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BAB II 

EBOLA SEBAGAI ISU GLOBAL DI LIBERIA 

  

 
Wabah atau penyakit menular merupakan keadaan dimana suatu penyakit 

menyebar atau menular dengan cepat, dengan  jumlah penderitanya yang terus 

meningkat di wilayah dan periode tertentu. Wabah menjadi permasalahan serius 

ketika jumlah penderita semakin meningkat dan memakan korban jiwa yang 

akhirnya menjadi pandemi25 tersendiri bagi masyarakat. Wabah dapat dengan 

cepat merebak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti hilangnya kekebalan 

dalam tubuh, kemampuan bibit penyakit untuk menginfeksi pada tubuh manusia 

lebih tinggi, dan lingkungan yang buruk merupakan kondisi yang mendukung 

berkembangbiaknya bibit penyakit. Saat ini wabah penyakit yang sedang menjadi 

perhatian dunia adalah Wabah Ebola di Liberia yang terus memakan korban jiwa.  

2.1 Liberia 

 Republik Liberia adalah sebuah negara di pesisir barat Afrika yang berbatasan 

dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Berawal pada tahun 1820, wilayah 

di Liberia dijajah oleh orang kulit hitam dari Amerika Serikat yang kemudian 

mendirikan negara baru dengan bantuan Masyarakat Kolonisasi Amerika. Pada tahun 

1847 berdirilah sebuah negara bernama Republik Liberia. Sektor Ekonomi Liberia 

sangat bergantung pada ekspor bijih besi dan ekspor karet.26Perang saudara yang 

panjang di Liberia telah menghancurkan banyak infrastruktur negara, Liberia 

                                                           
25Pandemi merupakan ketakutan tersendiri akan suatu kejadian atau peristiwa yang 
mengerikan seperti terjangkitnya wabah penyakit menular atau virus yang mematikan. 
26 “Freedom In The Worl 2011 - Liberia” 
http://www.refworld.org/docid/4e16b8f91a.html (07/06/2017;14.35 WIB) 



28 
 

sangat bergantung kepada bantuan luar negeri. Pada tahun 2005 negara ini 

memiliki tingkat pengangguran 85% terburuk di dunia.27 

Menurut Sensus Nasional 2008, 85,5% dari populasi Liberia adalah orang 

Kristen. Muslim terdiri dari 12,2% dari populasi, sebagian besar berasal dari etnis 

Mandingo dan Vai. Agama adat tradisional dianut 0,5% dari populasi, sedangkan 

1,5% memilih tidak beragama. Sejumlah 0,1% orang adalah Baha’i, Hindu, Sikh, 

atau Budha. Dalam urusan pendidikan di Liberia sangat kurang memadai. Pada 

tahun 2010, angka melek huruf  di Liberia diperkirakan 60,8% (64,8% untuk pria 

dan 56,8% untuk perempuan).28 Di beberapa daerah, pendidikan dasar dan 

menengah gratis dan wajib dari usia 6-16, meskipun penegakan kehadiran lemah. 

Di daerah lain anak diminta untuk membayar biaya kuliah untuk ke sekolah. Rata-

rata, anak-anak mendapat pendidikan 10 tahun (11 untuk laki-laki dan 8 untuk 

anak perempuan). Sektor pendidikan di negara itu terhambat oleh sekolah yang 

tidak memiliki perlengkapan yang memadai, serta kurangnya guru yang 

berkualitas. 

 

2.2Ancaman Virus Ebola di Liberia 

Virus Ebola dikenal dengan nama Demam Berdarah Ebola disebabkan 

oleh infeksi yang disebut Filoviridae29. Pada manusia,Ebola mempunyai tingkat 

fatalitas kasus tertinggi hingga 90%. Ebola pertama kali muncul pada tahun 1976 

di Sudan dan Republik Demokratik Kongo, di sebuah desa yang terletak di dekat 

                                                           
27 Ibid. 
28 “Liberia” https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010/148698.htm (07/06/2017;14.25 WIB) 
29 Filoviridae adalah nama ilmiah dari penyakit yang disebabkan oleh virus 
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Sungai Ebola, yang menjadi nama virus tersebut. Sejak Maret 2014, kasus baru 

