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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mengawali pembahasan mengenai studi keamanan, dalam studi Hubungan 

Internasional, keamanan merupakan kemampuan negara atau bahkan masyarakat 

untuk mempertahankan identitas kemedekaan atau kemampuan negara dalam 

menghadapi ancaman. Ancaman merupakan suatu kondisi dimana negara merasa 

ada beberapa hal atau peristiwa yang berbahaya atau bahkan patut untuk 

diwaspadai. Ancaman dapat datang kapanpun dan dimanapun serta dapat 

menimpa negara manapun di dunia ini. Maka dari itu negara harus mampu 

mengkondisikan bagaimana mengatasi bahkan mencegah ancaman itu datang dan 

dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan negara. 

Keamanan manusia merupakan keadaan sederhana dimana keberadaannya 

sering diabaikan dan bahkan dibiarkan begitu saja, akan tetapi keamanan manusia 

akan mendapat perhatian khusus bagi negara ketika hal tersebut menajdi 

permasalahan serius dan menimbulkan acaman yang dapat mengganggu 

keamanan nasional dalam negara.Dalam era globalisasi saat ini banyak isumuncul 

dan menjadi persoalan serius dalam negeri kemudian berkembang menjadi isu 

global dan diperlukan penanganan serius tidak hanya menjadi kewajiban negara 

yang bersangkutan tetapi telah berkembang menjadi kewajiban masyarakat 

internasional untuk ikut serta dalam menangani persoalan tersebut.  
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Wabah penyakit merupakan salah satu contoh persoalan sederhana yang 

dapat berkembang menjadi permasalahan serius. Penyebaran wabah penyakit 

menular dapat menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan tersendiri bagi dunia. 

Besarnya dampak yang ditimbulkan dari persoalan ini menjadikan wabah 

penyakit menular menjadi ancaman kesehatan global dan diperlukan perhatian 

khusus dari masyarakat global dalam penanganannya. 

 World Health Organization (WHO) merupakan organisasi besar dunia 

yang berfokus dalam penanganan kesehatan dunia internasional. World Health 

Organization (WHO)berupaya untuk menjaga kesehatan masyarakat internasional 

dari berbagai penyakit. Dengan memiliki keanggotanya yang luas, WHO 

melaksanakan program-program berskala dunia untuk mencegah dan 

melenyapkan penyakit.Tujuannya adalah  melakukan pencapaian tingkat 

kesehatan yang tertinggi untuk seluruh umat manusia di dunia, dimana kesehatan 

didefinisikan sebagai kesejahteraan yang seutuhnya baik fisik, mental maupun 

sosial.1Kesehatan merupakan masalah penting yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Oleh sebab itu, World Health Organization (WHO) meyakini 

bahwa setiap manusia berhak dan sudah selayaknya untuk medapatkan pelayanan 

yang optimal terkait dengan kesehatan. 

  Virus Ebola atau EVD sebelumnya dikenal dengan nama Demam 

Berdarah Ebola disebabkan oleh infeksi virus Ebola yang disebut Filoviridae. 

EVD pada manusia mempunyai tingkat fatalitas kasus hingga 90%. Ebola pertama 

kali muncul pada tahun 1976 di Sudan dan Republik Demokratik Kongo, di 

                                                             
1About WHO, diakses dari http://www.who.int/about/en/ pada 23/12/2014;12.03 WIB 
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Republik Demokratik Kongo di sebuah desa yang terletak di dekat Sungai Ebola, 

yang menjadi nama penyakit tersebut. Sejak itu penyakit ini muncul secara 

mendadak. Kasus EVD yang dikonfirmasi telah dilaporkan di sub-Sahara Afrika 

termasuk Republik Demokratik Kongo, Gabon, Sudan, Pantai Gading, Uganda, 

dan Kongo. Sejak Maret 2014, kasus baru dan kematian karena EVD terus 

dilaporkan di kawasan Afrika Barat.2 

 Virus Ebola ditularkan melalui kontak langsung dengan darah, cairan 

tubuh, dan jaringan orang yang terinfeksi.3 Kasus virus Ebola dapat menimbulkan 

dampak serius terhadap kesehatan masyarakat karena berpotensi menyebar dan 

mmiliki angka kematian yang tinggi, yaitu dapat mencapai 90%.Terdapat 3 

wilayah terburuk yang terkena virus ebola di Afrika Barat yaitu Guinea, Liberia, 

Sierra Leonne.Wabah Ebola yang melanda Afrika Barat belakangan ini 

merupakan yang terburuk sejak wabah ini ditemukan empat dekade silam. Wabah 

mematikan ini pertama kali terdeteksi di Guinea pada akhir tahun lalu dan tersebar 

hingga ke Liberia, Sierra Leone dan Nigeria. Penyebaran virus ebola menjadi 

sangat pesat saat ini karena buruknya pelayanan kesehatan yang rusak sebagai 

dampak perang saudara yang  di beberapa negara Afrika Barat.4 

Pada awalnya Ebola menyerang beberapa negara di Afrika Barat, kini 

mulai menginfeksi warga di Eropa dan Amerika. Hal ini membuat kekhawatiran 

                                                             
2Ebola virus disease (Indonesian 
Version), diakses dari http://www.chp.gov.hk/files/pdf/evd_indonesian.pdf 
 (12/10/2014;11.25 WIB) 
3 Selain pada manusia, penularan virus ebola juga telah terjadi pada hewan liar yang 
terinfeksi sakit atau mati seperti simpanse, gorilla, monyet, antelop hutan, dan kelelawar. 
4Kerjasama Internasional Dalam Pencegahan Ebola, diakses dari 
http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-16-II-P3DI-Agustus-

2014-60.pdf(23/10/2014;19.04 WIB) 



4 
 

World Health Organization(WHO) akan penyebaran virus ini di luar Afrika yang 

semakin cepat dikarenakan tingginya tingkat kematian yang ditimbulkan oleh 

virus ini. World Health Organization(WHO) menyatakan bahwa Ebola 

merupakan krisis kesehatan terburuk di zaman modern ini. Wabah ebola di Afrika 

Barat menjadi persoalan kesehatan paling akut dan banyak memakan korban. 

