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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Dengan mengambil judul diatas untuk diteliti oleh 

penulis. Penulis  memiliki beberapa alasan yang 

melatarbelakangi penulisan penelitian ini,  diantaranya : 

Pertama, studi tentang Hubungan Internasional di 

Kawasan Afrika merupakan salah satu studi yang 

menarik untuk dipelajari sehingga penulis terdorong 

untuk meneliti lebih dalam terkait dengan salah satu 

konflik di Afrika yaitu perebutan Wilayah Ogaden antara 

Ethiopia dengan Somalia. Konflik ini menarik karena 

terdapat sejarah kolonialisasi Bangsa Eropa di Benua 

Afrika dimana dengan adanya pengaruh Bangsa Barat ini 

membuat konflik yang terjadi tidak hanya berlangsung 

dalam satu rentang waktu saja melainkan memberikan 

dampak yang berkepanjangan. Selain itu, konflik ini 

hanya berlangsung selama kurang dari setahun, tidak 

melibatkan banyak pihak serta proses pemenangan 

peperangan ini begitu cepat dengan didukung oleh 

kekuatan jenderal militer, pasukan militer gabungan serta 

peralatan militer yang cangggih dan belum pernah 

dipakai di Benua Afrika. Dengan adanya penulisan 

penelitian ini diharapkan mampu untuk memperkaya 

kajian studi Hubungan Internasional kedepannya. 

Kedua, perebutan Wilayah Ogaden yang mana 

telah meningkat levelnya menjadi suatu peperangan ini 

dikenal dengan Perang Ogaden dimana perang ini  terjadi 

di tahun 1977 dan berakhir di tahun 1978. Dengan 

melihat tahun kejadiannya yang telah lampau yaitu 42 

tahun yang lalu. Penulis mengharapkan melalui 
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penelitian ini, penulis dan pembaca dapat mempelajari 

sejarah terkait dengan konflik – konflik yang terjadi di 

Benua Afrika. Dengan memperlajari sejarah terkait 

dengan konflik – konflik yang terjadi di Afrika, 

diharapkan mampu untuk menambah wawasan, 

pengetahuan, pemahaman dan meningkatkan kesadaran 

yang mungkin sebelumnya kurang diketahui oleh penulis 

dan pembaca. Kemudian, dengan memahami peristiwa di 

masa lalu. Hal ini, memungkinkan berguna untuk 

memahami masa depan nantinya. Artinya melalui 

penelitian ini yang terkait dengan perebutan Wilayah 

Ogaden tahun 1977 – 1978 diharapkan dapat untuk 

dijadikan contoh dan patokan oleh negara – negara lain 

yang mungkin mengalami konflik yang sama untuk 

mengambil dampak yang baik dan menjauhi hal – hal 

yang buruk sehingga memungkinkan negara – negara lain 

yang tengah berkonflik untuk dapat melakukan cara dan 

proses pemenangan yang sama atau mencari solusi dan 

penyelesaian yang paling baik dengan resiko yang 

minim. 

Dengan adanya uraian diatas menjadi alasan bagi 

penulis untuk memilih judul untuk diteliti. Judul tersebut 

ialah “ Strategi Ethiopia dalam Mempertahankan 

Wilayah Ogaden dari Somalia ( 1977 – 1978 ) ? “ 
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B. Latar Belakang Masalah 

Ethiopia atau Republik Demokratik Federal 

Ethiopia adalah negara yang tertua di Kawasan Afrika. 

Ethiopia terletak di sebelah timur Afrika dengan Ibukota 

yaitu Addis Ababa. Arti kata Ethiopia berasal dari bahasa 

Yunani kuno yaitu “ Aethipia “ terdiri dari dua suku kata 

“ Aitho “ yang artinya “ Saya “ dan “ Ops “ yang berarti “ 

Wajah “.  Ethiopia lebih sering diartikan sebagai Negara 

yang terletak sebelah selatan Egypt ( bagian atas sungai     

Nill ).  