dan kematian karena virus ini terus dilaporkan di Liberia.30 Tanda-tanda terjangkit 

virus ini ditandai dengan mendadak demam, tubuh yang sangat lemah, nyeri otot, 

sakit kepala dan sakit tenggorokan dan diikuti dengan muntah, diare, gangguan 

kulit, gangguan fungsi ginjal dan hati, bahkan pendarahan.31 

Virus Ebola ini menginfeksi seseorang dan kemudian mewabah sehingga 

menjadi permasalahan serius di Liberia. Virus ini menjadi ancaman yang serius di 

Liberia yang dikhawatirkan akan menyebar ke Negara lain  dan berdampak 

dengan meningkatnya jumlah kematian manusia mengingat mudahnya 

penyebaran virus ini melalui udara atau kontak langsung dengan penderita. Faktor 

penyebab virus Ebola di Liberia adalah kurangnya kepedulian akan kebersihan 

lingkungan terutama di Liberia. Bila diamati, Liberia merupakan wilayah dengan 

keadaan ekonomi yang rendah. Sehingga kesadaran untuk menjaga kebersihanpun 

terabagaikan. Kurangnya asupan makanan yang bergizi dan pemukiman kumuh 

juga menjadi faktor cepatnya virus berkembang biak di tubuh masyarakat Liberia. 

Selain itu, kontak langsung dengan binatang liar yang terinfeksi virus inipun 

menjadi faktor utama mewabahnya virus ini. Seperti simpanse, kelelawar buah, 

dan Gorilla.32 

 Ebola menjadi wabah yang mengerikan bagi setiap manusia. Sebagai 

tindakan antisipasi sangatlah perlu untuk mengetahui bagaimana cara penularan 

                                                           
30“Ebola virus disease”http://www.kemlu.go.id/jeddah/Documents/Ebola.pdf( 
23/10/2014;18.57 WIB) 
31“Surat Edaran Ebola” 
http://kespel.depkes.go.id/uploadfiles/00/file/Surat%20Edaran%20Ebola.pdf(23/10/2014;19.10 
WIB) 
32Ibid.  
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Ebola dan pencegahannya mengingat akan tingkat bahaya dari virus ini sangat 

mematikan. Virus Ebola masuk ke dalam tubuh manusia melalui kontak langsung 

dengan darah, organ atau cairan fubuh lainnya baik dari manusia yang terinfeksi 

maupun dari binatang yang terinfeksi. Kelelawar buah menjadi binatang utama 

setelah gorilla dan simpanse yang dengan mudah terinfeksi dan menyebarkan 

melalui udara yang kemudian menyebar di masyarakat melalui penularan dari 

manusia ke manusia, dengan infeksi yang merupakan akibat dari  kontak langsung 

dengan lingkungan yang tercemar  dan atau cairan pada penderita tersebut.33 

Penderita yang terinfeksi Virus Ebola harus dirawat di ruang yang terisolasi 

untuk mencegah meluasnya penyebaran infeksi. Penderita yang sangat parah 

memerlukan perawatan yang intensif. Penderita sering mengalami dehidrasi dan 

memerlukan rehidrasi oral dengan larutan khusus seperti cairan intravenous34 

yang merupakan tidakan pertolongan pertama pada penderita.Pencegahan sangat 

penting dilakukan agar terhindar dari virus ini, antaralain: 

1. Menghindari perjalanan yang tidak perlu ke kawasan yang terjangkit 

2. Mematuhi kesehatan pribadi dan lingkungan yang baik; selalu ingat untuk 

menggunakan sabun cair atau pembersih tangan berbahan dasar alkohol 

untuk membersihkan tangan sebelum menyentuh mata, hidung dan mulut; 

3. Menghindari kontak langsung dengan orang yang sakit demam atau orang 

sakit dan menghindari kontak dengan darah atau cairan tubuh pasien, 

termasuk benda yang mungkin bersentuhan dengan darah atau cairan 

tubuh orang yang terjangkit;  

