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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pemilihan “Upaya World Health Organization (WHO) 

Dalam Menangani Kasus Ebola Di Liberia Pada Tahun 2014-

2015” sebagai judul skripsi ini didasari oleh beberapa alasan. 

Pertama; seringnya masalah kesehatan dunia menjadi topik 

yang sering diperbincangkan sehingga menumbuhkan rasa 

penasaran dalam diri penulis untuk melihat lebih jauh 

bagaimana peran Organisasi Internasional menanggapi hal 

tersebut. Kemudian alasan selanjutnya adalah penulis ingin 

mengetahui bagaimana Organisasi Kesehatan Dunia 

menangani kasus yang sedang menjadi masalah di berbagai 

negara, khususnya Afrika Barat. 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran 

singkat dari apa yang akan ditulis oleh penulis hingga akhir 

skripsi ini. Bab ini akan terdiri atas 9sub bab, yang terdiri dari 

latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, 

hipotesa, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Era Modern ini tidak menutup kemungkinan tantangan 

baru dihadapi oleh Organisasi-Organisasi Internasional, 

Organisasi Internasional merupakan Organisasi permanen 

yang didirikan atas dasar suatu traktat yang lebih bersifat 
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multilateral daripada bilateral dan dengan kriteria tujuan 

tertentu (Bowett, 1992). Ada beberapa Organisasi 

Internasional yang resmi disahkan, salah satunya yaitu World 

Health Organization (WHO) Organisasi Internasional yang 

berbasis pada kesehatan dunia. WHO seringkali 

diperbincangkan ketika ada hal mengenai kesehatan muncul, 

misalnya beberapa negara terserang penyakit mematikan 

seperti HIV/AIDS, Ebola yang mana penyakit tersebut 

penyebarannya sangat rawan dan dapat menjangkit tanpa 

melihat umur, negara di bagian Afrika Barat yaitu Liberia 

merabah penyakit yang mengakibatkan status kesehatan di 

Liberia menjadi darurat, sebelumnya kasus ini juga terjadi di 

Sierra Leone dan Nigeria beberapa waktu silam sebelum 

Liberia. 

 

Liberia merupakan sebuah negara yang berada di 

Afrika Barat dengan pemerintahannya yaitu Republik 

Liberia.Berawal pada tahun 1820, wilayah di Liberia dijajah 

oleh orang dengan kulit hitam dari Amerika Serikat yang 

Sumber 

:https://www.countryreports.org/country/Liberia.htm 

   
GAMBAR 1 1 LETAK LIBERIA 
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kemudian mendirikan negara baru dengan bantuan Masyarakat 

Kolonisasi Amerika. Sektor Ekonomi Liberia sangat 

bergantung pada ekspor biji dan ekspor karet, perang saudara 

yang panjang juga telah menghancurkan banyak infrastruktur 

Liberia yang membuat Liberia sangat bergantung kepada 

bantuan luar negeri.
1

 Liberia berbatasan langsung dengan 

Sierra Leone dimana negara tersebut terserang Ebola bahkan 

sebelum Ebola menyerang Liberia, hal ini lah yang 

mengakibatkan Liberia mudah terserang virus mematikan ini. 

Tidak hanya berbatasan dengan Sierra Leone, Liberia juga 

berbatasan langsung dengan Guinea dan Pantai Gading. 

Pada tahun 2014 kesehatan di Liberia sedang berada 

pada status Emergency karena masuknya wabah penyakit 

mematikan bagi penderitannya dan sangat rawan 

penyebarannya, virus ini bernama Ebola. Virus Ebola dikenal 

dengan nama Demam Berdarah Ebola yang disebabkan dari 

infeksi Filoviridae. Mulanya Ebola tersebar di Negara Afrika 

yaitu Kongo akan tetapi virus ini sudah menyebar ke negara-

negara tetangga seperti Sierra Leone, Liberia, Nigeria, dan 

Sinegal. Penyebaran disebabkan karena virus Ebola cepat 

menyebar melalui kontak langsung dengan penderita, merawat 

penderita, bahkan secara mudah dapat menyebar melalui udara 

yang dihirup. 

