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BAB IV 

UPAYA YANG DILAKUKAN WORLD HEALTH 

ORGANIZATION 

 

Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat erat dengan 

Organisasi Internasional tak terkecuali World Health 

Organization (WHO),  karena berbagaitugas dan upaya yang 

dilakukan WHO cenderung didasarkan untuk mencapai tingkat 

kesehatan dunia yang setinggi-tingginya. Dalam masalah 

Afrika Barat yang sedang dihadapi tentang merabahnya virus 

Ebola yang penyebarannya semakin meluas, berbagai upaya 

dilakukan untuk mencegah penyebaran tersebut tidak semakin 

melebar ke berbagai negara Pada bab ini penulis akan 

memaparkan upaya yang di lakukan WHO dalam menangani 

kasus ebola di Afrika Barat khususnya Liberia. Dalam 

upayanya WHO bersama PBB membentuk United Nations 

Mission Ebola Emergency Response (UNMEER) dan juga 

bekerjasama dengan berbagai negara serta perusahaan-

perusahaan farmasi besar guna menanggulangi penyebaran 

virus Ebola. 

 

A. PEMBENTUKAN UNITED NATIONS MISSION 

EBOLA EMERGENCY RESPONSE (UNMEER) 

Pada tahun 2014–2015, terdapat sebuah virus yang 

telah menyebar luas ke negara–negara Afrika Barat, dengan 

dampak paling parah terjadi di tiga negara yaitu Guinea, 

Liberria, dan Sierra Leone. Dari tiga negara tersebut, wilayah 

mereka saling berdekatan dan memiliki sumber daya alam 
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yang melimpah. Akan tetapi negara–negara tersebut tidak 

dapat mengelola sumber daya alamnya dengan baik karena 

malah menjadi masalah–masalah di negara tersebut. Padahal, 

jika tidak ada permasalahan internal di negara tersebut dan 

negara dapat memanfaatkan sumber daya secara baik akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan sebuah virus 

bernama Ebola dapat teratasi oleh negara itu sendiri. 

Seperti Guinea, meskipun memiliki sumber daya alam 

yang cukup banyak termasuk berlian dan emas, Guinea 

menghadapi tantangan yang beragam. Di negara ini tingkat 

kemiskinan dan malnutrisi sangat memprihatinkan, terutama 

daerah pedesaan, dengan rata-rata 55 persen penduduk Guinea 

tinggal dibawah garis kemiskinan, dan tingkat pengangguran 

yang tinggi, hal ini terjadi terutama di kalangan remaja dan 

perempuan. Sekitar 17,5 persen dari populasi atau sekitar 1,9 

juta orang memakan makanan yang tidak aman dan tidak 

sehat, lalu kurang dari 100.000 anak dibawah usia 5 tahun 

menderita gizi buruk, selanjutnya sejumlah 230.000 anak-anak 

menderita malnutrisi akut hingga sedang. Secara keseluruhan, 

tingkat kekurangan gizi kronis mencapai 25,9% secara 

nasional, Guinea rentan terhadap bencana alam yang berulang 

dan mengakibatkan melemahnya ketahanan pangan. Sebagian 

besar orang di Guinea mengandalkan pertanian subsisten (para 

petani fokus pada usaha membudidayakan bahan pangan 

dalam jumlah yang cukup untuk mereka sendiri dan keluarga) 

dan tidak tercakup dalam program jaringan pengamanan 

nasional, sehingga sangat rentan terhadap dampak bencana 

alam termasuk banjir serta merabahnya sebuah penyakit, 

seperti epidemi Ebola yang sudah memasuki negaranya. 

Korupsi yang merajalela di kalangan pejabat 

pemerintahan jugamenjelaskan mengapa negara kaya sumber 
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daya alam semacam ini memiliki tingkat kemiskinan yang 

tinggi. Pejabat senior pemerintah telah mengumpulkan 

kekayaan pribadi yang sangat besar dari ledakan minyak. 

Pemerintah menginvestigasikan banyak proyek infrastruktur 

samar yang telah menaikkan harga dan nilai sosial yang kecil, 

dengan mengorbankan kesejahteraan warganya. 