Sejauh ini sudah lebih dari 4.000 orang tewas akibat wabah ini.5 

World Health Organization(WHO) dengan dibantu PBB serta beberapa 

negara-negara lain membentuk The United Nations Mission for Ebola Emergency 

Responce (UNMEER) sebagai upaya WHO dalam menangani Ebola di Afrika 

Barat. Hal inilah yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

mendalam bagaimana sejauh ini perkembangan upaya dari World Health 

Organization(WHO) dalam program UNMEER guna menangani Ebola di Afrika 

Barat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Upaya World Health Organization (WHO) Dengan Program 

The United Nations Mission for Ebola Emergency Responce (UNMEER) dalam 

menangani Ebola di Liberia? 

 

 

 

                                                             
5Ebola Krisis Kesehatan Terburuk Era Modern, diakses dari http://www.dw.de/ebola-krisis-

kesehatan-terburuk-era-modern/a-17990176(23/10/2014;19.19 WIB) 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya World 

Health Organization (WHO) Dengan Program The United Nations Mission for 

Ebola Emergency Responce (UNMEER) dalam menangani Ebola di Afrika Barat 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

dan pembendaharaan pengetahuan yang lebih banyak terhadap perkembangan 

Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam mengkaji studi keamanan 

manusia. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan 

Pemerintah untuk selalu meningkatkan pertahanan keamanan terutama keamanan 

nasionalnya dan keamanan manusia terkait dengan wabah Ebola di Afrika 

Barat.Peneliti berharap bahwa respon yang dilakukan oleh World Health 

Organization (WHO) merupakan upaya yang tepat dalam membantu penanganan 

terhadap wabah Ebola di Afrika Barat. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

 Sebagai pijakan dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa 

hasil penelitian terdahulu baik dari skripsi, artikel-artikel resmi, jurnal-jurnal 

maupun berita-berita yang masih berkaitan dengan fenomena yang dibahas dalam 

penelitian ini.Hal ini dimaksudkan agar posisi penelitian ini jelas  arahnya, apakah 
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melanjutkan, menolak, ataukah mengambil aspek bagian lain dari penelitian 

sebelumnya.Penelitian terdahulu yang dipaparkan mempunyai kesamaan secara 

tematik, meskipun tidak terkait secara langsung dengan persoalan penelitian, 

tetapi penelitiannya mempunyai kemiripan. 

Pertama, skripsi yang berjudul Peran UNESCO Melindungi Intangible 

Cultural Heritage (ICH) Indonesia Oleh M. Frizik Syuhad6Dalam penelitiannya, 

M. Frizik membahas mengenai pentingnya keberadaan UNESCO yang 

merupakan satu-satunya badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki 

tugas khusus untuk melindungi warisan budaya yang berada dalam pengawasan 

internasional untuk melindungi kreativitas dan keragaman di seluruh dunia. 

Penting sekali bagi Indonesia untuk menjaga dan melindungi warisan budaya tak 

benda di Indonesia seperti seni tradisional wayang, keris, batik, dan angklung. 

Untuk menjaga dan melindungi warisan budaya takbenda tersebut Indonesia perlu 

mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional untuk itu Indonesia perlu 

memperoleh pengakuan dari UNESCO agar hak milik atas warisan takbenda yang 

dimiliki Indonesia dapat di akui dan diterima oleh masyarakat Internasional. 

Untuk itu kehadiran dan peran UNESCO sangat penting untuk mengesahkan 

sekaligus melindungi warisan budaya takbenda baik untuk Indonesia maupun 

negara lain. Dalam penelitiannya M.frizik menggunakan pendekatan Liberal 

Institutions dan Konsep Organisasi Internasional, Konsep Peran, serta Konsep 

Peran Organisasi Internasional. 

                                                             
6 M. Frizik Syuhad. 2012. Peran UNESCO Melindungi Heritage (ICH) Indonesia. 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Alasan peneliti menjadikan penelitian di atas menjadi penelitian terdahulu 

ialah konsep yang digunakan M.Frizik sama dengan konsep yang digunakan 

peneliti dalam membahas penelitian ini yaitu konsep Organisasi Internasional, 

Konsep Organisasi dan Administrasi Internasional, konsep Health Security. 

Perbedaan terletak pada organisasi internasional yang diteliti serta bahasan yang 

berbeda yaitu Upaya World Health Organization (WHO) dalam Program Bantuan 

Penanganan Wabah Virus Ebola di Liberia.  

Kedua, skripsi Peran World Health Organization Dalam Menangani 

Kasus Penyebaran Malaria Di Indonesia Tahun 2007-20107  Oleh Nova Anna 

Kurniawati. Dalam penelitiannya Nova menjelaskan World Health Organization 

(WHO) merupakan organisasi internasional yang mampu menangani penyebaran 

penyakit menular malaria di Indonesia. WHO melihat terdapat potensi besar bagi 

Indonesia terjangkit malaria sebab daerah tropis yang di miliki Indonesia 

merupakan anacaman penyakit malaria. World Health Organization(WHO) 

merekomendasikan bagi setiap negara-negara untuk menerapakan Global Malaria 

Programe sebagai program penanganan malaria nasional. World Health 

Organization(WHO) merupakan organisasi kesehatan dunia yang terfokus dalam 

menangani permasalahan seputar kesehatan dan memberikan solusi praktis bagi 

penyeleseian permasalahan tersebut. 