                                                           
33Dalam Ebola Virus Disease, Op.cit 
34Cairan yang mengandung zat elektrolit pencegah dehidrasi (kurangnya cairan tubuh) 
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4. Menghindari kontak dengan binatang;   

5. Memasak makanan hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi; dan 

Setelah kembali dari kawasan terjangkit, memperhatikan dengan cermat 

kondisi kesehatan selama 21 hari. Jika mempunyai gejala menyerupai Ebola 

segera lapor kepada medis terdekat agar segera mendapat penanganan yang 

tepat.35 

Dengan adanya berbagai cara pencegahan penyebaran yang dilakukan 

untuk mencegah virus ini menyebar, tidak lantas membuat permasalahan ini 

selesai begitu saja tetapi justru menjadi pemasalahan baru yang menjadi ancaman 

serius yaitu dengan ditemukannya beberapa kasus perawat yang tertular virus ini 

saat merawat penderita Virus Ebola. Sebab dalam kebanyakan petugas kesehatan 

yang merawat pasien Ebola seringkali terinfeksi melalui kontak langsung dengan 

pasien penderita Ebola. Petugas perawatan kesehatan harus mengenakan peralatan 

pelindung dan menerapkan tindakan kontrol infeksi yang ketat ketika merawat 

penderita Ebola.36 

 Pada Tahun 2012 muncul kembali, Virus Ebola menular dengan sangat 

cepat kontak cairan tubuh dari orang yang terinfeksi. Kasus meninggal cukup 

tinggi, mencapai 90% korban dapat meninggal, pendarahaan internal dan ekternal. 

Virus ini Belum ada obat yang benar-benar dapat menyembuhkan virus ini maka 

                                                           
35Dalam Ebola Virus Disease,Op.cit, 
36Dalam National Geographic Indonesia “Merawat Pasien Ebola Pertama Amerika” 
Edisi 13 oktober 2014 http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/10/merawat-pasien-ebola-

pertama-amerika-perawat-ini-ikut-terinfeksi (23/02/2017;12.45 WIB) 
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dari itu untuk saat ini hanya  pencegahan adalah cara yang tepat untuk melawan 

virus ini yaitu dengan tidak melakukan kontak langsung dengan penderita . Gejala 

virus Ebola seperti demam tinggi dan pendaraan serta kerusakan sistem saraf 

pusat. Inkubasi mencapai 2 sampai 21 hari, belum ada vaksin untuk Ebola, 

perawatan hanya dilakukan kepada pasien seperti rehidrasi akibat muntah dan 

diare. Kelelawar buahlah yang menjadi binatang utama penyebaran virus ini. 

Gambar 2.1 : Diagram Tingkat Kenaikan Virus Ebola Dari Tahun ke 

Tahun37 

 

Sumber : Dalam CNN, “Ebola virus: Can nations stop deadliest ever outbreak from spreading” 
Edisi 3 Juli 2014 http://edition.cnn.com/2014/07/03/health/ebola-outbreak-west-
africa/(23/02/2017;13.05 WIB) 

Dilihat dari diagram berikut, dapat diketahui bahwa dari tahun ketahun 

virus Ebola mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 1976 puncak awal 

                                                           
37Dalam CNN, “Ebola virus: Can nations stop deadliest ever outbreak from spreading” 
Edisi 3 Juli 2014 http://edition.cnn.com/2014/07/03/health/ebola-outbreak-west-

africa/(23/02/2017;13.05 WIB) 
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Ebola muncul, kemudian mulai menurun di tahun 1977 dan muncul kembali di 

tahun 1979 dan terus berkembang hingga tahun 2000. Kenaikan signifikan dari 

virus ini kembali terulang pada tahun 2012 dengan muncul kenaikan yang cukup 

besar dibanding tahun 2006, padahal pada tahun 2011 virus ini sempat mengalami 

penurunan jumlah penderita dan terus meningkat dari tahun ketahun sampai 

dengan titik tertinggi di tahun 2014. 