Ebola merupakan penyakit yang diakibatkan oleh 

hewan terinfeksi seperti, monyet atau simpanse, dan kelelawar 

yang dapat menyebabkan demam serta pendarahan didalam 

tubuh penderitannya dan hanya 10 persen dari penderita Ebola 

yang selamat karena infeksi ini. Ada 5 spesies dari virus Ebola 

yang telah terdaftar, yakni Bundibugyo (BDBV), Zaire Ebola 

                                                           
1 “Freedom In The World 2011 – Liberia” 
http://www.refworld.org/docid/4e16b8f91a.html 
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Virus (EBOV), Reston Ebola Virus (RESTV), Sudan Ebola 

Virus (SUDV), dan yang terakhir Tal Forest Ebola Virus 

(TAFV). Penyebaran virus ini mulai terjadi antar manusia dari 

darah, cairan tubuh penderita yang dapat masuk ke dalam 

tubuh orang lain melalui luka pada kulit, lapisan dalam 

hidung, mulut maupun dubur manusia. Cairan tersebut adalah 

air liur, muntahan, keringat, air susu ibu (ASI), air pipis 

(urine), tinja, dan air mani. 

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang 

terkena Ebola, diantaranya adalah; berpergian ke negara 

dengan tingkat kasus Ebola tinggi, petugas media yang 

menangani Ebola, anggota keluarga yang memiliki penderita 

Ebola, dan masih banyak lagi faktor yang memungkinkan 

Ebola menyebar. Adapula gejala-gejala seseorang dengan 

Ebola antara lain; muncul ruam kulit, mata merah, sakit 

tenggorokan, nyeri di bagian dada, Maag, terasa mual dan 

ingin muntah, diare yang biasanya disertai dengan darah, berat 

badan menurun drastis, dan gejala yang sering orang mengira 

malaria adalah demam. 

Kasus kesehatan di Liberia ini menyebabkan isu 

kesehatan global menjadi salah satu isu yang menarik 

diperbincangkan karena dampak serta kerugian yang dapat 

ditimbulkan sangat beragam, baik untuk individu, negara, 

maupun dunia. Isu kesehatan global merupakan masalah 

kesehatan yang sifatnya melintasi batas negara sehingga 

dibutuhkan kesepakatan antar negara dalam forum multilateral 

untuk memperhatikan masalah isu kesehatan global tersebut. 

Negara di tuntut memiliki kemampuan dalam menangani isu 

kesehatan global dan mampu menegosiasikan rezim kesehatan 
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global dan perjanjian-perjanjian internasional yang 

berhubungan dengan penanganan isu kesehatan.
2
 

Tidak hanya menjadi isu kesehatan yang menarik 

untuk diperbincangkan, namun kasus ini juga mampu 

mengintai pertumbuhan perekonomian Liberia. Pasalnya pada 

awal tahun 2014, Dana Moneter Internasional (IMF) 

memprediksi bahwa Liberia dapat membukukan pertumbuhan 

sebesar 5,9 persen dalam setahun. Akan tetapi ketika Ebola 

masuk dan menjadi suatu kasus besar di Liberia pada awal 

April 2014, Pemerintah Ebola telah kehilangan 2 persen dari 

total pendapatan tahunan negara. Kemudian terlepas dari kasus 

ekonomi, Ebola juga menjadikan status keamanan Liberia dan 

beberapa negara lainnya menjadi meningkat. Maskapai 

penerbangan besar Aski menghentikan penerbangan menuju 

ibukota Liberia, hal ini karenaresiko infeksi yang diakibatkan 

dari permainan sepakbola jika sedang berlaga di Liberia, 

dimana sepakbola merupakan jenis olahraga dengan 

kemungkinan besar antar pemainnya bersentuhan ketika kedua 

pemain berkeringat sehingga dapat menularkan virus Ebola 

secara cepat. 

Didalam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) yang berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 terdapat 

organisasi yang bergerak dalam bidang kesehatan yaitu World 

Health Organization atau yang sering disingkat dengan WHO, 

WHO merupakan Organisasi Internasional yang bertindak 

sebagai koordinasi kesehatan umum Internasional. WHO 

berdiri pada tanggal 7 April 1948.
3
 Tujuan didirikannya WHO 

adalah agar semua orang memperoleh tingkat kesehatan yang 

                                                           
2 Tabloid Diplomasi, 28 Agustus 2012. Isu Kesehatan Masuk dalam Ranah Diplomasi.  

(http://www.tabloiddiplomasi.org/isu-kesehatan-masuk-dalam-ranah-diplomasi/) 
3http://www.who.int/redirect-pages/mega-menu/about-us/about/who-we-are 
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paling memungkinkan dan paling tinggi. Tidak hanya itu, 