 

                                                             
7 Nova Anna Kurniawati. 2012. Peran World Health Organization Dalam Menangani 
Kasus Penyebaran Malaria Di Indonesia Tahun 2007-2010. Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
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Alasan peneliti menjadikan penelitian di atas menjadi penelitian terdahulu 

adalah terdapat persamaan terhadap organisasi internasional yang di bahas dengan 

konsep yang sama pula yaitu konsep Organisasi Internasional tetapi dengan 

permasalahan yang berbeda. Persamaan pembahasan itulah yang nantinya dapat 

membuat penelitian diatas sebagai referensi data tambahan khususnya tentang 

World Health Organization (WHO).  

Ketiga, skripsi berjudul Kepentingan Multinational Corporation 

(Perusahaan Farmasi) Dalam Program Penanganan Flu Burung Oleh World 

Health Organization Di Indonesia8Oleh Devi Anggraeni. Dalam penelitiannya 

Devi Anggraeni menjelaskan bahwa di balik pertolongan MNC yang membantu 

memberikan vaksin kepada World Health Organization(WHO) dalam usaha 

membantu mengatasi permasalahan flu burung hanyalah strategi untuk mencapai 

kepentingan dari perusahaan farmasi (MNC) tersebut agar dapat memonopoli 

penjualan vaksin dan meraih keuntungan. Strategi MNC dalam mencapai 

kepentingannya melalui program penanganan flu burung oleh World Health 

Organization(WHO) di Indonesia dengan cara bekerjasama dengan departemen 

kesehatan Indonesia, memberikan bantuan dana dan vaksin flu burung kepada 

World Health Organization(WHO) yang dialokasikan untuk menangani flu 

burung di Indonesia, serta melakukan lobi terhadap actor-aktor yang memiliki 

pengaruh besar dalam memutuskan kebijakan vaksin di World Health 

Organization (WHO). 

                                                             
8 Devi Anggraeni. 2011. Kepentingan Multinational Corporation (Perusahaan Farmasi) 
Dalam Program Penanganan Flu Burung Oleh World Health Organization Di Indonesia. 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Alasan peneliti menjadikan penelitian di atas menjadi penelitian terdahulu 

sebab peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang World Health 

Organization(WHO) dengan menjadikan penelitian di atas referensi tambahan 

bagi peneliti. Sebab, penelitian ini juga membahas mengenai World Health 

Organization(WHO) hanya saja melalui sudut pandang dan focus pembahasan 

yang berbeda. Penelitian di atas menggunakan Konsep Multinational 

Corporation, Konsep Organisasi Internasional, Konsep Bantuan Luar Negeri, 

Konsep Human Security, sedangkan penelitian ini melihat dari konsep yaitu 

Organisasi Internasional, Organisasi dan Administrasi Internasional, dan konsep 

Health Security. 

Keempat Jurnal berjudul Peran World Health Organization Dalam 

Menangani Penyebaran Wabah Wabah Virus Ebola Di Afrika Barat Tahun 

2013-2014.9Oleh Hartarto. Dalam jurnalnya, Hartarto menjabarkan peran WHO 

sebagai Organisasi Internasional harus mampu memberikan solusi dalam 

menangani penyebaran Virus Ebola. Hartanto juga menjelaskan misi utama WHO 

dalam permasalahan ini adalah untuk dapat mencapai taraf kesehatan tertinggi 

bagi semua orang baik di Afrika Barat maupun di belahan Negara lain. WHO 

menganggap bahwa kesehatan dan keselamatan korban dari penyebaran Virus 

Ebola ini adalah misi utamanya yang harus diprioritaskan dan segera diseleseikan.  

                                                             
9“Peran World Health Organization (WHO) Dalam Menangani Penyebaran Wabah Virus 
Ebola Di Afrika Barat” 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=336765&val=6444&title=PERAN%20WOR
LD%20HEALTH%20ORGANIZATION%20%28WHO%29%20DALAM%20MENANGANI%2
0PENYEBARAN%20WABAH%20VIRUS%20EBOLA%20DI%20AFRIKA%20BARAT%20TA

HUN%202013-2014 ( 16/02/2017;18.45 WIB) 
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Alasan peneliti menjadikan penelitian di atas menjadi penelitian terdahulu 

adalah sebagai referensi tambahan peneliti dalam menjabarkan peran WHO secara 

lebih rinci di dukung dengan referensi-referensi yang masih terkait dengan 

penelitian yang peneliti lakukan sehingga dapat menjadikan penelitian ini semakin 

relevan dengan semakin banyaknya referensi yang peneliti dapatkan diharapakan 

akan dapat menjelaskan lebih mendetail tentang peran WHO yang peneliti 

butuhkan dalam penlitian ini. 

Kelima, Jurnal Kerjasama Internasional Dalam Pencegahan 

Ebola.10Oleh : Sita Hidriyah. Dalam penelitiannya Sita Hidriyah 

menekankan pentingnya Kerjasama Internasional dalam pencegahan 

Ebola. Dalam penelitiannya Sita Hidriyah menjabarkan bahwa harus ada 

kerjasama internasional dengan fokus khusus peningkatan fasilitas 

kesehatan dan termasuk penanganan penyakit. Negara-negara 

berpendapatan tinggi harus berperan lebih aktif untuk menyediakan 

bantuan dalam bentuk hibah kesehatan. Ketidaksediaan aktor ekonomi 

kuat untuk melakukan kemitraan dengan negara-negara lemah akan 

menghalangi upaya yang lemah untuk meningkatkan kapasitas dalam 

menangani permasalahan kesehatan. Selain bantuan dana, negara-negara 

maju juga harus membantu dalam diseminasi teknologi kesehatan            

agar penanganan masalah kesehatan yang dilakukan disertai oleh 

instrumen, tehnik, dan suplai obat yang paling baik. Ada kebutuhan yang  

                                                             
10“Kerjasama Internasional Dalam Pencegahan  Ebola“ 
http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-16-II-P3DI-Agustus-

2014-60.pdf (23/10/2014;19.04WIB) 
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mendesak untuk mendanai penelitian di bidang pengobatan guna menciptakan 

obat untuk Virus Ebola ini. 