Sedangkan di Liberia, setelah mengalami 2 kali 

perang sipil selama 30 tahun terakhir, rakyat Liberia mulai 

membangun kembali kehidupannya. Sekitar 80 persen 

penduduk hidup dalam kemiskinan dan penyakit yang 

merajalela serta mudah tertular. Kemiskinan di Liberia 

disebabkan oleh korupsi dan konflik pemerintah dengan 

korupsi di pemerintah merupakan penyebab utamanya. 

Menurut Transparancy Internasional, gaji publik yang rendah 

dan kurangnya pelatihan yang layak menciptakan insentif 

untuk korupsi dikalangan pejabat. Negara ini juga gagal 

memanfaatkan sumber daya alamnya secara produktif, 

meskipun berlimpahan dengan kekayaan mineralnya seperti 

bijih besi, kayu, berlian, karet dan emas. Namun pengelolaan 

sumber daya alam mengalami masalah terhadap korupsi dan 

tata kelola menjadi buruk. Jika pengelolaan sumber daya alam 

ini tidak rusak, negara ini dapat menggunakan mineral sebagai 

cara untuk mendatangkan dana yang banyak dan dapat sebagai 

pemasukan penghasilan negara. 

Penyebab lain kemiskinan di Liberia adalah bahwa 

selama perang terjadi, lebih dari 200.000 orang kehilangan 

nyawa mereka. Banyak diantaranya anak-anak di Liberia 

dipaksa untuk berperang dan tidak sedikit yang mempunyai 

kesempatan untuk menyesuaikan diri kembali dengan 

kehidupan sipil yang normal. Hal ini mengakibatkan anak-

anak tersebut beralih pada kejahatan dan kehidupan yang 
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miskin. Infrastruktur jalan yang rusak dan keadaan petani yang 

buruk mengakibatkan negara ini bergantung pada impor. 

Liberia juga mengalami kondisi ketahanan pangan yang buruk, 

yang mengakibatkan warganya terjangkit gizi buruk. 

Selanjutnya di Sierra leone telah menjadi negara yang 

diliputi perang sipil dan kemiskinan sejak 1961. Meskipun 

negara ini menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang 

memiliki sumber daya alam berharga seperti berlian dan 

mineral langka, negara ini terus menderita kemiskinan yang 

ekstrem. Kemiskinan di negara ini disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain; korupsi di dalam pemerintahan, 

infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya pendidikan dan 

hak-hak sipil yang tidak terpenuhi. Salah satu faktor paling 

mendasar yang menyebabkan kemiskinan di Sierra Leone 

yaitu korupsi di pemerintahan, kebutuhan warga telah 

dirampas untuk pejabat pemerintahan. Sierra Leone juga tidak 

memiliki perawatan kesehatan yang mendasar, penyediaan 

makanan dan minuman yang tidak memadai bagi kesehatan, 

dan perumahan yang kondusif secara struktural. Korupsi 

sangat jelas di sektor kesehatan, dimana obat-obatan dan 

barang-barang terkait kesehatan lainnya kurang tersedia hal ini 

dikarenakan dana yang diberikan, baik dari dalam Sierra 

Leone maupun bantuan dari negara-negara pendonor, telah 

digunakan untuk melayani kebutuhan pejabat pemerintah dan 

elite politik, padahal dana tersebut diperuntukkan 

memperbaiki kehidupan sehari-hari bagi warga miskin, seperti 

memberikan perawatan kesehatan gratis, gaji untuk pekerja, 

dan pendidikan gratis akan tetapi kenyataannya hilang 

dikalangan pemerintahannya sendiri. 

Adapun uang yang ditujukan untuk membangun jalan 

dan jembatan agar memungkinkan transportasi barang dan 
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layanan dasar juga masuk ke kantong pejabat pemerintahnya 

sendiri. Akibatnya kurangnya jalan beraspal dan tidak adanya 

jalan raya, membuat Sierra Leone kesulitan untuk melakukan 

kegiatan perdagangan sumber alamnya. Industri berlian juga 

menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah 

Sierra Leone, namun efek jatuh-bangun hampir tidak ada 

dikarenakan warga kelas bawah dan pedesaan masih 

mengalami hubungan kerja eksploitatif dan kemiskinan yang 

terus menerus dikalangan pertambangan. 

