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BAB III 

VIRUS EBOLA SEBAGAI WABAH NEGARA DI 

AFRIKA BARAT DAN ANCAMAN KEAMANAN 

NEGARA 

 

Virus Ebola saat ini menjadi virus yang meresahkan di 

Afrika Barat akibatnya membuat keamaan negara menjadi 

terganggu, pasalnya Ebola merupakan salah satu penyakit 

mematikan yang penyebarannya sangat cepat bahkan dapat 

menyebar melalui kontak dengan jazad terkena Ebola. Pada 

bab ini penulis akan membahas Ebola menjadi wabah penyakit 

yang masuk ke Afrika Barat kemudian menjadi ancaman 

keamanan negara terganggu sehingga keamanan di berbagai 

negara mulai dilakukan. Penulis akan memulai dari awal mula 

penyebaran virus Ebola merabah ke Afrika kemudian 

dilanjutkan dengan keamaan berbagai negara yang mulai 

diaktifkan terutama diwilayah akses keluar masuk warga 

asing. 

A. PENYEBARAN VIRUS EBOLA DI AFRIKA 

BARAT 

Kasus Ebola pertama kali ditemukan di dekat Sungai 

Ebola yang saat ini menjadi nama dari virus tersebut, tepatnya 

di Negara Zaire atau bernama Demokratik Kongo pada tahun 

1976, penularan penyakit ini sangat cepat dan dapat terjadi 

melalui kontak langsung dengan darah serta cairan tubuh 

penderita yang terinfeksi bahkan dengan cairan tubuh 

penderita Ebola meskipun penderita sudah meninggal. Hal ini 

diakibatkan karena praktik penguburan tradisional, seperti 
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mencuci seseorang yang meninggal akibat Ebola akan 

meninggalkan virus kepada keluarga dan anggota masyarakat 

yang rentan terhadap infeksi. Adapun tanda-tanda terjangkit 

virus Ebola sendiri diantaranya seperti sakit biasa yaitu sakit 

kepala, demam, nyeri sendi, diare, muntah-muntah dan 

dehidrasi. 

Awal mulanya Ebola menjangkit seorang pasien 

bernama Mabalo yang mengalami demam tinggi dan dirawat 

di rumah sakit Yambuku Mission. Mabalo mengalami gejala 

tersebut setelah kepulangannya dari Zaire Utara dengan 

diagnosa awal yaitu menderita demam malaria, kemudian 

salah satu suster di rumah sakit yang merawat Mabalo 

menyuntik Quinine (salah satu jenis obat untuk malaria)  dan 

mengizinkan Mabalo untuk melanjutkan penyembuhan dengan 

istirahat di rumah. Rumah sakit yang merawat Mabalo 

memiliki peralatan kesehatan yang minimum, sehingga jarum 

suntik yang seharusnya digunakan sekali dan telah digunakan 

Mabalo digunakan kembali untuk menyuntik pasien yang lain. 

Tidak lama setelah itu, pada tanggal 8 Februari 1976 Mabalo 

meninggal, dan dimakamkan menggunakan ritual tradisional 

oleh istri, ibu, teman-teman serta kerabatnya. Dimana ritual 

tradisinya merupakan mengeluarkan seluruh makanan dan 

kotoran dari dalam tubuhnya, sebuah ritual yang menggunakan 

tangan keluarga dan kerabat secara langsung. 

Seminggu setelah pemakaman, sebanyak 21 orang dari 

teman dan keluarga Mabalo serta orang-orang yang terlibat 

dalam ritual tersebut mengalami demam tinggi seperti ciri-ciri 

demam malaria dan berakhir meninggal dunia. Setelah 

kematian Mabalo, rumah sakit tempat Mabola periksa menjadi 

ramai dengan orang-orang yang terindikasi sama dengan 
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penyakit Mabalo. Akan tetapi semua masih beranggapan 

bahwa penyakit tersbut merupakan demam malaria. 

