  

Sikap publik terhadap pengambilan keputusan juga berperan aktif sebagai 

salah satu faktor yang terlihat serta akan menunjukkan mengenai diterima atau 

tidaknya kebijakan yang telah dibuat baik dalam nasional maupun 

internasional. Sikap publik dan opini publik merupakan bagian yang tak 

terpisahkan, melalui adanya pemberitaan atau tulisan yang bertujuan untuk 

membentuk perspektif individu atau kelompok sehingga sama-sama dapat 

menimbulkan respon dari sikap publik mengenai kebijakan yang telah dibuat 

oleh pembuat keputusan. Sikap publik merupakan adanya proses rangsang 

individu atau kelompok terhadap kebijakan yang telah dibuat. Dalam hal ini 

individu atau kelompok yang kontra terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh 

pemerintah menunjukkan ketidak puasaannya, salah satunya dengan 

melakukan turun ke jalan atau melakukan demonstrasi. Hal ini bertujuan 

untuk menekan pemerintah agar melakukan peninjauan ulang kembali 

terhadap kebijakan yang telah dibuat. Selain itu, pengambilan keputusan 

politik dipengaruhi juga oleh lingkungan geografis atau posisi geografis. 

Keadaan geografis Negara termasuk dalam batas geopolitik yang di mana 

suatu Negara memiliki dampak besar pada perpolitikan di Negara lain (Xing, 

2015, hal. 43). Dalam hal ini dikatakan apabila Negara A memiliki kebijakan 
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mengenai isu tertentu, dan apabila hal itu akan mempengaruhi preferensi 

Negara B yang merupakan Negara tetangga atau bagian dari ruang lingkup 

regional dari Negara A maka tentunya preferensi Negara B akan represif untuk 

merespon mengenai kebijakan yang dibuat oleh Negara A.   

Sementara faktor eksternal yaitu, kondisi yang ada di luar wilayah Negara 

tersebut seperti aksi dan reaksi dari Negara lain, serta adanya campur tangan 

dari organisasi internasional dan regional. Faktor eksternal menghubungkan 

tentang hubungan antara negara-negara dalam sistem internasional dan Negara 

sebagai aktor dalam proses pembuat keputusan. Tindakan yang dilakukan oleh 

Negara di tingkat internasional diatur oleh kepentingan nasional. Pada level 

internasional adanya Negara lain hingga organisasi internasional yang dapat 

menekan Negara pada tingkat analisis internasional. Kehadiran organisasi 

internasional seperti PBB, organisasi regional dan sebagainya akan 

mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat kebijakan. Pertimbangan 

mengenai tekanan dari organisasi internasional lebih mungkin terjadi, ketika 

organisasi semacam itu menekan Negara A untuk mengambil posisi tertentu 

dengan menerapkan norma dan peraturan organisasi yang telah dibuat, maka 

kemungkinan ini untuk mempengaruhi preferensi Negara A. Disamping itu,  

kebijakan luar negri suatu Negara akan dapat mempengaruhi Negara lain di 

wilayah regional maupun internasional (Kamps, 2005, p. 23).  
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Tabel 3. 1 Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang mempengaruhi Teori 

Decision Making  

         

Sumber: (Kurniawan, 2017, hal. 1119) 

Melalui tabel tersebut, maka decision making memberikan penggambaran 

mengenai faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab diambilnya 

kebijakan luar negeri oleh para pembuat keputusan. Analisisnya terletak pada 

sejauh mana sebuah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan dipengaruhi oleh 

faktor internal atau eksternal dari Negara.   

3.2 Model dari Decision Making  

Teori decision making berusaha untuk menemukan beberapa pertanyaan 

yang menanyakan; 

1. Siapa yang ada di dalam negara yang membuat keputusan politik 

Kebijakan Luar 
Negri 

Faktor eksternal 

 

•aksi dan reaksi dari 
Negara lain,  

•adanya campur tangan 
dari organisasi 

internasional dan 
regional 

Faktor Internal 

 

• politik domestik 

• opini public 

• Sikap publik 

• posisi geografis 

• kekuatan nasional. 
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2. Apakah keputusan semacam itu rasional atau tidak rasional 

3. Apa dampak dari keputusan tersebut pada sistem politik nasional atau 

internasional 

Melalui pandangan Snyder mengenai hal tersebut dapat dilihat dari faktor 

internal dan eksternal. Para pembuat keputusan akan di hadapkan pada faktor 

tersebut dengan memilih kebijakan yang paling tepat. Disisi lain, Decision making 

memiliki beberapa model dalam proses pengambilan keputusan yaitu (Afinotan, 

2014, hal. 252-255): 