 

 

Ethiopia sendiri termasuk ke dalam negara 

terbesar urutan ke 27 di dunia. Ethiopia berbatasan 

langsung dengan Eritrea di sebelah utara, Djibouti dan 

Somalia di bagian timur, Kenya di sebelah selatan serta 

Sudan dan Sudan Selatan di sebelah barat. (Kemlu, 2018) 

Ethiopia merupakan satu – satunya  Negara yang 

tidak pernah dijajah oleh Negara Eropa selama masa 

perebutan wilayah Afrika yang terjadi tahun 1880 – 

1941. Tetapi saat masa perebutan wilayah Afrika tersebut 

selesai, tahun 1936 Ethiopia diduduki oleh Italia. Italia 

Gambar 1.1 : Peta Ethiopia 
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ingin menjadikan Ethiopia sebagai sumber kekayaan, 

sumber pangan dan sumber tenaga bagi Italia. Namun, 

Italia berhasil dikalahkan oleh Ethiopia melalui bantuan 

Pasukan Britania di tahun 1941. Hingga Ethiopia 

memperoleh kedaulatannya setelah menandatangani 

suatu perjanjian yaitu “ Pejanjian Britania – Ethiopia “ 

pada Desember 1944. (Africa, 2019) 

Ethiopia termasuk dalam Negara Federasi yang 

terdiri dari sembilan Negara bagian. Negara bagian 

tersebut dibagi berdasarkan etnis, diantaranya : Afar, 

Amhara, Binshangul Gumuz, Gambela Hizboch, Hareri 

Hibzb, Oromia, Somali, Tigray, Southern Nation, 

Nationalities and People’s Region  serta dua kota 

administrative yaitu Addis Ababa dan Dire Dawa. 

Karena bentuk Negaranya federasi, Ethiopia dipimpin 

oleh Kepala Negara yaitu Presiden dan Kepala 

Pemerintahan yaitu Perdana Menteri. (Dickson, 2019) 

Ethiopia seringkali menjadi sorotan dunia perihal 

konflik dan pergolakan yang terjadi di negaranya. 

Pergolakan yang terjadi di Ethiopia saling berkaitan 

dengan apa yang telah terjadi antara Ethiopia dengan 

Bangsa Eropa yang kala itu sangat ingin untuk 

memperluas kekuasaannya di Afrika. Dari rangkaian 

kejadian yang sudah terjadi antara Ethiopia dengan 

Bangsa Eropa memberikan dampak terkait dengan hal – 

hal yang melatarbelakangi terjadinya pergolakan di 

Ethiopia, berikut hal – hal yang melatarbelakangi 

pergolakan yang terjadi di Ethiopia : 

1. Wilayah Afrika di bagi oleh Bangsa Eropa 

secara sepihak melalui Kongres Berlin II. 

2. Ekspansi wilayah kekuasaan oleh Bangsa 

Eropa menimbulkan kericuhan dan perang 
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hingga berakhir dengan permainan politik 

masing – masing Negara Eropa untuk 

mencapai tujuan negaranya. 

3. Untuk tercapainya kesepakatan terkait 

batas bekas wilayah jajahan. Bangsa 

Eropa melakukan perjanjian dan 

persetujuan mengenai kekuasaan, baik 

kekuasaan yang diberikan maupun 

diperebutkan. Hal itu dibiarkan begitu saja 

sampai akhirnya Bangsa Eropa mulai 

meninggalkan Benua Afrika. 

4. Adanya ketidakpastian terkait dengan 

perbatasan suatu Negara. Hal ini terjadi  

ketika Negara - Negara Eropa sudah 

meningalkan Afrika khususnya di 

Ethiopia dan  negara sekitarnya. Hal ini 

membuat pemimpin negara ingin 

memperluas daerahnya dengan saling 

rebut melalui upaya kekerasan dan muncul 

pergolakan.  

Dari latar belakang tersebut membuat 

permasalahan yang muncul bukan terjadi dalam satu 

masa atau periode, tetapi permasalahan tersebut malah 

menimbulkan dampak yang berkelanjutan terutama 

terkait permasalahan wilayah. (Soeratman, 2012) 

Akibat letak Ethiopia yang termasuk dalam 

Kawasan Tanduk Afrika dan sejarah invasi dari Bangsa 

Barat pada masa kolonial membuat Ethiopia seringkali 

mengalami pergolakan dan konflik terkait dengan 

wilayah. Salah satu konflik atau pergolakan yang terjadi 

di Ethiopia adalah Persengketaan di Ogaden antara 

Ethiopia dengan Somalia di tahun 1977, dimana sudah 

meningkat menjadi suatu peperangan. Perang Ogaden 
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muncul akibat dari ambisi Somalia yang ingin menguasai 

wilayah Ogaden. Ogaden adalah satu wilayah yang 

berada di Somalia, letaknya yang ada di ujung timur 

Ethiopia dan berbatasan langsung dengan Somalia. 