Alasan peneliti menjadikan penelitian di atas sebagai penelitian terdahulu 

sebab peneliti berpendapat bahwa satu permasalahan dapat di kaji dari berbagai 

pemikiran yang bertujuan sama yaitu ingin menunjukkan peran suatu organisasi 

internasional dalam menyeleseikan suatu permasalahan dan permasalahan yang 

sedang dikaji Siti Hijriyah ini adalah mengenai pencegahan Ebola yang sedang 

peneliti teliti, Sehingga peneliti menjadikan penelitian di atas sebagai tambahan 

referensi penting yang nantinya akan dapat membantu peneliti menyeleseiakan 

penelitian ini. Peneliti mencoba menampung berbagai sumber-sumber terkait yang 

sekiranya dapat membantu penyempurnaan penelitian ini. 

 
Tabel 1.1 :Tabel Posisi Penelitian 

NO. 
JUDUL DAN 

NAMA 
PENELITI 

JENIS 
PENELITIAN 

DAN ALAT  
ANALISA 

HASIL 

1. Skripsi : 
Peran UNESCO 
Melindungi 
Heritage (ICH) 
Indonesia  
 
Oleh : 
 M.Frizik 
Syuhad 

Eksplanatif 
 

Pendekatan : 
Liberal 

Institutions 
Konsep 

Organisasi 
Internasional, 
Konsep Peran, 
Konsep Peran 

Organisasi 
Internasional 

 

Melalui Konvensi 2003 yang 
dikeluarkan UNESCO, telah 
ditetapkan wayang sebagai warisan 
budaya takbenda (intangible Cultural 
Heritage) Indonesia pada 2008, Batik 
pada 2009. Angklung pada 2010 
dalam daftar representative budaya 
takbenda warisan manusia 
(Representatif List of Intangble 
Cultural Heritage). Peran UNESCO 
dalam melindungi Intangble Cultural 
Heritage inilah menjadikan 
UNESCO sebagai salah satu 
organisasi internasional yang 
memiliki peran penting di dunia. 
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2. Skripsi : 
 
Peran World 
Health 
Organization 
Dalam 
Menangani 
Kasus 
Penyebaran 
Malaria Di 
Indonesia Tahun 
2007-2010 
 
Oleh : 
Nova Anna 
Kurniawati 
 

Deskriptif 
 

Pendekatan : 
 

Konsep Peran, 
Konsep 

Organisasi 
Internasional 

Untuk menyeleseikan masalah 
penyebaran penyakit malaria, WHO 
mengadakan siding tahunan ke 60 
yang dikenal dengan World Health 
Assembly yang kemudian 
menghasilkan komitmen global 
tentang penanganan malaria dalam 
bentuk Global Malaria Programme. 
Dengan adanya program ini dapat 
memberikan control yang efektif 
terhadap malaria. World Health 
Organization(WHO) sebagai 
organisasi kesehatan dunia berupaya 
memberikan berbagai rekomendasi 
kegiatan guna menurunkan angka 
penyebaran malaria.  

3. Skripsi : 
 
Kepentingan 
Multinational 
Corporation 
(Perusahaan 
Farmasi) Dalam 
Program 
Penanganan Flu 
Burung Oleh 
World Health 
Organization Di 
Indonesia 
 
Oleh : 
Devi Anggraeni 
 

Deskriptif 
Pendekatan : 

Konsep 
Multinational 
Corporation, 

Konsep 
Organisasi 

Internasional, 
Konsep Bantuan 

Luar Negeri, 
Konsep Human 

Security 

MNC menggunakan strategi 
perusahaan untuk mencapai 
kepentingannya. Strategi perusahaan 
farmasi dapat mempengaruhi 
kebijakan pemerintah dan institusi 
internasional World Health 
Organization(WHO) dalam program 
penanganan flu burung oleh World 
Health Organization(WHO) di 
Indonesia. MNC melakukan 
intervensi dalam penanganan flu 
burung oleh World Health 
Organization(WHO) di Indonesia 
untuk memonopoli penjualan vaksin 
oleh perusahaan farmasi. 

4. Jurnal : 
Peran World 
Health 
Organization 
(WHO) Dalam 
Menangani 
Penyebaran 
Wabah Virus 
Ebola Di Afrika 
Barat Tahun 
2013-2014  
 

 
Strategy Shape 

dan Foreign 
Policy 

Dalam penelitian ini WHO 
menggunakan strategi peningkatan 
kerjasama antar negara dalam upaya 
menyeleseikan penyebaran Virus 
Ebola dengan melakukan kebijakan 
politik seperti meningkatkan 
kerjasama Internasional untuk 
meningkatkan fasilitas kesehatan dan 
penanganan penyakit akibat Ebola di 
Afrika Barat.  
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Oleh : Hartarto 
 

5. Jurnal : 
Kerjasama 
Internasional 
Dalam 
Pencegahan 
Ebola 
 
 
 
 
 
 
Oleh : Siti 
Hijriyah 
 

 Dalam penelitiannya 
SitaHidriyahmenjabarkan bahwa 
harus ada kerjasama internasional 
dengan fokus khusus peningkatan 
fasilitas kesehatan dan termasuk 
penanganan penyakit. Negara-
negaraberpendapatan tinggi harus 
berperan lebih aktif untuk 
menyediakan bantuan dalam bentuk 
hibah kesehatan. Ketidaksediaan 
aktor ekonomi kuat untuk melakukan 
kemitraan dengan negara-negara 
lemah akan menghalangi upaya yang 
lemah untuk meningkatkan kapasitas 
dalam menangani permasalahan 
kesehatan. Selain bantuan dana, 
negara-negara maju juga harus 
membantu dalam diseminasi 
teknologi kesehatan agar penanganan 
masalah kesehatan yang dilakukan 
disertai oleh instrumen, tehnik, dan 
suplai obat yang paling baik. Ada 
kebutuhan yang mendesak untuk 
mendanai penelitian di bidang 
pengobatan guna menciptakan obat 
untuk Virus Ebola ini. 