1. Rational Actor Model 

Model aktor rasional melakukan pilihan terhadap kebijakan luar 

negeri sebagai produk ideal. Mengingat pengambil keputusan yang 

rasional mengambil mempertimbangkan tujuan kebijakan luar negeri dan 

menentukan yang mana untuk mengambil pilihan yang paling prioritas di 

antara pilihan yang lain. Kemudian, mengidentifikasi dan menganalisis 

berbagai opsi tersedia. Aktor rasional dalam pengambil keputusan mampu 

memperkirakan hasil dan menghitung nilai atau manfaat yang diharapkan 

dari setiap hasil. Dengan asumsi ini, pembuat keputusan menghitung nilai 

yang diharapkan dari setiap alternatif, membandingkan semua alternatif, 

dan memilih alternatif yang memaksimalkan benefit dan meminimalkan 

cost. Aktor rasional juga kemudian membandingkan konsekuensi yang 

telah dibuat, yang tentu akhirnya akan menentukan alternatif terbaik. 

Dalam hal Ini tidak hanya melibatkan keuntungan dan kerugian, tetapi 

juga memperkirakan kemungkinan dari berbagai hasil yang akan di 

dapatkannya. Aktor rasional dalam pengambilan keputusan berkaitan juga 
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dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut meliputi informasi yang 

berada di lingkungan mereka, kemudian tentang aktor lain, atau tentang 

kemungkinan konsekuensi dari tindakan mereka. Situasi tersebut akan 

lebih sulit apabila aktor lain (lawan) yang mencoba mempersulit untuk 

diprediksi atas suatu tindakan yang dipilih, bagaimana aktor lawan akan 

bereaksi terhadapnya, dan apa hasil akhirnya. Hal ini yang menjadikan 

aktor rasional menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusannya. 

Pada akhirnya aktor rasional akan memikirkan ulang kembali mengenai 

cost-benefit yang akan di dapatkannya sebelum keputusan tersebut bersifat 

keputusan akhir.  

2. The Bounded Rationallity Model  

Model ini dapat memberikan solusi dimana kekurangan dari 

maksimalisasi benefit bisa menjadi hambatan. Seperti misalnya, dalam 

prosesnya mencari pilihan alternatif terbaik, pembuat keputusan tidak 

mungkin akan mempertimbangkan semua alternatif. Jadi pembuat 

keputusan dapat menggunakan batasan untuk mempersempit  beberapa 

pilihan alternatif yang  lebih masuk akal dan menjanjikan.  Model 

rasionalitas berasumsi setiap aktor tidak bisa mempertimbangkan semua 

konsekuensi yang mungkin terjadi. Ketika sebuah konsekuensi buruk 

tertentu muncul, yang dapat dilakukan adalah memodifikasinya untuk 

mengurangi kemungkinan konsekuensi itu berulang akan tetapi dengan 

tingkat yang berbeda.  
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3. The Bureaucratic Politics model 

Model dari politik birokrasi di dalamnya pembuat keputusan 

adalah lembaga pemerintah, yang terdiri dari satu set biro dengan sumber 

dan tanggung jawab yang berbeda, serta berbeda dalam tingkat 

pengaruhnya. Berbagai biro atau departemen bersaing di antara mereka 

sendiri untuk kesempatan untuk mempengaruhi keputusan menggunakan 

otoritas politiknya. Pengambilan keputusan dalam model ini adalah proses 

untuk mendapatkan kekuasaan pada pemerintahan. Strategi untuk 

membangun koalisi antar biro mungkin terjadi dalam model ini. Sistem 

persekutuan atau koalisi ini dalam perjuangan juga untuk mendapat 

pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Di sini prosesnya sama 

seperti Negara-Negara dalam membentuk koalisi untuk melawan kekuatan 

yang lebih dominan.  

Model dari decision making digunakan untuk mengetahui sikap dari para 

pembuat keputusan dalam memutuskan kebijakan yang akan dikeluarkan. Penulis, 

dalam penelitian ini akan menggunakan model dari Rational Actor sebab melalui 

model ini penulis melihat bahwa Negara sebagai aktor utama serta aktor rasional 

dalam pembuatan keputusan kebijakan luar negeri. Kemanan nasional dan 

kepentingan nasional merupakan prinsip utama dalam menyusun kebijakan luar 

negeri (Graham, 1971, p. 33). Maka dalam penulisan ini, penulis memilih model 

dari rasional aktor mampu memberikan penjelasan mengenai pilihan yang akan 

diambil oleh pembuat keputusan. Melalui model ini pula akan di analisis dari 

pilihan yang telah dibuat oleh Negara dengan mempertimbangkan cost dan benefit 

untuk mencapai kepentingannya. 