Dalam hal ini pemerintah Afrika Barat melalui menteri Afrika dan ahli 

kesehatan melakukan pertemuan di Ghana guna mencari solusi yang tepat untuk 

menghentikan wabah virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia  (WHO) juga 

menjelaskan bahwa telah banyak laporan tentang kasus Virus Ebola dan kasus 

tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Dari laporan WHO  telah terjadi 759 

kasus, termasuk 467 kematian, di Guinea, Sierra Leone dan Liberia pada 30 Juni 

wabah ini dimulai pada bulan Maret 2014 yang merupakan tahun dengan tingkat 

kasus tertinggi sekaligus terparah menurut WHO. WHO juga menjelaskan bahwa 

virus Ebola ini dapat membunuh 90% lebih cepat kepada mereka yang sudah 

terinfeksi.38 

Beberapa menteri kesehatan dari 11 negara telah berkumpul dengan WHO 

membahas hal ini yang ditakutkan akan menjadi ancaman besar di luar Afrika 

Barat. Dengan kata lain, ancaman virus ini tidak berhenti di Afrika Barat saja dan 

bisa menyebar ke negara lain dilihat dari cepatnya virus ini menyebar. 11 negara- 

negara tersebut seperti Afrika - Republik Demokratik Kongo, Gambia, Ghana, 

                                                           
38“Ebola virus: Can nations stop deadliest ever outbreak from spreading?” Edisi 3 Juli 
2014 http://edition.cnn.com/2014/07/03/health/ebola-outbreak-west-africa/(23/02/2017;13.05 
WIB) 
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Guinea, Guinea-Bissau, Pantai Gading, Liberia, Mali, Senegal, Sierra Leone dan 

Uganda - serta ahli kesehatan, dan perwakilan WHO. Selain itu juga terdapat 

beberapa perwakilan dari perusahaan penerbangan dan perusahaan pertambangan, 

serta negara-negara donor yang membantu mendanai upaya untuk memerangi 

virus ini.39 

Sebagian masyarakat tidak akan sadar bahwa telah terinfeksi virus Ebola. 

Virus mengerikan ini menyerang dengan gejala menyerupai flu, sakit kepala, 

demam, dan kelelahan. Masyarakat yang tidak mengerti akan mengira gejala 

tersebut merupakan gejala flu, demam, kelelahan atau gejala sakit biasa yang 

dialami seseorang yang sakit pada umumnya.Gejala itu dalam jangka panjang 

akan membuat penderita :diare terus menerus disertai dengan muntah kemudian 

perlahan - lahan virus tersebut mulai membekukan darah penderita yang 

terinfeksi.Akibatnya, pasien sering menderita pendarahan internal dan eksternal. 

Dalam waktu rata - rata 10 hari setelah penderita terinfeksi Ebola maka penderita 

akan mengalami kematian. Selain itu ancaman lain datang dari penderita Ebola 

yang tidak sadar bahwa telah terinfeksi Ebola dan bepergian dengan membawa 

virus tersebut yang secara tidak langsung ikut ambil bagian dalam penyebaran 

virus ini ke tempat lain. Dalam penyebarannya Virus ini dengan cepat akan 

menyebar dalam kurun waktu antara 2 sampai 21 hari.40 

Kasus pertama penularan wabah Ebola yaitu melalui kontak langsung 

dengan pasien yang dilaporkan Amerika Serikat yaitu kasus seorang perawat asal 

Texas yang positif terinfeksi virus Ebola. Sementara itu seorang perawat lain juga 

                                                           
39Ibid. 
40Ibid. 
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positif terinfeksi virus Ebola, ia menjadi orang kedua yang tertular virus Ebola di 

luar Liberia. Diperlukan penanganan khusus dan strategi pencegahan, serta dana 

yang tidak sedikit untuk mengatasi permasalahan ini. 

