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BAB II 

KETERLIBATAN WORLD HEALTH 

ORGANIZATION (WHO) DALAM KASUS 

EPIDEMIK EBOLA DI AFRIKA BARAT 

 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang 

keterlibatan Organisasi Internasional dalam kasus epidemik 

ebola yang menyebar di Afrika Barat, Organisasi ini adalah 

World Health Organization yang merupakan Organisasi 

Internasional bergerak pada bidang kesehatan dan memiliki 

tujuan agar mencapai tingkat kesehatan yang maksimal. 

A. WORLD HEALTH ORGANIZATION SEBAGAI 

ORGANISASI INTERNASIONAL 

Pada tanggal 24 Oktober 1945 berdiri organisasi dunia 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), PBB merupakan sebuah 

Organisasi Internasional yang anggotanya mencakup hampir 

seluruh perwakilan negara di dunia. PBB dibentuk untuk 

memfasilitasi persoalan hukum internasional, lembaga 

ekonomi, pengamanan internasional, dan perlindungan sosial 

bangsa-bangsa di seluruh dunia. PBB juga mensponsori 

konferensi kesehatan internasional yang diselenggarakan pada 

tanggal 19 Juni 1946 di New York, yang mana hasil dari 

koferensi tersebut adalah menyetujui konstitusi dibentuknya 

World Health Organization (WHO). 

World Health Organization atau yang sering disebut 

WHO merupakan Organisasi Internasional dibawah naungan 

PBB dan bergerak sebagai koordinator kesehatan umum 
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internasional. World Health Organization berdiri tepat pada 

tanggal 7 April 1948 kemudian pada tanggal tersebut 

ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Dunia, WHO bermarkas 

besar di Le Palais des Nations, Jenewa, Swiss. Seakan sadar 

bahwa urusan kesehatan secara global merupakan urusan 

bersama, maka dari itu WHO berdiri sebagai organisasi yang 

didedikasikan untuk mencegah, mengendalikan, dan 

mendeteksi penyakit di dunia serta sebagai badan respon 

terhadap bencana yang datang tiba-tiba maupun yang sudah 

terjadi. Organisasi ini juga berpartisipasi dalam program 

global yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang bahaya penyakit menular, terutama Tuberculosis 

(TBC), Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno 

Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), Ebola dan penyakit 

menular lainnya. Penyelenggaraan WHO dilakukan oleh 

World Health Assembly (WHA) yang kemudian disebut 

dengan Majelis Kesehatan Dunia, anggotanya terdiri dari 

perwakilan seluruh negara anggota. Sedangkan tanggung 

jawab pelaksanaannya dilakukan oleh suatu badan eksekutif 

yang dipilih oleh WHA.
9
 

World Health Organization dipimpin oleh Direktur 

Jendral yang bernama Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dr 

Tedros Adhanom Ghebreyesus terpilih sebagai Direktur 

Jenderal WHOoleh Negara-negara Anggota WHO ketika 

Seventieth World Health Assembly pada Mei 2017 untuk masa 

jabatan lima tahun mulai dari 2017 hingga 2022.
10

 Beliau 

merupakan Direktur Jenderal WHO pertama yang dipilih dari 

banyak kandidat oleh Majelis Kesehatan Dunia karena orang 

pertama dari Wilayah Afrika yang menjabat sebagai kepala 

teknis dan administrasi WHO. Setelah disahkan sebagai 

                                                           
9https://kumparan.com/potongan-nostalgia/69-tahun-yang-lalu-who-didirikan 
10 https://www.who.int/dg/biography 
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Direktur WHO pada tanggal 1 Juli 2017, Dr Tedros 

menguraikan lima prioritas utama untuk Organisasi Kesehatan 

yaitu: cakupan kesehatan universal; keadaan darurat 

kesehatan; kesehatan wanita, anak-anak dan remaja; dampak 

kesehatan dari perubahan iklim dan lingkungan; dan 

perubahan untuk WHO. 

Sebelum terpilih sebagai Direktur Jenderal WHO, Dr 

Tedros menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Ethiopia 2012-

2016. Dr Tedros juga pernah menjabat sebagai Menteri 

Kesehatan Ethiopia dari 2005-2012, di mana beliau memimpin 

reformasi komprehensif sistem kesehatan negara tersebut. Dr 

Tedros menjalankan semua agar mengarah ke cakupan 

kesehatan universal, dan beliau telah menunjukkan apa yang 

diperlukan untuk memperluas akses ke perawatan kesehatan 

dengan sumber daya yang terbatas. 

Terlepas dari itu, WHO mewarisi banyak persediaan 

serta mandat dari organisasi sebelumnya yaitu Organisasi 

Kesehatan yang merupakan agensi dari Liga Bangsa-Bangsa 

(LBB). Aktivitas WHO, berawal dari sisa kegiatan atau 

aktivitas Organisasi Kesehatan LBB, kegiatannya diatur oleh 

sebuah Komisi seperti ditentukan dalam suatu Konferensi 

Kesehatan Internasional pada tahun 1946.WHO mensponsori 

program-program yang memiliki tujuan mencegah dan 

mengobati penyakit menular, mendukung perkembangan serta 

juga distribusi vaksin yang aman dan juga efektif, melakukan 

diagnosa penyakit serta juga kelainan maupun obat-obatan. 