WHO juga memberikan bantuan kesehatan kepada negara-

negara yang membutuhkan, meningkatkan kesejahteraan, 

kesehatan ibu dan anak, mendorong dan membantu 

pelaksanaan penelitian-penelitian dalam bidang kesehatan, 

serta memiliki tugas menanggulangi kesehatan dalam cara 

membantu melakukan pemberantasan terhadap penyakit-

penyakit menular disebuah negara agar tidak menyebar ke 

negara-negara lainnya. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang perlu 

ditanyakan yaitu “Bagaimana upaya WHO menangani kasus 

Ebola yang terjadi di Liberia pada tahun 2014-2015?” 

 

C. KERANGKA TEORITIK 

WHO memiliki fungsi sebagai penyedia atau 

membantu menyediakan pelayanan kesehatan berdasarkan atas 

permintaan PBB, serta melengkapi bantuan teknis yang pantas 

dalam keadaan Emergency dan memberi bantuan yang 

diperlukan.Dari penjelasan yang telah diuraikan pada latar 

belakang diatas, skripsi ini berfokus pada konsep Organisasi 

Internasional dan Kerjasama Internasional. 

1. KONSEP ORGANISASI INTERNASIONAL 

Menurut Teuku May Rudi dalam bukunya yang 

berjudul “Administrasi dan Organisasi Internasional” 

menyatakan bahwa : 
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“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara 

dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap 

serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta 

melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan 

melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan 

yang diperlukan serta di sepakati bersama baik antara 

pemerintah dengan pemerintah maupun sesama kelompok non 

pemerintah pada negara yang berbeda”.
4
 

Bersadarkan pernyatan tersebut, menurut Rudi 

Organisasi Internasional memiliki empat unsur, yaitu: 

kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara, 

mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama, struktur 

organisasi yang jelas dan lengkap, serta melaksanakan fungsi 

secara berkesinambungan. 

Organisasi Internasional yang mempunyai tujuan dan 

maksud untuk saling bekerjasama dalam menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi oleh negara-negara anggota maupun 

non negara anggota untuk mencapai kepentingan bersama-

sama negara anggota dan tidak merugikan negara anggota 

maupun negara non anggota. 

Organisasi Internasional juga memiliki struktur 

organisasi untuk mencapai tujuannya, apabila struktur tersebut 

telah menjalankan fungsinya maka Organisasi Internasional 

tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Clive Archer 

membedakan peranan Organisasi Internasional dalam tiga 

kategori
5
, yaitu : 

  

                                                           
4Teuku May Rudi, Administrasi dan Organisasi Internasional (Bandung, Eresco, 

1998), hlm. 3 
5Ibid hlm.29 
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1. Organisasi Internasional sebagai Instrumen 

Organisasi Internasional digunakan oleh anggota-

anggotanya untuk tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik 

luar negerinya. Hal ini biasanya terjadi pada International 

Govermental Organization, yang anggotanya merupakan 

negara berdaulat dan mempunyai hak untuk membatasi 

tindakan-tindakan Organisasi Internasional. 

2. Organisasi Internasional sebagai Arena atau 

Forum 

Organisasi Internasional dapat menyediakan tempat 

pertemuan bagi para anggotanya untuk berkumpul dan 

berdiskusi serta bekerjasama membahas masalah-masalah 

yang sedang dihadapi dan mengangkat masalah-masalah 

dalam negaranya ataupun masalah dalam negara lain. 

3. Organisasi Internasional sebagai Aktor 

Dalam hal ini Organisasi Internasional dapat bertindak 

tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar (kepentingan suatu 

negara) dan dapat memberikan masukan-masukan secara 

netral tanpa didasari oleh kepentingan-kepentingan yang 

memperngaruhi. 

Dalam kasus epidemik Ebola di Liberia, World Health 

Organizationtermasuk dalam katagori Aktor dalam peranan 

Organisasi Internasional menurut Clive Archer, dimana World 

Health Organization bertindak tanpa pengaruh maupun atas 

dasar faktor kepentingan negara maupun pihak manapun. 