Menyebar luasnya wabah Ebola di tiga negara tesebut 

dapat dikaitkan dengan keadaan negara-negara yang telah 

dijabarkan di atas tersebut, dari tiga negara tersebut tidak ada 

negara yang tidak miskin. Baik Guinea, Liberia dan Sierra 

Leone memiliki sistem pemerintahan yang buruk yaitu terjadi 

korupsi di mana-mana, kemiskinan, dan gizi buruk. Padahal 

tiga negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah 

tetapi negara-negara tersebut belum dapatmemanfaatkan 

secara baik sumber daya alam yang dimiliki. Faktor-faktor 

diatas mengakibatkan rendahnya sistem kesehatan yang 

dimiliki ketiga negara tersebut, padahal sistem kesehatan 

disuatu negara sangatlah penting untuk membendung suatu 

penyakit yang sedang menyerang agar tidak merabah luas. Jika 

tidak ada tenaga kerja kesehatan ahli, obat-obatan, dan alat-

alat kesehatan yang memadai suatu wabah dapat menyebar 

luas di negara hingga ke negara lain dan merugikan. 

Tenaga kesehatan merupakan salah satu pengaruh 

terbesar dalam pengendalian virus Ebola. Hal ini dibuktikan 

bahwa negara-negara Afrika yang sebelumnya terkena dampak 

dari adanya virus Ebola secara efektif mengendalikan wabah 

mereka dengan segera menyebarkan tenaga-tenaga kesehatan 

yang terampil dan sudah teruji. Tiga negara yang paling 
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terpengaruh dengan adanya Ebola sebelumnya tidak pernah 

menghadapi wabah maupun masalah kesehatan sebesar wabah 

Ebola ini. Oleh karena itu, tiga negara tersebut belum memiliki 

pengalaman dan sumber daya dalam menanggulangi wabah 

mematikan itu secara cepat dan tepat. Hal ini berbeda dengan 

Nigeria, misalnya meskipun Nigeria tidak memiliki sistem 

kesehatan yang sangat maju, Nigeria segera mengarahkan 

tenaga kesehatannya untuk mencegah penyebaran wabah 

Ebola ini. 

Guinea hanya memiliki tenaga kerja kesehatan 

(dokter, perawat, bidan, dokter gigi, apoteker, dan psikiater) 

kurang dari 1,5 per 10.000 penduduk, dengan total tiga tempat 

tidur untuk orang yang sakit per 10.000 penduduk, belanja 

pemerintah per kapita untuk kesehatan US $9 pertahun. Di 

Liberia memiliki tenaga kerja kesehatan 3,7 per 10.000 

penduduk dan sekitar delapan tempat tidur di rumah sakit per 

10.000 penduduk, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan 

US $13. Sedangkan di Sierra Leone memiliki tenaga kerja 

kesehatan 2,2 per 10.000 penduduk dan sekitar empat tempat 

tidur rumah sakit per 10.000 penduduk, belanja pemerintah 

untuk kesehatan US $ 12. Infrastruktur sistem kesehatan 

masyarakat dari ketiga negara tidak memiliki unsur utama 

elemen yang dibutuhkan untuk mengendalikan wabah, 

termasuk tenaga kerja kesehatan yang kuat. 

Kekurangan petugas kesehatan kemungkinan 

disebabkan oleh perang sipil yang pernah terjadi di tiga 

nergara tersebut. Kondisi kerja yang buruk, rawannya 

penyebaran dan gaji yang rendah membuat para petugas 

layanan kesehatan melarikan diri ke negara lain saat wabah 

Ebola dimulai. Surveilans (proses pengumpulan, pengolahan, 

analisis, dan interpretasi data secara sistemik dan terus-
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menerus), fasilitas diagnostik dan investigasi kasus penting 

untuk mengendalikan wabah, hal ini tidak ada gunanya tanpa 

tenaga kesehatan yang terlatih. Alasan tersebut yang membuat 

masyarakat internasional mengirim staf asing untuk 

mendukung pembangunan unit perawatan, pasien, dan 

menyediakan sistem surveilans. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