Setelah sekitar 20 tahun (2 dekade) melawan variola (cacar), 

tepatnya di tahun 1980 WHO menyatakan musnahnya 

penyakit cacar dan hal tersebut menjadi penyakit pertama 

dalam sejarah yang dimusnahkan dengan usaha manusia. 
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B. KETERLIBATAN WORLD HEALTH 

ORGANIZATION 

Ketika Ebola di Negara Afrika pada tahun 2014 

muncul, WHO yang saat itu dipimpin oleh Dr. Margaret Chan 

dimana status kesehatan sedang memburuk WHO berupaya 

untuk menangani kasus epidemik Ebola tersebut agar tidak 

merabah ke negara-negara lainnya. World Health Assembly 

ke-68 mengambil tiga langkah utama untuk meningkatkan 

keamanan kesehatan global, yaitu: Tenaga Emergency 

kesehatan global, dana emergency kesehatan global, dan 

peninjauan peraturan kesehatan internasional.
11

 

1. Tenaga Emergency kesehatan global 

Tidak adanya tenaga kerja domestik yang kuat 

merupakan salah satu sinyal yang kuat terhadap 

kegagalan respon wabah Ebola yang terjadi di tiga 

negara terparah yakni Guinea, Liberia, dan Sierra 

Leone. Di negara tersebut memiliki rasio pekerja 

pasien kesehatan terendah di dunia dan kebilangan 

pekerja kesehatan selama epidemi berlangsung. 

Majelis Kesehatan meluncurkan tenaga kerja 

Emergency kesehatan global pada Januari 2016, 

tenaga kerja tersebut diambil dari the Global Outbreak 

Alert and Response Network (GOARN), Global Health 

Cluster, dan tim medis asing. Dalam hal ini 

membutuhkan berbagai sumber daya manusia antara 

lain; dokter, kesehatan masyarakat yang profesional, 

                                                           
11 World Health Organization. Report of Ebola interim assessment panel. 
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-panel-report/en/ 
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dan para ahli dalam komunikasi, budaya, dan perilaku. 

Hal ini memerlukan pelatihan dan sertifikasi 

komprehensif. Percepatan visa untuk pekerja asing, 

pemberian izin untuk membebani pasokan media dan 

kemanusian serta mengatur evakuasi meids untuk 

pekerja yang tertular Ebola harus berjalan tanpa 

adanya hambatan. 

2. Dana Emergency 

Pada tahun 2011, konstitusi komite WHO 

menciptakan dana Emergency senilai $ 100M. Pasal 

58 Konstitusi WHO menetapkan bahwa dana khusus 

akan dibentuk untuk memenuhi keadaan Emergency 

dan kemungkinan yang tak terduga. Setelah pecahnya 

Ebola, WHO membuat rencana untuk meluncurkan 

dana Emergency khusus yang dapat diisi ulang dengan 

target senilai $100M. Dana Emergency dianggap 

penting, akan tetapi mengingat dengan jumlah 

milliaran dollar dalam bantuan kemanusiaan dan 

kerugian di negara-negara yang paling terkena 

dampak, tampaknya dana tersebut tidak sebanding 

dengan jumlah kebutuhan. Melalui majelis kesehatan 

dana Emergency dikerahkan dengan menggunakan 

sistem penilaian Kerangka Tanggap Emergency 

sebagai pemicu untuk menarik dana tersebut. 

3. The International Health Regulations (IHR) 

IHR merupakan Intrumen Hukum 

Internasional utama untuk mengatur keadaan 

Emergency kesehatan global. Epidemi Ebola membuat 

kelemahan dalam kepatuhan dan efektivitas IHR. 

Majelis Kesehatan mengarahkan untuk membentuk 
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komite peninjau IHR untuk menilai fungsi, 

transparasi, efisiensi dan efektivitasnya. 

Dari ketiga langkah utama dalam kesehatan global, 

WHO berupaya mengatasi kasus Ebola dengan cara 

pembuatan United Nations Mission Ebola Emergency 

Response dimana didalamnya terdapat kerjasama dengan PBB 

dan beberapa negara lainnya, dan WHO juga bekerjasama 

dengan perusahaan-perusahaan farmasi besar dunia dalam 

pembuatan vaksin ebola guna memerangi wabah tersebut agar 

tidak menyebar luas, dan sebagai penanggulangan bagi 

penderita. 

Wabah penyakit virus Ebola di Afrika Barat 

sebelumnya belum pernah terjadi dalam skala, keparahan, dan 

kompleksitas besar. WHO memerlukan upaya yang besar 

untuk menghentikan semua rantai penularan di negara-negara 

yang terkena dampak, mecegah penyebaran penyakit ke 

negara-negara tetangga yang memaungkinkan untuk tertular 

dan untuk mengaktifkan kembali layanan kesehatan yang 

menyelamatkan jiwa. Tujuan strategis WHO yaitu;  

1. Hentikan penularan virus Ebola di negara-negara

yang terkena dampak

2. Cegah wabah baru virus Ebola di wilayah dan

negara baru

3. Mengaktifkan kembali layanan kesehatan penting

dengan aman dan meningkatkan ketahanan

4. Penelitian dan pengembangan Ebola

5. Mengkoordinasikan respons Ebola nasional

maupun internasional.
12

12 2015 World Health Organization Plan: West Africa Ebola Outbreak