Wabah mematikan virus Ebola telah memicu kekhawatiran bahwa virus 

pembunuh ini mampu menyebar dari Liberia ke daerah lain dan benua. Wabah 

dimulai dari kasus di Guinea pada bulan Maret. Sejak itu, jumlah yang telah 

berkembang menjadi 909 kasus yang dikonfirmasi dan 414 yang lain mungkin 

atau dicurigai di negara itu, Sierra Leone dan Liberia dan Nigeria, menurut 

Organisasi Kesehatan Dunia. Beberapa 729 orang dari 1.323 infeksi Total 

dikonfirmasi dan mungkin telah meninggal, laporan WHO pada 27 Juli 2014.41 

Virus Ebola berpusat di Guinea, Sierra Leone dan Liberia dimana Virus ini 

menyebar dari setahun yang lalu di sebuah desa terpencil di Guinea, lebih dari 

11.000 orang tewas dan kemudian menyebar dengan cepat. Berawal dari Guinea, 

Virus Ebola masuk ke Sierra Leone di mulai dari Paramedis yang membawa 

pasien Ebola ke pesawat di Bandara Internasional Sierra Leone Freetown 

Lungipada tanggal 22 September 2014 untuk mendapatkan perawatan yang lebih 

baik di Sierra Leone.Dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus Ebola, orang 

di Sierra Leone diperintahkan untuk tinggal di rumah mereka. Setelah menyebar 

di Guinea dan Sierra Leone, Ebola terus menyebar ke negara-negara sekitarnya 

                                                           
41 “Deadliest outbreak of Ebola virus: What you need to 
know”http://edition.cnn.com/2014/03/27/world/ebola-virus-

explainer/index.html(23/02/2017;13.15 WIB) 
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yaitu Liberia. Karantina terus dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran 

virus.42 

Gambar 2.2 : Peningkatan Jumlah Kasus dan Angka Kematian Virus 

Ebola43 

 

Sumber : “Ebola virus: Can nations stop deadliest ever outbreak from spreading?” Edisi 3 Juli 
2014 http://edition.cnn.com/2014/07/03/health/ebola-outbreak-west-africa/(23/02/2017;13.05 
WIB) 
 
 

Dalam gambar di atas di perlihatkan peningkatan jumlah kasus virus Ebola 

dan tingkat kematian akibat Ebola dari 4 bulan terakhir yakni dari bulan Maret 

sampai dengan Juli 2014. Liberia dengan jumlah kasus 107 kasus dengan 65 

angka kematian, Sierra Leone dengan 239 kasus dan 99 angka kematian, dan 

tertinggi adalah Guinea dengan 412 kasus dengan 303 angka kematian selama 4 

bulan terakhir. 

 

                                                           
42Ibid. 
43Dalam Ebola Virus, Op.cit, 
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2.3 Dampak Virus Ebola di Liberia 

Upaya mengatasi ebola merupakan perang yang membutuhkan kerja sama 

dan kerja keras semua pihak. PBB menjanjikan akan meningkatkan upaya 

melawan virus ini dan memperkirakan akan memakan waktu lebih dari enam 

bulan. Namun larangan penerbangan ke negara-negara yang tengah terjangkit 

ebola justru menghambat PBB menghentikan pandemi tersebut. Masalah ini 

diperparah oleh terbatasnya akses dan infrastruktur kesehatan di Liberia dan 

karena sebagian besar orang justru merawat kerabat yang terpapar virus di rumah 

daripada membawa mereka ke pusat isolasi.44Ketakutan terjangkit virus 

mematikan ini sangat besar di Liberia, tentu saja hal ini menjadi permasalahan 

serius dan pemerintah dituntut untuk segera tanggap menangani permasalahan ini. 

Dampak ekonomi yang di timbulkan dari virus inipun cukup besar. Bank Dunia 

memperkirakan epidemik Ebola akan memiliki potensi menimbulkan dampak 

ekonomi sekitar 32,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 391,2 triliun pada akhir 

2015. Selain itu, organisasi besar IMF juga telah memberikan perhatian pada 

negara-negara yang sedang menghadapi virus Ebola.IMF telah mengambil 

kebijakan untuk tidak akan mempermasalahkan apabila terjadi peningakatan 

defisit fiskal dari ketiga negara tersebut.45 

 Selain itu, dampak ekonomi akibat virus Ebola di atas di perburuk dengan 

tingginya tingkat kematian disebebakan oleh masyarakat yang ingin tetap tinggal 

di rumah untuk menghindarkan diri dari tertular Ebola yang justru menjadi solusi 

                                                           
44Dalam Peran World Health Organitation (WHO),Op.cit. 
45“Upaya Internasional Untuk Mengatasi Penyebaran Virus Ebola” 
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-19-I-P3DI-Oktober-2014-