6. Skripsi : 
UpayaWorld 
Health 
Organization 
(WHO) Dalam 
Program 
BantuanPenanga
nanWabah 
Ebola Di Liberia 
 
Oleh : 
Sofyan Arief 

Deskriptif 
 

Pendekatan : 
 

Konsep 
Organisasi 

Internasional, 
Konsep 

Organisasi dan 
Administrasi 
Internasional, 

Konsep Health 
Security 

Dalam rangka merespon penyebaran 
wabah virus Ebola, World Health 
Organization(WHO) dibantu dengan 
PBB dalam program bantuan 
penanganan Virus Ebola di 
Liberiadengan membentuk progam 
khusus peanganan Ebola yaitu 
UNMEER. Program ini nyatanya 
mampu membangun kekuatan yang 
komparatif dari kedua organisasi 
yaitu PBB dan World Health. 
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1.5 Landasan Konsep 

1.5.1 Konsep Organisasi Internasional 

Organisasi Internasional merupakan aktor yang sangat berperan dalam 

hubungan internasional karena peranannya yang melewati batas negara dan 

berimplikasi terhadap negara-negara di dunia.11Organisasi Internasional telah 

memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memecahkan berbagai masalah 

yang dihadapi suatu negara.Kehadiran Organisasi Internasional adalah sebuah 

bentuk kebutuhan manusia untuk bekerjasama dalam menangani berbagai 

permasalahan.12Menurut Clive Archer dalam bukunya International 

Organizations, organisasi internasional berasal dari dua kata Organisasi  dan 

Internasional.  International  diartikan  sebagai:  Pertama, intergovernmental  yang  

berarti interstate atau hubungan antara wakil resmi dari Negara-negara 

berdaulat.Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di 

negara lain serta juga termasuk hubungan intergovernmental yang disebut dengan 

hubungan transnational. Ketiga, hubungan antara suatu cabang pemerintah di 

suatu negara (seperti Departemen Pertahanan) dengan suatu cabang pemerintah di 

negara lain (seperti Departemen Pertahanan atau Badan Intelejennya) dimana 

hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut 

transgovernmental.Ketiga, hubungan ini termasuk dalam hubungan 

internasional.13 

                                                             
11 M.Syaprin Zahidi. 2009. KepentinganAmerika Serikat Dalam Program Bantuan 
USAID Di Indonesia (Studi Pada Perubahan UU Migas No 8 Tahun 1971 Menjadi UU 
No22 Tahun 2001). Universitas Muhammadiyah Malang. 
12 Clive, Archer. 1983. Internatinal Organizations: Second Edition. Routledge. New 
York. Hal 35. 
dalam Anak Agung 13Op. Cit. 
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“Organisasi Internasional adalah pola kajian 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 
disepakati bersama, baik antara Pemerintah dengan Pemerintah maupun 
antar sesama kelompok non Pemerintah pada negara yang berbeda.”14 

 

Organisasi Internasional terdiri dari International Govermental 

Organization (IGO) dan Non Govermental Organization (NGO). Organisasi antar 

Pemerintah (International Govermental Organization/IGO), anggotanya terdiri 

dari delegasi resmi Pemerintah Negara-negara. Seperti PBB, WTO. Sedangkan 

organisasi non-Pemerintah (Non Govermental Organization/NGO), terdiri dari 

kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, 

bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya. Seperti PMI.
15IGO adalah 

organisasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antar Negara-negara, 

sedangkan NGO berdasarkan kesepakatan antar Individu. IGO diklasifikasikan 

dalam empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, antaralain:16 

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum, ruang 

lingkupnya global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, 

kerjasama sosial-ekonomi, perlindungan HAM, dan pembangunan 

serta pertukaran kebudayaan. Seperti PBB. 

                                                             
14Teuku May Rudy, 2005. “Administrasi dan Organisasi Internasional”. Bandung. 
Refika Aditama. Halaman 3. 
15Dalam Anak Agung, Op. Cit. 
16M. Frizik Syuhad. 2012. “Peran UNESCO Melindungi Intangible Cultural Heritage 
(ICH) Indonesia”.Universitas Muhammadiyah Malang. 
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2. Organisasi yang keanggotaannya umum dan tujuannya terbatas, 

organisasi ini dikenal sebagai organisasi fungsional yang spesifik. 

Seperti: ILO, WHO, UNICEF, UNESCO. 

3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan tujuannya umum, 

organisasi ini merupakan organisasi regional yang memiliki fungsi dan 

tanggung jawab yang berskala luas. Seperti : OAS, OAU.17 

4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya juga terbatas, organisasi 

ini terbagi atas organisasi sosial, ekonomi dan militer. Seperti NATO. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran dan peran Organisasi 

Internasional dalam membantu mengentaskan permasalahan global perlu 

diperhitungkan. Peran Organisasi Internasional digambarkan sebagai individu 

yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota 

masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pad peraturan-

peraturan yang telah disepakati dalam rangka mencapai tujuannya. Organisasi 

Internasional harus mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, apabila 

fungsi-fungsi tersebut telah dijalankan dengan baik maka organisasi tersebut telah 

menjalankan peranannya. 