petugas kesehatan memiliki risiko terinfeksi dan mengalami 

kematian yang sangat tingi daripada keluarga sekalipun, 

karena mereka selalu berhubungan langsung dengan para 

korban Ebola. Hal ini mengakibatkan, timbulnya dampak yang 

tidak langsung terhadap staf kesehatan dimana ikut merasakan 

cemas dan takut untuk menghadapi penolakan dari keluarga 

dan masyarakat mereka. Kemudian menyebabkan beban 

tambahan, kelelahan yang dirasakan, dan tingkat perputaran 

yang cepat serta pengelolaan petugas kesehatan yang buruk. 

Perawat merupakan yang paling terlibat dan terhubung 

langsung dengan masyarakat terjangkit virus itu, akan sangat 

berguna jika melatih perawat-perawat tersebut untuk 

menyebarkan pesan efektif. Orang yang awalnya terkena 

Ebola kemudian berakhir sembuh dapat direkrut untuk berbagi 

pengalaman serta dapat membantu mengendalikan wabah 

Ebola. 

Komisi urusan soal-soal administrasi dan keuangan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Komisi 5 telah 

mengesahkan resolusi alokasi pos anggaran senilai kira-kira 50 

juta dollar Amerika Serikat (AS) untuk perutusan urusan 

masalah menghadapi Emergency wabah Ebola dari 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNMEER) yang baru saja 

dibentuk dan sebagai Kantor Utusan Khusus urusan wabah 
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Ebola.
22

 Ketua Majelis Umum PBB, Sam Kutesa, menganggap 

bahwa pembentukan UNMEER pada tanggal 19 September 

2014 merupakan langkah pertama dalam upaya global untuk 

mengontrol meledaknya wabah Ebola. Ketua Sam Kutesa, 

menyambut baik Komisi 5 yang telah cepat mengesahkan 

anggaran keuangan untuk aktivitas UNMEER dan merangsang 

Komisi 5 supaya perlu berdasarkan pada tenaga pendorong 

untuk memperkuat kepercayaan yang lebih besar antara para 

anggota. 

Kemudian unit-unit UNMEER telah digelarkan ke 

Markas perutusan di Accra, Ghana dan ke kantor-kantor di 

Guniea, Liberia dan Sierra Leone. Selain sumber anggaran 

keuangan untuk UNMEER, Kantor Koordinator urusan soal-

soal kemanusiaan PBB (UN OCHA) menganggap bahwa 

mereka perlu memobilisasikan biaya kira-kira 1 miliar dollar 

AS untuk menghadapi wabah Ebola. Jumlah uang yang 

dimobilisasikan mencapai 257 juta dollar AS. Sampai 

sekarang (data tahun 2014) ada kira-kira 6.500 orang yang 

terkena virus Ebola dan kira-kira 3.300 orang telah tewas sejak 

wabah ini meledak pada Maret 2013.
23

 

Ebola memberikan dampak yang cukup besar bagi 

sosial, ekonomi dan psikologi pada masyarakat di ketiga 

negara terparah, hal tersebut melatar belakangi pemerintah-

pemerintah di Afrika Barat untuk bekerjasama dengan WHO 

mengembalikan rasa percaya diri dan mengembalikan rasa 

aman untuk tinggal dan beraktifitas sehari-hari seperti biasa. 

Selain itu WHO sebagai International Governmental 

Organization (IGO) mengkoordinasi respon-respon 

                                                           
22http://vovworld.vn/id-ID/berita/pbb-mengeluarkan-kirakira-50-juta-dollar-as-untuk-

menghadapi-wabah-ebola-276749.vov 
23http://vovworld.vn/id-ID/berita/pbb-mengeluarkan-kirakira-50-juta-dollar-as-untuk-
menghadapi-wabah-ebola-276749.vov 
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internasional untuk dapat ikut serta dalam menanggulangi 

penyebaran virus Ebola di Afrika Barat, seperti mengfasilitasi 

donatur-donatur yang ingin membantu pendanaan untuk 

Ebola, membawa, mengumumkan serta menberikan tingkat 

Emergency Ebola yang terjadi di Afrika Barat pada sidang-

sidang pertemuan internasional PBB maupun pertemuan 

internasional yang lainnya. Upaya yang dilakukan WHO 

untuk mencapai tujuan menghentikan penyebaran Ebola 

menjadi Zero-Cases (0 kasus) dibagi menjadi empat bidang 

usaha yaitu respon terhadap Ebola, kesiap-siagaan menghadapi 

Ebola, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan vaksin 

serta dengan cara obat-obatan.
24

 