Sesuai dengan tujuan dari WHO yaitu agar negara-negara di 

dunia mencapai status kesehatan yang maksimal. Kemudian 
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menurut Simeon Baldwin dalam buku “International 

Organization and Violence” mengatakan bahwa Organisasi 

Internasional mewakili kekuatan sosial “Working toward the 

solidarity of the world”
6
. Dalam artian bahwa Organisasi 

Internasional merupakan Organisasi yang dibentuk dari 

perwakilan-perwakilana guna mewujudkan kekuatan sosial 

dan mencapai tujuan-tujuan tanpa merugikan pihak manapun. 

2. KERJASAMA INTERNASIONAL 

Kerjasama Internasional menurut Joseph Greico 

dalam bukunya “Cooperatin Among Nations” bahwa 

“kerjasama internasional hanya berlangsung jika ada 

kepentingan objektif dan oleh karena itu kerjasama akan 

berakhir jika kepentingan objektif ini berubah.”
7
 Kerjasama 

internasional juga diartikan sebagai sisi lain dari konflik 

internasional yang merupakan salah satu aspek dari hubungan 

internasional, kerjasama internasional terbentuk karena 

kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti 

politik, sosial, ekonomi, ideologi, budaya, pertahanan 

keamanan dan lingkungan hidup. 

Menurut Coplin dan Marbun, Kerjasama Internasional 

merupakan “Kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu 

alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang 

baru dan akan lebih baik bagi tujuan bersama. Interaksi-

inteaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara 

kolektif, yang berlangsung secara bilateral maupun 

multilateral”. Kerjasama dibagi menjadi beberapa kategori 

menurut bidangnya
8
, yaitu; 

                                                           
6Volker RittBelger, International Organization and Violence 
7 Joseph Greico: Cooperation Among Nations. Erope, Amerika, and Nontariff 
8 https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/kerjasama-internasional 



 

10 

 

1. Kerjasama Internasional di bidang ekonomi 

Bidang Ekonomi meliputi World Trade 

Organization (WTO), International Monetary Fund 

(IMF), serta Organization Petrolium Exporting 

Countries (OPEC). 

2. Kerjasama Internasional di Bidang Militer dan 

Pertahanan 

Dalam kerjasama ini meliputi South East Asia 

Treaty Organization (SEATO), Australia, New 

Zeland, and United States (ANZUS), North Atlantic 

Treaty Organization (NATO). 

3. Kerjasama Internasional di Bidang Kesehatan 

Hanya ada satu Organisasi Internasional yang 

berbasis pada kesehatan yaitu World Health 

Organization (WHO). 

4. Kerjasama Internasional di Bidang Sosial 

Dalam hal ini yang termasuk dalam bidang 

sosial adalah FAO, ILO, dan UNICEF. 

5. Kerjasama Internasional di Bidang Pendidikan 

Dibidang Pendidikan yang tergabung adalah 

UNESCO. 

Dalam hal ini World Health Organization melakukan 

kerjasama dalam bidang kesehatan, dimana memiliki tujuan 

agar kasus epidemi Ebola di Liberia dapat terhenti dan tidak 

ada lagi penyebaran yang terjadi. 
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Konsep Organisasi Internasional dan Kerjasama 

Internasional digunakan oleh peneliti untuk mengetahui upaya 

WHO dalam menangani kasus ebola yang terjadi di Liberia. 

WHO tergolong sebagai International Governmental 

Organization (IGO) dengan tujuan mencapai kesehatan 

maksimal bagi seluruh rakyat didunia, dan aktif melakukan 

tugasnya salah satunya yaitu membantu menyelesaikan 

permasalahan terkait kesehatan kepada negara-negara yang 

membutuhkan termasuk kasus di Liberia. 

Pada tahun 2009 dalam pelaksanaan Africa Health 

Infoway program yang merupakan jaringan berbasis tehnologi 

untuk mendukung pembangunan kesehatan di 53 negara 

Afrika. WHO menjalankan perannya sebagai Organisasi 

Internasional yaitu dengan dukungan penyediaan data bagi 

pekerja, pengelola kesehatan, dan para pengambil keputusan 

dalam bidang kesehatan. 

D. HIPOTESA 

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teoritik yang 

telah penulis paparkan, maka hipotesanya adalah: 

1. WHO mendorong pembentukanUnited Nations 

Mission Ebola Emergency Response (UNMEER) 

yang merupakan cepat tanggap terhadap 

pemberantasan ebola.  