A. Leroy Benne menjelaskan : 
Peranan organisasi internasional adalah yang pertama, menyediakan 
sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, yang 
nantinya dapat memberikan keuntungan bagi sebagian besar anggota atau 
keseluruhan anggotanya. Peranan organisasi internasional sebagai 
tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat serta memastikan 
agar keputusan tersebut menjadi sebuah tindakan. Kedua, menyediakan 

                                                             
17OAS (Organisasi Negara-negara Amerika) merupakan organisasi internasional regional 
di benua Amerika, OAU (Organisasi Kesatuan Afrika) merupakan organisasi kontinental 
yang dapat di sejajarkan dengan OAS (Organization of American State), yaitu suatu 
asosiasi regional yang dibentuk pada tahun 1948. 
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jalur komunikasi antar pemerinatah negara-negara sehingga dapat 
dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah.18 

 
 

Dalam penelitian ini, World Health Organization (WHO) masuk dalam 

klasifikasi organisasi poin ke-2 yaitu Organisasi yang keanggotaannya umum dan 

tujuannya terbatas, organisasi ini dikenal sebagai organisasi fungsional yang 

spesifik. Organisasi internasional ini memiliki tujuan dan fungsinya dalam 

membantu pemerintah dalam usaha membangun dan memajukan migrasi yang 

manusiawi secara teratur dan tertib untuk kepentingan bersama tanpa 

mengabaikan hak-hak imigran. Kehadiran World Health Organization (WHO) 

sebagai Organisasi Internasional merupakan bentuk responnya dalam program 

bantuan penanganan wabah Ebola di Liberia. 

1.5.2 Konsep Organisasi dan Administrasi Internasional (OAI) 

Sebuah Organisasi Internasional haruslah memiliki administrasi atau 

mekanisme yang jelas, berupa struktur, fungsi, visi, misi, tujuan, wewenang dan 

prospek kedepan organisasi tersebut dengan jelas sebab sebuah organisasi 

internasional memiliki keterlibatan antara negara satu dengan negara lain dalam 

suatu pola kerjasama yang memiliki tujuan yang sama sehingga terbentuklah 

organisasi tersebut, selain itu mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala 

sudah seharusnya menjadi agenda sebuah organisasi internasional misalnya dalam 

sebuah forum atau pertemuan-pertemuan tingkat tinggi seperti Konvensi. Adanya 

staf yang bekerja sebaga “pegawai sipil internasional” sangat penting bagi 

                                                             
18 (A.LeRoy Bennett, 1995) dalam Putri Adenin. 2013. Peranan International Catholic 
Migration Commission (ICMC) Dalam Upaya Penanggulangan Perdagangan Perempuan 
Dan Anak Lintas Negara Dari Indonesia. Universitas Muhammadiyah Malang. 
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kelangsungan organisasi internasional tersebut, sebab adanya staf-staf yang 

membantu dalam mengelola segala administrasi organisasi baik dana maupun hal-

hal penting lainnya merupakan asset berharga sebuah organisasi internasional 

sebagai bukti keberadaan dan konsistensinya dalam membantu menyeleseikan 

permasalahan negara anggota seperti adanya country office di setiap negara 

anggota organisasi tersebut. Hal-hal demikian ini perlu dilakukan sebab organisasi 

internasional merupakan sebuah kerjasama yang ruang lingkupnya luas melintasi 

batas negara.19 

Menurut Clive Archer dalam bukunya International Organizations, 

organisasi internasional berasal dari dua kata Organisasi dan Internasional. 

Internasional diartikan sebagai: Pertama, intergovernmental yang berarti interstate 

atau hubungan antara wakil resmi dari Negara-negara berdaulat. Kedua, aktivitas 

antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga 

termasuk hubungan intergovernmental yang disebut dengan hubungan 

transnational. Ketiga, hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu negara 

(seperti Departemen Pertahanan) dengan suatu cabang pemerintah di negara lain 

(seperti Departemen Pertahanan atau Badan Intelejennya) dimana hubungan 

tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut transgovernmental. 

Ketiga, hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional.20 

                                                             
19“Organisasi dan Administrasi Internasional” 
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Utami%20Dewi,%20M.PP/ORGANISASI%20I

NTERNASIONAL.pdf( 26/12/2014;18.48 WIB) 
20 Clive, Archer. 1983. “Internatinal Organizations: Second Edition. Routledge”. New 
York. Hal 35.Dalam Akis Jasuli.2013.“Peran ASEAN Dalam Penanganan Konflik Laut 
China Selatan”.Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Organisasi Internasional telah memberikan konstribusi yang sangat besar 

dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi suatu negara. Kehadiran 

Organisasi Internasional adalah sebuah bentuk kebutuhan manusia untuk 

bekerjasama dalam menangani berbagai permasalahan.Organisasi Internasional 

dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur yang didasarkan pada perjanjian antar 

anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan 

bersama dari para anggotanya. 

Menurut Strake mengenai Organisasi dan Administrasi Internasional 

menjelaskan:21 

Organisasi Internasional pada awalnya seperti fungsi suatu negara 
modern mempunyai hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki beserta 
alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang 
dinamakan Hukum Tata Negara sehingga dengan demikian organisasi 
internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang 
diatur oleh hukum konstitusi internasional 
 

Selain Strake, Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr. juga 

mengemukakan:22 

Bahwa Organisasi Internasional memiliki pengaturan bentuk kerjasama 
internasional yang melembaga yang dilakukan antar negara, umumnya 
berlandaska suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi2 yang 
memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan2 
serta kegiatan2 staf secara berkala. 

 
WHO sebagai organisasi internasional tidak lantas keluar atau lahir begitu 

saja menjadi sebuah organisasi internasional besar. WHO merupakan Organisasi 

Kesehatan Dunia yang diberi mandate oleh PBB yang sebagai koordinator 

kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO didirikan 

                                                             
21Ibid. 
22Ibid. 
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oleh PBB pada 7 April 1948). Konstitusi WHO menyatakan bahwa tujuan 

didirikannya WHO adalah agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi 

yang paling memungkinkan. Tugas utama WHO yaitu membasmi penyakit, 

khususnya penyakit menular yang sudah menyebar luas.  