Sekitar 200.000 km
2
, sebagian besar wilayah Ogaden 

adalah gurun, bukit – bukit dan dataran kering yang 

membentang hingga ke perbatasan Somalia. Wilayah 

Ogaden dihuni secara eksklusif oleh populasi Somalia 

yang terdiri dari banyak klan yang sebagian besar 

beragama Islam serta berprofesi sebagai penggembala 

tradisional. (Tareke, 2000) 

Perang Ogaden adalah suatu konflik bersenjata 

yang berlangsung pada 1977 – 1978 dimana pihak yang 

berkonflik adalah Ethiopia dan Somalia yang 

memperebutkan wilayah Ogaden. Di akhir abad 19, 

Ethiopia mengikuti sebuah perundingan Negara – Negara 

Eropa. Perundingan tersebut membahas tentang 

pembagian wilayah di Afrika Timur yang saat itu 

diduduki oleh etnis Somalia. Hasil dari perundingan 

tersebut antara lain : Ethiopia memperoleh Wilayah 

Ogaden, Italia berhak atas Somalia bagian selatan, 

Inggris dapat menguasai Somalia bagian utara.  

Pada tahun 1960 Somalia Selatan dan Somalia 

Utara melebur menjadi satu Negara yaitu Somalia. Tak 

lama setelah itu, pemerintah Somalia berambisi untuk 

merebut Wilayah Ogaden dan menjadikan wilayah 

tersebut sebagai bagian dari Negara Somalia hal ini 

dikarenakan sebagian besar penduduk di Wilayah 

Ogaden adalah orang beretnis Somali.  Untuk 

mewujudkan ambisi dan cita – cita tersebut, Somalia 

mendukung Kelompok pemberontak Anti – Ethiopia 

yang beroperasi di Wilayah Ogaden. (Eusosialis, 2013) 
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Jika dilihat kembali ke masa lalu, dapat dikatakan 

sebab perang Ogaden adalah kelanjutan dari pertentangan 

yang sudah berlangsung sejak 1960 yaitu pada masa 

kolonial terkait dengan warisan sejarah pada jaman 

kolonial di Afrika. Benih Perang Ogaden ditanam kala 

Inggris membagikan Wilayah Afrika Timur menjadi 

beberapa bagian yaitu : Ethiopia, Somalia, dan Kenya 

dimana pembagian ini dilakukan tanpa memperhatikan 

dan memperhitungkan aspek suku bangsa yang mendiami 

dan menduduki di wilayah – wilayah yang sudah dibagi 

tersebut. Akibat dari kebijakan bangsa Inggris ini, 

membuat Somalia di tahun 1960 melakukan klaim 

wilayah yakni Djibouti, Somalia Barat yaitu Ogaden dan 

Kenya bagian timur laut untuk mewujudkan cita – cita 

Somalia menjadi negara Somalia Raya. Hal itulah yang 

menyebabkan sumber pertentangan antara Somalia 

dengan Ethiopia  yang berakibat tejadinya pertempuran 

hingga tahun 1964 sampai pada akhirnya 

pernyelasaiannya tak kunjung datang.  

Dari penjelasan diatas, maka penulis memiliki 

pemikiran untuk menganalisa terkait dengan strategi 

Ethiopia dalam mempertahankan Wilayah Ogaden dari 

Somalia  ( 1977 – 1978 ). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan penelitian                

yaitu “ Bagaimana Strategi Ethiopia dalam 

Mempertahankan Wilayah Ogaden dari Somalia ( 1977 

– 1978 ) ?  “ 
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D. Kerangka Pemikiran 

Untuk mengetahui mengapa sebuah fenomena itu 

terjadi, penulis membutuhkan alat untuk menganalisa 

permasalahan tersebut. Alat analisa dapat  berupa teori 

ataupun konsep. Mochtar Mas’oed dalam bukunya yang 

berjudul “ Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan 

Metodologi “ menuliskan definisi secara gampang bahwa 

Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa 

yang terjadi. Jadi, suatu terori diibaratkan sebagai suatu “ 

Pekerjaan Menonton “; artinya pekerjaan tersebut 

menjelaskan secara rinci dari sebuah kejadian, 

menerangkan alasan kenapa hal itu terjadi dan 

memungkin untuk mengetahui kejadian tersebut dapat 

terjadi lagi dimasa depan. Sedangkan, Konsep adalah 

abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat obyek, atau 

suatu fenomena tertentu. Konsep merupakan unsur paling 

penting dalam menentukan bentuk dan isi teori. 