69.pdf(23/02/2017;13.25 WIB) 
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yang salah sebab dengan begitu virus akan dengan mudah menginfeksi dan 

menyebar karena tidak segera mendapat pertolongan medis dan berpotensi 

menambah tingkat penderita Ebola itu sendiri. Selain itu, pastinya akan ada 

penurunan dalam perdagangan, perjalanan serta kerugian dalam ekspor bidang 

pertambangan dan industri lainnya di sebabkan karena banyaknya masyarakat 

yang terinfeksi dan tidak dapat beraktifitas sehingga perekonomianpun terpuruk. 

 Bank Dunia menegaskan dengan meningkatnya jumlah penderita Ebola, 

secara tidak langsung akan meningkat pula biaya layanan kesehatan serta 

berkurangnya pendapatan dari pajak memperketat anggaran dan memaksa 

pemerintah untuk mengalihkan dana dari proyek-proyek infrastruktur ke aktivitas 

darurat medis.46 Persentase penurunan pertumbuhan ekonomi di Liberia saat ini 

adalah 2,2 % sedangkan sebelum krisis pertumbuhan ekonominya mncapai 5,9 % 

dan 2,5 % pada bulan Oktober 2014. Penurunan pertumbuhan ekonomi di Sierra 

Leonne mencapai 4 % saat ini sedangkan sebelum krisis sebesar 11,3 % dan 

menurun kembali pada bulan Oktober menjadi 8 %. Penurunan pertumbuhan 

ekonomi di Guinea adalah 0, 5 % saat ini dan 4,5 % sebelum krisis dan menurun 

drastis mencapai 2,4 % di bulan Oktober 2014.47 

 Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa wabah virus Ebola ini 

membuat pertumbuhan ekonomi Liberia menjadi terpuruk. Dalam sebuah artikel 

National Geographic Indonesia Edisi 3 Desember 2014 dipaparkan bahwa Ebola 

telah melumpuhkan perekonomian Liberia. Dalam artikel tersebut dijelaskan 

                                                           
46Ibid 
47“Ebola Runtuhkan Pertumbuhan Ekonomi Tiga Negara 
Afrika”http://metrobali.com/2014/12/16/ebola-runtuhkan-pertumbuhan-ekonomi-tiga-negara-

afrika/(23/02/2017;13.45 WIB) 
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bahwa Liberia terkena dampak ekonomi yang cukup besar dari pada tahun 

sebelumnya. Bank Dunia menyatakan bahwa ketiga Negara tersebutmemiliki 

pertumbuhan ekonomi yang kuat sebelum krisis Ebola, tetapi setelah Ebola 

menjangkit Liberia hanya memiliki pertumbuhan ekonomisebesar 2,2 persen per 

tahun.48 

Selain itu wabah virus inipun mengganggu aktivitas, pendidikan, pertanian 

industri dan perdagangan sehingga banyak pengangguran yang disebabkan oleh 

banyaknya masyarakat yang telah kehilangan mata pencahariannya. Akibatnya, 

pendapatan ekonomi menurun dan jika dibiarkan masalah baru seperti 

kelaparanpun tidak dapat dihindarkan. Oleh sebab itu, masyarakat Liberia 

mengandalkan bantuan dari masyarakat internasional seperti WHO guna 

membantu mengakhiri penyebaran virus Ebola ini dan mendukung penuh 

pemulihan dan pembenahan perekonomian di Liberia.  

48Dalam National Geographic Indonesia “Ebola Lumpuhkan Ekonomi Afrika Barat” Edisi 
3 Desember 2014 http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/ebola-lumpuhkan-

perekonomian-afrika-barat (24/05/2017;12.58 WIB) 