Kemudian wabah mematikan ini mulai terdeteksi di 

Guinea pada akhir tahun 2013 dan tersebar luas hingga ke 

Liberia dan Sierra Leone. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari WHO, jumlah korban meninggal dan jumlah kasus 

terinfeksi akibat virus Ebola telah semakin meningkat, pada 

tahun 2014 di Liberia telah ditemukan 4.076 kasus infeksi dan 

2.316 kematian, kemudian disusul oleh Siera Leone dengan 

2.950 kasus infeksi dan 930 kasus kematian. Pada urutan 

ketiga, terdapat Guinea dengan 1.350 kasus infeksi dan 778 

kasus kematian. Sementara itu, petugas kesehatan juga tidak 

luput mengalami risiko, dimana petugas kesehatanlah yang 

menangani pasien-pasien dengan wabah tersebut. Di seluruh 

negara, petugas kesehatan yang telah meninggal akibat terkena 

virus Ebola berjumlah 233 dari 416 kasus. Bahkan, PBB 

menyatakan bahwa lebih dari 233 petugas kesehatan yang 

bekerja di Afrika Barat telah meninggal akibat Ebola
13

. 

Wabah Ebola merembak pada Desember 2013 di 

Guinea, diikuti dengan tanda-tanda pandemi yang luar biasa 

sekitar bulan Maret 2014. Upaya mengatasi Ebola merupakan 

perang yang membutuhkan kerja sama dan kerja keras semua 

pihak baik Organisasi Internasional, Negara bahkan 

masyarakat serta keluarga itu sendiri.Adapun kendala dari 

upaya PBB untuk mengurasi penyebaran virus karena larangan 

penerbangan ke negara-negara yang tengah terjangkiti Ebola 

sehingga menghentikan pademi tersebut, tidak hanya itu 

masalah ini juga diperparah oleh terbatasnya akses dan 

                                                           
13 Anita K. Mc Elory, Ebola Hemorrhagic Fever: Novel Biomarker Correlates of 

Clinical Outcome, OXFORD UNIVERSITY PRESS Journals, Vol. 210 Issue 4, no 
210/4/558, 10 Januari 2014, hlm. 1 
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infrastruktur kesehatan di Afrika Barat ada pula  sebagian 

besar orang justru nenilih merawat kerabat dan keluargannya 

yang terpapar virus di rumah daripada membawa mereka ke 

pusat isolasi dengan peralatan kesehatan yang memadai. 

WHO berpendapat bahwa sebelumnya Ebola telah 

diremehkan, namun dengan meningkatnya jumlah orang yang 

tewas, upaya internasional perlu dilakukan agar korban Ebola 

tidak terus bertambah. WHO telah mendeklarasikan situasi 

Emergency kesehatan internasional dan meminta seluruh pihak 

berwenang untuk ikut serta mengambil tindakan-tindakan 

yang diperlukan. WHO telah memberitahu bahwa virus Ebola 

sebagai virus yang harus di waspadai oleh seluruh dunia, baik 

negara tetangga maupun negara yang jauh dari tiga negara 

terparah tersebut. Berbagai negara telah mengambil langkah-

langkah pencegahan menyebarnya virus dengan memeriksa 

wisatawan atau pendatang yang mendarat dari negara Afrika 

Barat. Negara Sierra Leone memutuskan bahwa siapa saja 

yang menyembunyikan pasien sedang terjangkit virus Ebola 

merupakan pelanggaran pidana berat dan wajib dihukum. 

Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas kaburnya beberapa 

pasien Ebola dari rumah sakit di distrik Kenema, yang 

merupakan pusat wabah Ebola
14

 

14 Siti Hidriyah, Kerjasama Internasional Dalam Pencegahan Ebola, Info Singkat 

Hubungan Internasional Kajian Terhadap Isu-Isu Terkini, Vol. VI, No. 
16/II/P3DI/Agustus?2014, hlm. 6
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Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa dari 

tahun ke tahun virus Ebola mengalami kenaikan yang 

signifikan. Bermula dari tahun 1976 sebagai puncak 

munculnya Ebola, kemudian di tahun 1977 mulai adanya 

penurunan akan tetapi muncul kembali pada tahun 1979 

hingga 2000 pada masa itu Ebola terus berkembang. Kenaikan 

mulai signifikan kembali pada tahun 2012, padahal virus ini 

mulai mengalami penurunan jumlah pada tahun 2011 setelah 

itu mulai meningkat dari tahun ketahun sampai dengan titik 

tertinggi pada tahun 2014. 

Direktur Jenderal WHO saat itu, Dr. Margaret Chan, 

menyatakan pihaknya tidak menduga wabah Ebola akan 

bergerak demikian cepat hingga lintas batas negara, wabah ini 

bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. 