Untuk mencapai tujuan tersebut WHO bekerja sama 

dengan pemerintah, masyarakat setempat, dan organisasi-

organisasi internasional yang lain. Sejak virus Ebola 

teridentifikasi pada 23 Maret 2014, WHO mengawali 

upayanya dengan mengirimkan kurang lebih 2000 tenaga ahli 

teknis, termasuk 562 orang dari GOARN ke Afrika Barat dan 

dibagi ke beberapa wilayah dengan pembagian sebagai berikut 

777 ke Guinea, 460ke Liberia, dan 668 ke Sierra Leone.Selain 

itu, 108 orang dikerahkan untuk Nigeria, Mali, dan Senegal, 

diantara 2000 tenaga ahli yang dikirim merupakan 600 ahli 

epidemiologi, 76 koordinator lapangan, 73 manajer data, 242 

teknis laboratorium, 26 dokter, 110 logistik, 128 spesialis 

Infection Preventionand Control (IPC), 44 petugas 

komunikasi, 53 mobilisasi sosial dan 15 antropologi.
25

  

WHO juga memiliki 77 lapangan medis dengan 

sekitar 710 staff  WHO yang berada di Sierra Leone, Liberia 

24http://pusatkrisis.kemkes.go.id/wabah-virus-ebola 
25https://www.voaindonesia.com/a/pbb-bentuk-misi-tanggap-darurat-
ebola/2477668.html
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dan Guinea. WHO menyediakan 250 alat peraga, fasilitas 

panduan, dan materi pelatihan lainnya oleh WHO IPC dan 

pelatih manajemen klinis untuk pelatihan masyarakat tanggap 

Ebola. WHO mengkoordinir penyebaran 230 tenaga ahli untuk 

26 laboratorium lapangan melalui Emergingand Dangerous 

Pathogens Laboratory Network (EDPLN), dimana 

laboratorium ini memeriksa sekitar 750 sample perhari. Dalam 

bidang logistik WHO juga memberikan kontribusi seperti 

menyediakan lebih dari 1000 tempat tidur untuk pasien 

terkena Ebola, 1.42 juta PPE, transportasi medis beserta 

pengendara, ketersediaan air bersih, telekomunikasi, dan 

keamanan.
26

 

Pada bulan Agustus 2014, WHO telah membantu 

dengan pembangunan lima unit perawatan Ebola (ETUs) dan 

memberikan dukungan teknis selama pembentukan tambahan 

85 pusat perawatan masyarakat dan 78 pusat-pusat 

penampungan di tiga negara yang terkena dampak terparah. 

Hal ini dilakukan bekerjasama dengan MSF, Emergency, 

Partners in Health, International Federation of Red Cross (IFRC), 

IMC, International Organization for Migration (IOM), Samaritan’s 

Purse, dan Save the Children (UNICEF). Dukungan teknis 

yang diberikan oleh WHO dalam ETUs termasuk IPC, 

pelatihan, saran klinis, kesehatan dan keselamatan kerja, 

kemudian WHO juga membantu dalam penyebaran 58 tim 

medis dan ahli teknis asing dari seluruh dunia. 