Selain mengatur usaha-usaha internasional untuk mengendalikan 

penyebaran penyakit menular, seperti SARS, malaria, tuberkulosis, flu babi dan 

AIDS, WHO juga mensponsori program-program yang bertujuan mencegah 

sekaligus mengobati penyebaran penyakit.WHO memiliki sejarah, struktur, 

fungsi, tujuan yang jelas serta keberadaannya dapat diperhitungkan dimata dunia, 

untuk itu WHO sebagai organisasi kesehatan dunia merasa perlu membantu 

mengentaskan permasalahan penyebaran wabah Ebola di Afrika Barat. 

1.5.3 Konsep Health Security 

Konsep Health Security dan korelasinya terhadap Keamanan Negara (State 

Security). Isu mengenai kesehatan merupakan isu yang cukup menjadi perhatian 

masyarakat global pada saat ini seperti penyakit menular, dapat dilihat bagaimana 

akibat-akibat yang ditimbulkan oleh penyebaran penyakit menular. Hal ini jelas 

mengganggu dari segi keamanan dan ekonomi negara. Dari segi keamanan 

penyebaran penyakit menular menjadi permasalahan penting yang harus 

diseleseikan sebab isu keamanan kesehatan menyangkut keamanan manusia, dan 

keamanan manusia menyangkut tujuan negara untuk menciptakan kemanan 

negara baik dari segi ancaman penyakit menular sekalipun. Sedangkan dari segi 

ekonomi, penyakit menular jelas akan memakan banyak dana negara untuk 

pemberian obat, vaksin, dll. 
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Guna membantu menganalisa menjelaskan bagaimana peran WHO penulis 

menggunakan konsep Health Security, Health Security sebenarnya masuk dalam 

permasalahan Human Security sebab, permasalahan terkait penyakit wabah juga 

termasuk permasalahan serius yang mengancam keamanan manusia yaitu Human 

Security dimana dalam Human Security terdapat Health Security. Human 

Securitydiperkenalkan pertama kali di UNDP 1994 dalam Human Development 

Report.Sebuah badan PBB untuk Program Pembangunan mengungkapkan Human 

Security sebagai keamanan dari ancaman krusial seperti kelaparan, penyakit dan 

represi, serta perlindungan dari gangguan yang menyakitkan dan atau tiba-tiba 

dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan atau 

komunitas.23 

‘’Human Security can be said to have two main aspects. It means, first, 
safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And 
second, it means protection from sudden and huriful disruptions in the 
pattern of daily life whether in homes, in jobs or in communities. Such 
threats can exist at all levels of national income and development. The list 
of threats of human security is long, but most can be considered under 
several main categories ; economic security, food security, health security, 
environmental security, personal security, community security, and 
political security”.24 

 

Laporan UNDP menjabarkan bahwa dalam di dalam Human Security 

didalamnya mencakup keamanan di bidang Ekonomi seperti bebas dari 

kemiskinan, Keamanan mengenai makanan, dimana masyarakat dapat dengan 

                                                             
23Hiroshi Ohta.2009.The Interlinkage of Climate Security and Human Security: The 
Convergence on Policy Requirements. Dalam Muhammad Rizky.2014. “Alasan 
Pemerintah Brunei Darussalam dalam Meratifikasi The WHO Framework Convention on 
Tobacco Control (WHO FCTC) .Universitas Muhammadiyah Malang. 
24“Human/AIDS Sebagai Isu Human Security“ Oleh Oeharjo Soedirman 
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/4.%20pak%20oedojo-HIV.pdf  (23/02/2017; 12.30WIB) 
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mudah mendapatkan makanan. Keamanan lingkungan berupa perlindungan dari 

polusi, dll. 

Masalah kesehatan akan menjadi masalah serius ketika isu kesehatan atau 

penyakit menular tersebut sudah menjadi isu global. Sebab akibat dari isu tersebut 

bermacam-macam, mulai dari keterbatasan akan makanan, obat-obatan, air bersih, 

akses kesehatan, serta lingkungan yang tidak sehat cenderung akan menimbulkan 

berbagai penyakit menular dan mengakibatkan kematian. Selain konflik 

bersenjata atau perang, penyakit menular dan masalah kesehatan menjadi 

tantangan bagi manusia dan negara. Globalisasi merupakan fenomena yang tidak 

bisa dilepaskan dari konsep Health Security. Hubungan lintas batas Negara yang 

tidak bisa dihindari menambah pekerjaan rumah bagi Negara sebagai pemegang 

kedaulatan atas masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah dan mengontrol 

penyebaran penyakit-penyakit menular yang dibawa oleh warga Negara lain.  

Selain itu  keamanan kesehatan (health security)sama pentingnya dengan 

isu pertahanan dan keamanan yang dijadikan konsep bagi keamanan Negara (state 

security) sebab, hal ini menekankan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan 

publik, kebutuhan warga negara yang dapat diakses secara merata yaitu 

perlindungan (protection) dari negara itu sendiri yaitu mencegah, memeriksa, dan 

mengantisipasi ancaman-ancaman terhadap kesehatan.Virus Ebola merupakan 

penyakit menular yang mematikan. Afrika Barat menjadi negara terbesar korban 

Virus Ebola, dalam penularannya virus ini lebih cepat menular daripada virus 

yang lain sebab keganasan dari virus ini yang mengakibatkan kematian secara 

besar-besaran warga Afrika yang terinfeksi.  
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Tidak butuh waktu banyak untuk membuat Ebola menyebar ke seluruh 

dunia, saat ini telah banyak laporan yang melaporkan bahwa Ebola telah tersebar 

di negara luar Afrika.Jika dibiarkan, Ebola akan menjadi wabah penyakit yang 

mengerikan dan ancaman bagi semua manusia, semua kalangan baik miskin, atau 

kaya, baik tua atau muda, Ebola akan menjadi wabah yang siap menjangkit siapa 

saja tidak hanya individu dalam suatu negara saja melainkan seluruh manusia di 

dunia. Hal ini menjadi masalah global, selain itu dibutuhkan dana yang besar, 

penanganan yang tepat sebagai bentuk kontrol negara untuk menciptakan rasa 

aman pada warga negaranya yang sebenarnya menjadi tujuan utama negara. 