Ebola di Afrika Barat menyebar terlalu cepat dibandingkan 

upaya untuk mengontrolnya. Penyebaran virus sebetulnya bisa 

dihentikan jika dilakukan pencegahan yang paling mendesak 

 

 GAMBAR 3 1 PENYEBARAN EBOLA DARI TAHUN 

KE TAHUN 

Sumber : http://edition.cnn.com/2014/07/03/health/ebola-outbreak-west-africa/ 



 

28 

 

di dalam negera (negara yang terkena wabah) lalu 

menyesuaikannya dengan dukungan cepat pihak 

internasional
15

. 

Wabah Ebola di Afrika Barat merupakan suatu 

peristiwa luar biasa yang menimbulkan risiko kesehatan ke 

negara-negara lain yang bersebelahan maupun yang jauh. 

Komite Darurat Organisasi Kesehatan Dunia tentang virus 

Ebola juga mengatakan kemungkinan konsekuensi penyebaran 

internasional Ebola lebih lanjut sangat serius, karena faktor-

faktor virulensi virus, fasilitas kesehatan, pola transmisi dan 

intensif masyarakat serta sistem kesehatan yang lemah, 

sehingga menjadi paling berisiko bagi negara lain untuk 

terkena dampaknya. 

WHO telah memperingatkan para pemimpin dunia, 

pemimpin negara dan Kementerian Kesehatan negara, 

bahwasanya mereka harus menyatakan keadaan Emergency 

nasional, memberikan informasi tentang situasi Ebola yang 

sedang melanda, dan memberi nasihat tentang langkah-

langkah apa yang diambil untuk mengatasi wabah serta 

pentingnya peran pemimpin dunia, peran pimpinan negara, 

peran masyarakat dan Organisasi Internasional untuk 

memperhatikan suspensi perjalanan internasional mencegah 

penyebaran virus
16

. 

  

                                                           
15 Ibid, hlm. 7 
16 Mirajnews, WHO: Wabah Ebola Timbulkan Risiko Ke Negara-Negara Lain, 9 
Agustus 2014 
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B. WABAH EBOLA SEBAGAI ANCAMAN 

KEAMANAN NEGARA 

Kasus penularan Ebola di luar Afrika kembali 

membuat keresahan dan ketakutan WHO akan semakin 

melebarnya wabah. Sebagai tindakan antisipasi, sejumlah 

bandar udara di Amerika Serikat dan Eropa sedang 

menerapkan pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang yang 

datang dari Afrika Barat. Bandara di New York, Atlanta, 

Chicago, Newark dan Washington melakukan screening suhu 

tubuh untuk melacak kemungkinan penyebaran virus terjadi 

dan penumpang harus melalui tahap interview terlebih dahulu 

sebelum masuk ke bandar udara untuk mengetahui 

kemungkinan terpapar virus Ebola. 

Sedangkan di bandara internasional Incheon, Korea 

Selatan, pusat perjalanan udara utama di Asia melakukan 

pemeriksaan karantina terhadap para penumpang yang 

mendarat. Semua penumpang direkam dengan kamera infra-

merah untuk mendeteksi penumpang yang menderita sakit 

demam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, 

Han Hye-Jin mengatakan pemerintah Korea Selatan 

bekerjasama dengan otorita kesehatan untuk memperhatikan 

dan secara seksama menentukan langkah tambahan apakah 

perlu dilakukan atau tidak.
17

 

Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) Korea 

Selatan telah membentuk gugus tugas Ebola dan bersiaga 

dalam menghadapi kemungkinan infeksi Ebolamelanda di 

Korea Selatan, CDC Korea menghimbau warganya untuk 

                                                           
17https://www.voaindonesia.com/a/banyak-negara-ambil-pencegahan-
ebola/1972537.html 
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tidak berkunjung ke negara-negara Afrika di mana wabah 

Ebola merebak hingga kasus Ebola dinyatakan sudah tidak 

Emergency. 

Demikian juga Australia,mengeluarkan peringatan 

perjalanan ke  3 negara dengan tingkat penyebaran yang tinggi 

yaitu Guinea, Sierra Leone dan Liberia. Kepala Urusan Medis 

Australia, Chris Baggoley menyatakan kemungkinan 

terhadappenyebaran Ebola ke Australia sangat rendah, akan 

tetapi Australia mempersiagakan semua badan perlindungan 

perbatasan terhadap kemungkinan gejala-gejala dari 

penumpang yang baru tiba baik lewat udara maupun laut. 

