
ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penunjukkan Jose 

Ramos Horta sebagai utusan PBB untuk Guinea Bissau, serta menjelaskan tahap-

tahap yang terjadi sehingga akhirnya Jose Ramos Horta ditunjuk oleh Sekretaris 

Jenderal PBB sebagai utusan khusus untuk Guinea Bissau. Penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif dengan menggunakan tekhnik analisa deskriptif eksplanatif, 

yang berusaha mendeskripsikan objek penelitian secara terperinci sehingga 

memberi gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian. Guna 

mempertajam analisis, maka peneliti menggunakan kerangka pemikiran yang 

berisi konsep-konsep mengenai Organisasi Internasional serta peranan Organisasi 

Internasional. 

Tahap awal Jose Ramos Horta sehingga diangkat sebagai utusan khusus untuk 

Guinea Bissau dimulai dengan tahap rekomendasi yang dilakukan secara langsung 

oleh Sekretaris Jenderal Ban Ki Moon melalui surat resmi yang ditujukan kepada 

Presiden Dewan Keamanan pada tanggal 27 Desember 2012, yang segera 

mendapat respon yang menyatakan bahwa rekomendasi tersebut akan dibahas 

dalam forum pengambilan keputusan para anggota Dewan Keamanan. Persetujuan 

mengenai rekomendasi jabatan Jose Ramos Horta dilanjutkan berdasarkan 

mekanisme resmi pemungutan suara yang ada dalam tubuh Dewan Keamanan. 

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa factor yang 

melatarbelakangi PBB (Sekjen) menunjuk Jose Ramos Horta sebagai utusan PBB 

untuk Guinea Bissau, yakni bahwa kredibilitas Jose Ramos Horta sebagai seorang 

diplomat dan politikus selama puluhan tahun dinilai positif. Hal ini dibuktikan 

dengan diraihnya sejumlah penghargaan internasional di bidang perdamaian 

maupun kemanusiaan yang memberi kontribusi yang nyata bagi perdamaian antar 

Negara. Ramos Horta juga sangat aktif terlibat dalam pengembangan kesadaran 

berpolitik di Timor Leste selama puluhan tahun bahkan membantu perjuangan 

Timor Leste dalam meraih kemerdekaan hingga memulihkan situasi paska 

konflik. Prestasi ini bahkan mengantarkan Horta sebagai peraih nobel perdamaian, 

Kemiripan situasi antara apa yang pernah dialami oleh Negara Timor Leste 

dengan yang sedang dialami oleh Guinea Bissau menjadi tombak penentu untuk 

memastikan bahwa Jose Ramos Horta memang orang yang tepat serta telah 

berpengalaman untuk menduduki posisi sebagai seorang utusan khusus yang 

bertugas menciptakan perdamaian dan stabilitas di Guiena Bissau. Dengan 

mempertimbangkan semua aspek tersebut, PBB menunjuk utusan yang memang 

memenuhi semua kriteria paling tepat yang dimiliki oleh seorang Jose Ramos 

Horta. 
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