Negara dituntut untuk mampu menangani permasalahan ini baik dari segi 

ekonomi sekalipun. Dengan demikian jelas bahwa Health security menjadi 

penting sebab menyangkut masalah keamanan negara. Menjaga keamanan negara 

merupakan tugas dari negara melawan ancaman apapun apalagi ancaman 

keamanan kesehatan manusia. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Metode/Tipe Penelitian 

Pada dasarnya sebuah penelitian dilakukan, untuk mencari jawaban 

terhadap pertanyaan yang ingin diketahui peneliti begitu pula pada penelitian 

ini.Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, dimana peneliti berusaha untuk 

memaparkan dan mendeskripsikan keadaan objek penelitian serta permasalahan 

yang ada.Oleh karena itu, metode deskriptif disini diharapkan dapat mencapai 

tujuan penelitian, yaitu menjawab pertanyaan yang ingin peneliti ketahui, dan 
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dapat memaparkan secara jelas fakta dari objek penelitian yang diteliti secara 

mendetail. 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisa penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tahapan 

antaralain : 

1. Mengumpulkan sebanyak mungkin data-data yang diperlukan tentang 

fenomena yang diteliti dengan sumber data yang relevan. 

2. Selain Internet sebagai sumber informasi pencarian data, peneliti juga 

melakukan pencarian sumber data di perpustakaan-perpustakaan guna 

mencari buku-buku penunjang terkait dengan fenomena yang diteliti. 

3. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

buku-buku, jurnal, e-book, dan artikel-artikel yang menunjang 

penelitian ini dan sesuai dengan fenomena yang diteliti. 

4. Mengolah data untuk di pilah-pilah mana yang cocok dan sesuai 

dengan kategori yang dibutuhkan tentang fenomena yang diteliti. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah Peneliti maka Peneliti menggunakan internet 

sebagai sumber informasi pencarian data, peneliti juga melakukan pencarian 

sumber data di perpustakaan-perpustakaan guna mencari buku-buku penunjang 

terkait dengan fenomena yang diteliti data juga dilakukan bersamaan pada saat 

data-data terkumpul kemudian dikelola dan pilah-pilah mana yang cocok dan 

sesuai dengan fenomena yang diteliti.Peneliti menggunakan metode pengumpulan 

data yang bersifat studi pustaka untuk lebih mengakuratkan penelitian dari sisi 

keilmuan.Metode ini dilakukan dengan menggunakan topik permasalahan yang 

diangkat melalui pencarian dan pengumpulan buku, tulisan, jurnal, artikel, dan 
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skripsi.Selain itu, peneliti juga mencari data yang relevan dengan penelitian ini 

dari media elektronik seperti internet dengan sumber yang dapat dipercaya dan  

reliable. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Batasan Waktu 

 Berdasarkan pemaparan dan data yang ada, adapun batasan waktu yang 

menjadi fokus peneliti pada penelitian ini adalah tahun 2012-2014. Pada tahun 

tersebut wabah Ebola mulai menjadi permasalahan serius dikarenakan tingginya 

tingkat kematian yang mencapai 4.000 orang ditahun 2014. Ebola menjadi 

permasalahan yang serius bagi keamanan manusia tidak hanya di Liberia saja 

namun saat ini menjadi permasalahan keamanan global terkait bahaya yang 

ditimbulkan dari virus ini dapat menyebar ke negara-negara di luar Liberia. 

1.6.4.2 Batasan Materi 

 Untuk memudahkan penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup kajian 

agar peneliti tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Afrika 

Barat memiliki banyak wilayah-wilayah, untuk itu dalam hal ini focus penelitian 

terletak pada tiga wilayah yang paling signifikan terkena wabah virus Ebola yaitu 

Liberia. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan data terkait Ebola di luar 

Liberia guna sebagai pembanding sekaligus temuan hasil sebab awal mula Ebola 

menyebar adalah dari Guinea kemudian Liberia dan terakhir adalah Sierra Leone. 

Berawal dari ketiga wilayah inilah virus ebola mulai meluas ke negara tetangga 

Afrika Barat yang kemudian membuat WHO sebagai organisasi internasional 

turut merespon dan menekankan dampak akan bahaya virus Ebola yang menjadi 

permasalahan serius dan perlu penanganan bersama antara negara yang terkena 
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dampak langsung maupun tidak langsung serta organisasi internasional dalam 

upaya penanganan wabah virus Ebola. 

1.7 Argumen Dasar 

Peneliti menyadari bahwa masalahan kesehatan merupakan permasalahan 

yang menjadi perhatian masyarakat terutama Ebola, dengan terbentuknya The 

United Nations Mission for Ebola Emergency Responce (UNMEER)sebagai 

respon WHO merupakanstrategi tepat menurut peneliti. Sebab, dalam UNMEER 

WHO memberikan bantuan fungsional yang sangatdibutuhkan saat ini seperti 

memenuhi sumber daya keuangan atau bantuan dana, logistik dan sumber daya 

manusia yang langsung ditujukan langsungLiberia. Dengan memberikan respon 

terhadap permasalahan Ebola tersebut, maka World Health Organization (WHO) 

telah menjalankan perannya sebagai organisasi kesehatan dunia yang 

bertanggungjawab dalam menjaga kesehatan masyarakat dunia. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II  EBOLA SEBAGAI ISU GLOBAL DI LIBERIA 

BAB III KEHADIRAN MISI WHO MELALUI UNMEER 

BAB IV RESPON GLOBAL UNTUK MENANGANI EBOLA DI LIBERIA 

BAB IV PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 