Menurut Pusat Perlindungan Kesehatan atau Center 

for Health Protection (CHP) di Hong Kong, rumah sakit 

umum mulai melaporkan dan menguji semua pasien yang 

menderita demam. Meskipun tidak ada penerbangan langsung 

dari Afrika Barat ke Hong Kong, Menteri Kesehatan Hong 

Kong, Dr. Ko Wing-Man merasakan kekhawatiran bahwa 

Ebola masih bisa menyusup ke kawasan itu lewat perjalanan 

udara.
18

 

Kementerian Kesehatan Hong Kong mengeluarkan 

peringatan menyusul rapat Emergency yang diselenggarakan 

dengan dokter-dokter spesialis untuk membahas rencana tak 

terduga seandainya penyakit itu ditemukan di Hong Kong 

dimana merupakan kota yang terletak sekitar 13 ribu kilometer 

dari Afrika Barat. Hong Kong juga mulai memberlakukan bagi 

siapa saja yang terindentifikasi virus Ebola agar diisolasi dan 

Hong Kong telah menyiapkan 59 ruang isolasi di rumah sakit 

Princess Margaret bagi mereka yang diduga mengidap Ebola 

dan sedang berada di Hong Kong. Hal tersebut dilakukan 

                                                           
18Ibid 
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karena kota ini sempat menyaksikan satu kasus menakutkan, 

dimana seorang perempuan Hong Kong berusia 39 tahun yang 

baru-baru ini melakukan perjalanan ke Kenya, ditempatkan di 

ruang isolasi rumah sakit Queen Mary yang telah disediakan 

setelah wanita itu muntah-muntah dan terkena demam. Tetapi 

hasil test virus Ebola menunjukan hasil yang negatif maka dari 

itu perempuan tersebut diizinkan pulang. 

Kementerian Kesehatan Singapura telah 

mengeluarkan pernyataan bahwa Ebola “merupakan risiko 

kesehatan publik yang bertingkat rendah untuk Singapura”, 

pernyataan tersebut di dasari oleh konektivitas perjalanan ke 

Afrika Barat dari Singapore maupun sebaliknya rendah. Akan 

tetapi meskipun demikian Bandara Internasional Changi 

merupakan bandara tersibuk kelima di dunia dan dilalui lebih 

dari 52 juta penumpang pesawat pada tahun 2013 dimana 

tahun tersebut virus Ebola belum terdeteksi.
19

 

Sementara itu di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok 

yang juga merupakan salah satu bandara tersibuk di dunia 

serta disinggahi lebih dari 30 juta penumpang pesawat setiap 

tahun mengatakan hanya 30-50 orang setiap minggu diduga 

berasal dari negara-negara di mana Ebola sedang mewabah. 

Akan tetapi rumah sakit di Thailand telah diperintahkan untuk 

mengawasi pasien yang memiliki gejala seperti Ebola, 

khususnya penumpang maupun petugas yang sebelumnya 

telah melakukan perjalanan ke negara-negara di Afrika Barat. 

Kemudian maskapai penerbangan Bangkok juga telah 

memberikan kebijakan untuk membatalkan penerbangan ke 

kawasan tersebut. 

                                                           
19 Ibid 



 

32 

 

Menurut Dr. Day, Virus Ebola hanya tertular lewat 

kontak langsung dengan darah, ludah dan cairan tubuh lain. 

Alasan yang membuat setiap orang khawatir dengan Ebola 

adalah karena virus ini merupakan penyakit yang mematikan 

bagi penderita dan menular. Penyakit ini cukup sulit menular 

kecuali benar-benar adanya kontak fisik dengan penderita 

Ebola. Jadi penerapan standar kesehatan publik, isolasi klinis 

dan karantina dirasanya cukup untuk mengatasi wabah virus 

tersebut. 