WHO juga telah mengembangkan dan 

mempublikasikan hampir 60 dokumen teknis dan pedoman 

bagi para ahli untuk menanggapi wabah Ebola, hal ini 

mencakup berbagai topik kesehatan masyarakat dan panduan 

tentang kesiapan, pengawasan, pengendalian wabah agar tidak 

                                                           
26www.apps.who.int/ebola/our-work/response/who-activities-report 



 

47 

 

menyebar, dan evaluasi untuk Ebola serta epidemic, 

pencegahan infeksi dan bimbingan control, pedoman 

penggunaan alat pelindung diri (PPE) yang tepat, cara 

melakukan penguburan aman dan bermartabat, panduan 

manajemen klinis untuk virus demam berdarah Ebola, 

panduan manual untuk perawatan dan pengelolaan pasien di 

unit perawatan Ebola.Selain turun langsung ke lapangan untuk 

menangani penyebaran Ebola, WHO juga melakukan 

koordinasi untuk penambahan dana bagi donator-donatur di 

dunia, salah satunya WHO bekerja sama menggalang dana 

dengan World Bank dan Uni Afrika, serta negara-negara besar 

lainnya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara di 

Eropa dan Asia lainnya.  

Menurut data dari the World Bank, total jumlah 

donatur mencapai $7.872.000 dengan data pelacakan sumber 

dana berada di Lampiran 1, data tersebut menjelaskan dengan 

rinci bahwa $4,388.069 dari 24 donatur diberikan kepada tiga 

negara terparah yaitu Liberia, Sierra Leone, dam Guinea. Dari 

24 donatur yang terdaftar, Amerika Serikat merupakan 

pendonatur dengan total donatur paling tinggi yaitu 

$1.311.621 untuk ketiga negara terparah dan dari Lampiran 2 

sejumlah $772.692 untuk negara lainnya yang juga terkena 

penyakit tersebut. Diposisi kedua yaitu World Bank dengan 

total $963.000 untuk ketiga negara terparah serta $655.000 

untuk kebutuhan yang lainnya. 
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B. KERJASAMA WORLD HEALTH 

ORGANIZATION DENGAN PERUSAHAAN-

PERUSAHAAN FARMASI DUNIA 

Sudah 40 tahun sejak tahun 1976 hingga 2015 cara 

penyembuhan penyakit virus Ebola belum dapat ditemukan 

vaksin dan obatnya, kemudian pada tahun 2014 dimana virus 

tersebut menyebar dengan cepat antar manusia di negara-

negara wilayah Afrika Barat membuat fenomena ini menjadi 

isu kesehatan dalam lingkup global. Dari hari ke hari, bulan ke 

tahun korban kematian akibat Ebola terus bertambah, 

menimbulkan kepanikan terhadap masyarakat internasional, 

sehingga WHO melakukan upaya penelitian dan 

pengembangan pengobatan terhadap virus Ebola, 

berkerjasama dengan perusahaan-perusahaan farmasi besar 

dunia untuk mencari vaksin dan obat yang mampu 

menyembuhkan dan mengantisipasi manusia dari penyakit 

Ebola. 

Sejak awal Maret 2014, WHO mengkoordinasi 

perusahaan-perusahaan farmasi besar di dunia untuk 

melakukan beberapa bidang penelitian dan perkembangan 

diantaranya adalah: 

PEMBUATAN VAKSIN EBOLA 

Saat ini setidaknya kurang lebih ada 15 vaksin 

yangdikembangkan oleh perusahaan farmasi besar dunia, 

khususnya di Amerika Serikat, Rusia, Eropa dan China. 

Namun hanya terdapat empat vaksin yang dijadikan sebagai 

utama dan dapat dilanjutkan perkembangannya serta kemudian 

diuji ke manusia, dua diantaranya merupakan vaksin yang 

paling canggih dan pernah dikembangkan dalam tempo waktu 

satu tahun, yaitu:  
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1. ChAd3-ZEBOV 

Vaksin ini dikembangkan oleh Glaxo Smith 

Kline (GSK), yang bekerja sama dengan US National 

Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). 

2. rVSV-ZEBOV 

Vaksin ini dikembangkan oleh New Link 

Genetics dan Merck Vaccines USA, bekerja sama 

dengan Badan Kesehatan Masyarakat Kanada.  

Dua vaksin lainnya adalah Ad26-EBOV dan MVA-

 EBOV  yang dikembangkan oleh Johnson berkerja sama 

dengan Bavarian Nordic, serta Novavax, yang merupakan 

sebuah perusahaan bioteknologi di AS, dan juga 

mengembangkan protein rekombinan Ebola.
27

 Empat vaksin 

tersebut telah dicoba dalam tiga fase diberbagai daerah yaitu,  

Fase pertama dilakukan pada bulan September hingga 

Desember 2014, fase kedua dilakukan pada bulan Februari 

2015, dan fase yang ketigadilakukan pada bulan Maret 2015. 