2. WHO bekerjasama dengan perusahaan-

perusahaan farmasi dunia dalam pembuatan 

vaksin Ebola.  
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E. JANGKAUAN PENELITIAN 

Didalam penelitian ini, peneliti berfokus pada tahun 

2014, hal ini dikarenakan : 

- Sejak diketahui bahwa Penyakit Ebola telah menyebar 

diberbagai Negara Afrika Barat termasuk Liberia. 

- Terbentuknya rancangan rencana strategi 

memberantas Ebola di Afrika Barat. 

- Organisasi Internasional bekerjasama dengan 

beberapa negara dalam mengatasi kasus Ebola. 

 

F. TUJUAN PENELITIAN 

 

- Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Strata-1 

(S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

- Sebagai bentuk pengaplikasian dari ilmu yang 

didapatkan setelah menempuh pendidikan di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

- Menjelaskan bahwa penyakit Ebola merupakan salah 

satu masalah penting internasional. 

 

G. MANFAAT PENELITIAN 

 

- Mengetahui bagaimana Organisasi Internasional 

khususnya World Health Organization (WHO) 

berperan penting dalam mengatasi Kasus Ebola di 

Liberia, Afrika Barat. 
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- Menjadi sebuah informasi bahwa Organisasi 

Internasional memilikiperan penting dalam masalah 

kesehatan dunia. 

- Menunjukkan bahwa Organisasi Internasional 

merupakan Lowpolitic. 

- Menjadi informasi tentang bahayanya penyebaran 

penyakit Ebola. 

- Menjadi bahan referensi dan acuan untuk penelitian 

yang memiliki pembahasan yang sama di masa 

mendatang. 

 

H. METODE PENELITIAN 

 

1. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian terkait “Upaya 

World Health Organization (WHO) dalam menangani 

kasus Ebola di Liberia pada tahun 2014-2015” penulis 

menggunakan metode deskriptis analitis atau studi 

pustaka sebagai metode penelitian. Studi pustaka 

merupakan metode pengumpulan data dan informasi 

melalui dokumen-dokumen baik itu dokumen tertulis 

maupun foto, gambar, tabel ataupun dokumen 

eletronik yang dapat mendukung proses penulisan. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Data terkait dengan kasus yang penulis angkat 

bersumber dari berbagai tempat, yaitu : 

- Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta 
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- Laboratorium Hubungan Internasional Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 

- Perpustakaan FKIK Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta 

- Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 

- Perpustakaan Kota Yogyakarta 

- Perpustakaan Daerah Graha Pustaka Yogyakarta 

Adapun data terkait yang penulis peroleh dari 

berbagai sumber seperti; Buku, E-Book, Jurnal, dan 

Website. 

3. Metode Analisis 

Selain pengumpulan data, penulis juga 

menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu 

memberikan gambaran bagaimana WHO menjalakan 

perannya dalam menangani kasus Ebola di Liberia. 

Selain metode yang penulis sebutkan, metode 

pengumpulan data juga penulis peroleh dari internet 

kemudian dibahas oleh dosen-dosen pembimbing.  

 

I. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan yang akan penulis paparkan 

terdiri dari lima bab dengan sub topik sebagai berikut: 

Bab I PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa 

hingga uraian terhadap Sistematika penulisan 
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Bab II KETERLIBATAN WORLD HEALTH 

ORGANIZATION DALAM KASUS EPIDEMIK EBOLA DI 

AFRIKA BARAT 

Menjelaskan tentang keterlibatan World Health 

Organization yang didalamnya membahas tentang tanggapan 

world health organization dalam kasus yang menimpa Afrika 

Barat. 

Bab III VIRUS EBOLA SEBAGAI WABAH DI AFRIKA 

BARAT DAN ANCAMAN KEAMANAN NEGARA 

Menjelaskan penyebaranvirus Ebola yang menjadi 

wabah penyakit internasional serta sebagai ancaman keamanan 

suatu negara di Afrika Barat hingga Liberia. 

Bab IV UPAYA YANG DILAKUKAN WORLD HEALTH 

ORGANIZATION 

Menjelaskan Upaya World Health Organization dalam 

menangani penyebaran Ebola di Liberia yaitu pembentukan 

UNMEER dan kerjasama yang dilakukan bersama dengan 

perusahaan-perusahaan farmasi dunia. 

Bab V PENUTUP 

Merupakan Penutup dari penulisan skripsi ini yang 

hanya ada satu sub bab berupa kesimpulan. 
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