(Mas'oed, 1994)   

Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah 

dipaparkan, proposal skripsi ini menempatkan strategi 

Ethiopia dalam memempertahankan wilayah Ogaden dari 

Somalia sebagai objek penelitian. Untuk meneliti 

permasalahan tersebut maka penulis menggunakan dua 

Konsep yaitu Konsep “ Power “ dan Konsep “ Strategi 

dan Taktik “  sebagai kerangka pemikiran. 

1. Konsep Power 

Power adalah salalah satu kata kunci yang 

seringkali ditemui  dalam studi hubungan internasional. 

Power memiliki peran yang sama dengan konsep   “ 

Negara “ sejak lahirnya disiplin ilmu hubungan 

internasional. Power juga dianggap sebagai suatu konsep 
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dasar dan utama dari hubungan internasional. Menurut 

Mirriam Budiardjo, Power ( kekuasaan ) adalah suatu 

kemampuan ( kapabilitas ) baik dalam hal mempengaruhi 

suatu pihak untuk mencapai suatu keinginan dan tujuan.  

Theodore A. Couloumbis dan James H.Wolfe, 

mendefinisiakan Power  ( kekuasaan ) sebagai berikut :   

“ Power as an umbrella concepts that denotes anything 

that establishes and maintains the control of actor A 

over Actor B “. Power diibaratkan sebuah payung konsep 

yang menunjukan segala sesuatu yang bisa menentukan 

dan memelihara kekuasaan Aktor A terhadap Aktor B. 

Power     ( kekuasaan ) memiliki tiga unsur, diantaranya : 

1. Force atau kekuatan, diartikan sebagai suatu 

ancaman eksplisit dimana dalam hal ini  Aktor A 

mempergunakan alat – alat paksa yakni militer, 

ekonomi dan lain – lain untuk menghadapi 

tindakan Aktor B untuk mencapai  tujuan politik. 

2. Influence atau pengaruh, didefinisikan sebagai 

penggunaan alat – alat persuasi – jenis – kekuatan 

– oleh Aktor A untuk menjaga ataupun merubah 

perilaku dan tindakan Aktor B dengan cara – cara 

yang sesuai dengan preferensi atau keinginan dari 

Aktor A. 

3. Authority atau kekuasan, didefinisikan sebagai 

kerelaan dari Aktor B untuk mengikuti dan 

melakukan setiap intruksi ( preskripsi perintah ) 

yang dikeluarkan oleh Aktor A, yang dipelihara 

dalam persepsi B mengenai Aktor A seperti sikap 

hormat, solidaritas, kasih sayang, afinitas atau 

pertalian keturunan, kepemimpinan, pengetahuan 

dan keahlian. (Wolfe, 1999) 
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Dalam penelitian ini penulis mengunakan satu 

unsur power yaitu Force (kekuatan) dengan menonjolkan 

kekuatan militer. Ethiopia sebagai Aktor A harus 

memiliki Force ( kekuatan ) yang kuat dan bahkan harus 

melebihi dari Somalia. Untuk bahan pembanding, 

menurut The Millitary Balance 1977 – 1978 yang  

dipublikasikan oleh The International Institute for 

Strategic Studies pada 1977 menunjukan bahwa jumlah 

total penduduk Ethiopia yaitu sekitar 29.335.000 jiwa, 

sedangkan Somalia hanya memiliki penduduk sekitar    

3.3Juta jiwa. Untuk kekuatan pasukan militernya 

Ethiopia memiliki pasukan tentara regular sekitar 53.500 

tentara yang meliputi tentara Angkatan Darat, Angkatan 

Laut dan Angkatan Udara. Sedangkan Somalia hanya 

memiliki pasukan sekitar 31.500 tentara. Untuk 

memperkuat posisi Ethiopia dalam usaha merebut 

Wilayah Ogaden, Ethiopia melakukan Aliansi atau 

Persekutuan dengan negara lain demi meningkatkan 

kekuatan militernya. Dengan Aliansi ini Ethiopia dapat 

meminta dan menerima bantuan dari negara yang 

bersekutu. Usaha Aliansi ini tak lain dilakukan demi 

tercapainya tujuan politik Ethiopia yaitu mempertahan 

keutuhan wilayah Ogaden. 

             2.    Konsep Strategi dan Taktik 

Pada umumnya, setiap individu pastinya memiliki 

tujuan yang ingin diraih dalam hidupnya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut pastinya dibutuhkan sebuah 

cara atau rencana yang disusun dengan matang. Dalam 

studi hubungan internasional terdapat Konsep Stategi dan 

Taktik untuk mencapai tujuan atau kepentingan suatu 

negara. Mungkin bagi kebanyakan orang istilah Strategi 

dan Taktik adalah suatu hal yang sama. Stategi dan 
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Taktik memiliki definisi yang berbeda namun keduanya 

tak dapat dipisahkan.  