Setelah menggunakan vaksin rVSV-ZEBOW, 

terhitung 90 persen anak-anak terbukti berhasil dilebih dari 80 

persen kasus epidemi Ebola, dari hasil penelitian ditemukan 

hanya dua orang yang menunjukan efek samping setelah diberi 

vaksin tersebut, namun keduanya berhasil sembuh total. Akan 

tetapi vakin ini belum diketahui tingkat keamanan bagi anak 

dibawah usia enam tahun, wanita hamil serta orang dengan 

HIV/AIDS.  

Selain vaksin, telah banyak obat yang didaftarkan oleh 

WHO, walaupun obat-obatan tersebut merupakan obat non-

                                                           
27www.who.int/medicines/emp_ebola_q_as/en/ 

http://www.who.int/medicines/emp_ebola_q_as/en/
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Ebola namun penggunaannya masih dianggap sah diberikan 

kepada penderita Ebola yang telah menunjukkan efikasi 

terhadap virus dalam tubuh. Sebuah uji klinis dari obat 

favipiravir di Toyama, Jepang. Pada akhir 2014 mulai 

digunakan di Guinea dan berada di bawah naungan INSERM, 

MSF dan pemerintah Guinea itu sendiri.Selain itu, produk lain 

secara khusus dikembangkan untuk Ebola masih dalam 

pengembangan, termasuk monoklonal antibodi koktail Zmapp 

di Leafbio, USA dan asam ribonukleat (siRNA) di Tekmira, 

Amerika Serikat, Kanada. Obat ini diujiklinis dalam tahap 

kecildi Inggris dan Amerika Serikat. Komunitas ilmiah juga 

menguji pada mahluk hidup non-manusia dan kemudian 

berbagai obat lain yang telah diusulkan sebagai terapi 

potensial akan mengambil yang paling menjanjikan dalam fase 

awal uji klinis. 

Selain pengobatan menggunakan obat-obatan, WHO 

juga mengkoordinasi pengobatan melalui transfusi darah yang 

dibutuhkan oleh penderita Ebola, dimana darah yang 

didonorkan atau disumbangkan sebagian besar merupakan 

darah mantan penderita penyakit Ebola yang telah sembuh dari 

gejala Ebola.Gejala yang ditimbulkan penyakit Ebola sering 

kali mirip seperti demam berdarah pada umumnya, hal itu 

membuat penanganan penyakit Ebola lambat untuk dilakukan, 

sehingga virus Ebola lebih cepat menyebar ke orang-orang 

disekitar penderita yang mencoba merawat. 

Pada bulan September 2014, WHO memperkenalkan 

mekanisme baru Emergency di bawah Program Prakualifikasi 

yaitu Ebola Virus Disease In Vitro Diagnostic (IVDs) secara 

cepat. Diagnostik pertama diterima pada bulan November 

2014, WHO juga meminta produsen untuk mengembangkan 

dengan cepat dan dapat digunakan dengan mudah, serta 
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memilih yang paling tepat untuk digunakan di negara-negara 

yang terkena dampak, di mana infrastruktur kesehatan dan 

tenaga terlatih yang sangat kurang.  

Pada tanggal 12 Desember 2014, di manapara ahli 

diagnostik dan perusahaan diagnostik bergabung dengan 

WHO dan NGOs FIND serta MSF untuk merencanakan 

percepatan pengembangan, produksi dan penyebaran tes 

Ebola. Hasil dari pertemuan tersebut telah disetujui empat 

diagnosa untuk penyebaran darurat oleh WHO, diagnosa 

tersebut yaitu RealStar® Filovirus Layar RT-PCR Kit 1.0, 

Antigen Rapid Test Kit, ReEBOVTM™, Liferiver™ Ebola 

Virus (EBOV) Real Time RT-PCR Kit, dan Xpert® Ebola.
28

 

28 www.who.int/medicines/news/chinese_ebola_test/en/
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