Sedangkan Liberia memberlakukan karantina terhadap 

beberapa komunitas, menutup semua sekolah, pasar dan 

tempat dimana banyak orang akan bertemu dan melakukan 

kontak langsung, serta memberikan cuti selama 30 hari kepada 

pegawai pemerintah yang tidak esensiil serta pertemuan publik 

tidak diperbolehkan. Sementara Presiden Sierra Leone 

mengumumkan status Emergency kesehatan publik dan 

memerintahkan personil keamanan untuk memberlakukan 

tindakan karantina guna mencegah penyebaran lebih jauh dari 

virus itu. Jumlah orang yang meninggal karena virus tersebut 

di Afrika Barat telah mencapai 672 orang, menurut data 

PBB.
20

 

 

                                                           
20https://www.voaindonesia.com/a/banyak-negara-ambil-pencegahan-
ebola/1972537.html 



 

33 

 

Gambar diatas memperlihatkan peningkatan jumlah 

kasus virus Ebola dan tingkat kematian akibat Ebola dari bulan 

Maret 2014 hingga Juli 2014. Liberia dengan jumlah kasus 

107 kasus serta 65 angka kematian, Sierra Leone memiliki 239 

kasus dengan 99 angka kematian, kemudian Guinea dengan 

jumlah 413 kasus dan 303 angka kematian selama 4 bulan 

terakhir, 

Maskapai penerbangan besar Asky, telah 

menghentikan semua penerbangan ke ibukota Liberia dan 

Sierra Leone serta Guinea karena meningkatnya kekhawatiran 

terhadap virus Ebola. Asky adalah maskapai penerbangan 

kedua yang memutuskan hal ini, setelah wabah Ebola paling 

mematikan tersebar. Ebola membunuh sampai 90% orang 

yang terinfeksi, tetapi para pasien berkemungkinan lebih besar 

untuk sembuh jika mendapatkan perawatan sedini mungkin 

atau saat tanda-tanda tersebut sudah mulai terlihat.s 

 

Sumber : http://edition.cnn.com/2014/07/03/health/ebola-outbreak-west-africa/ 

GAMBAR 3 2 PENYEBARAN EBOLA 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/06/140628_ebola_sierra_leone.shtml
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Wabah pertama kali dilaporkan di Guinea pada bulan 

Desember 2013, kemudian menyebar ke Liberia dan Sierra 

Leone. Nigeria sebagai negara berpenduduk paling besar di 

Afrika, melaporkan kasus pertamanya yaitu pegawai 

pemerintah Liberia yang bernama Patrick Sawyer melakukan 

penerbangan ke kota utama, Lagos dengan menggunakan 

Asky. Akan tetapi Para Menteri kesehatan mencapai 

kesepakatan dalam pertemuan di Ghana, setelah WHO 

mengatakan larangan tersebut dapat menyebabkan kekurangan 

pasokan makanan dan membahayakan upaya memerangi virus. 

Kemudian menteri-menteri kesehatan Afrika Barat sepakat 

mencabut larangan perjalanan yang diberlakukan untuk 

mencegah penyebaran Ebola. 

Serangan virus Ebola di Afrika Barat dapat 

menginfeksi lebih dari 20.000 orang, kasus yang terjadi bisa 

lebih banyak dibandingkan data resmiyang dikeluarkan oleh 

WHO, dan maskapai harus melanjutkan penerbangan yang 

Emergency di wilayah tersebut, karena larangan perjalanan 

akan mengancam upaya memerangi epidemi Ebola. Hal ini 

bukan hanya masalah bagi negara berdampak, Afrika Barat 

atau Afrika saja tetapi merupakan sebuah masalah keamanan 

kesehatan secara global. Para menteri kesehatanAfrika Barat 

merekomendasikan negara-negara yang terinfeksi virus harus 

melakukan pemeriksaan terhadap penumpang pesawat, 

menginterview serta menggunakan infra-merah sebagai media 

dalam pemeriksan. Hal ini dikarenakan kekhawatiran yang 

muncul yaitu virus dapat menyebar ke sekitar 10 negara, selain 

tiga yang sudah terinfeksi dan dinyatakan sebagai negara 

paling parah. 

Jumlah orang yang tewas akibat Ebola di Liberia, 

Sierra Leone, Guinea dan Nigeria mencapai 1.552 dan sekitar 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/08/140828_ebola_infeksi.shtml
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/08/140802_ebola_afrika.shtml
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3.000 orang melaporkan gejala penyakit akibat virus tersebut. 

Rencana aksi WHO untuk mengatasi penyebaran Ebola, 

dengan anggaran $489 juta atau RP 5.7 trilliun, membutuhkan 

waktu sembilan bulan dan melibatkan 750 pekerja 

internasional serta 12.000 warga dari negara Afrika Barat.
21

 

21https://www.voaindonesia.com/a/banyak-negara-ambil-pencegahan-
ebola/1972537.html
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