Carl Von Clausewitz mengartikan Strategi 

sebagai seni dalam menggunakan pertempuran untuk 

memenangkan peperangan. Sedangkan Taktik adalah 

seni untuk menggerakan pasukan untuk memenangkan 

pertempuran. Clausewitz menyatakan perang merupakan 

kelanjutan dari kebijakan dalam bentuk lain. Untuk 

meraih tujuan dari perang diperlukan kekuatan dan 

pasukan. Sehingga dapat disimpulkan untuk mencapai 

tujuan perang, Clausewitz menggunakan kekuatan serta 

pasukan melalui pertempuran. Dalam bukunya yang 

berjudul  “ On War “ Clausewitz memberikan empat 

pandangan mengenai perang antara lain :  

1. Perang selalu mengenai kematian dan 

pembunuhan.  

2. Perang adalah kontes militer, jenderal dan 

negara.  

3. Perang merupakan instrumen dari 

kebijakan dan bukan merupakan suatu 

tujuan yang diinginkan.  

4. Perang adalah suatu aktivitas sosial 

sehingga perang dipicu oleh kondisi sosial 

dan karakter tiap individu untuk 

berperang.  

Melalui bukunya, Clausewitz juga menyampaikan 

The Nature of War yang harus dipahami untuk membuat 

strategi yang efektif. The Nature of war merupakan hasil 

dari interaksi objektif antara beberapa pihak yaitu rakyat, 

pemerintah, militer, sikap pendukung dan sikap netral. 

Clausewitz mengimplementasikan perang dalam dua 

batasan yaitu :  
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a) Limited Wars merupakan perang yang 

tujuannya untuk mencapai wilayah dan 

perangnya dilaksanakan di wilayah 

tersebut. 

b) Unlimited Wars adalah perang untuk 

memperoleh kekuasaan sepenuhnya 

untuk menjatuhkan rezim yang ada di 

suatu wilayah. (Howard, 1989) 

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan bahwa 

persengketaan yang terjadi di Wilayah Ogaden dimana 

persengketaan ini sudah meningkat menjadi peperangan 

dan  termasuk dalam Limited Wars dimana Perang 

Ogaden ini terjadi di Wilayah Ogaden itu sendiri dan 

bertujuan untuk mempertahankan Wilayah Ogaden untuk 

kedaulatan Ethiopia dan apa yang terjadi saat Perang 

Ogaden berlangsung cenderung cocok dengan pandangan 

Clausewitz mengenai perang bahwa “ Perang adalah 

kontes militer, jenderal dan negara “ . Hal ini dibuktikan 

dengan kuatnya persaingan kedua negara yaitu Ethiopia 

dengan Somalia yang berlomba – lomba  dalam 

memperebutkan Wilayah Ogaden, keduanya saling uji 

kekuatan yang dimiliki oleh masing – masing negara 

terutama di bidang militer berupa peralatan dan sistem 

persenjataan, kemudian terdapat beberapa jenderal 

militer yang mendukung Ethiopia dalam meluncurkan 

serangan hingga membuat Somalia mundur dari wilayah 

yang diperebutkan sampai peperangan berakhir.  

Untuk menjelaskan strategi yang digunakan 

Ethiopia dalam mempertahankan wilayah Ogaden ini, 

penulis mengggunakan strategi dari Clausewitz yang 

cenderung menggunakan cara perang dengan 

menggerakan kekuatan militer dan pasukan demi 

tercapainya tujuan dari peperangan. 
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E. Hipotesa 

Untuk mempertahankan wilayah Ogaden. Maka, 

Ethiopia menerapkan beberapa strategi diantaranya : 

1. Ethiopia Melakukan Aliansi atau Persekutuan untuk 

Memperkuat Posisi 

a) Ethiopia Menjadi Sekutu Raksasa Komunis 

Uni Soviet 

b) Ethiopia Memperkuat Kekuatan Militer 

dengan Meminta Bantuan Kuba 

2. Ethiopia Melakukan Perang dengan Somalia 

F. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui strategi Ethiopia dalam 

mempertahankan wilayah Ogaden dari 

Somalia. 

2. Untuk memperkaya Kajian Hubungan 

Internasional dengan Pengantar Kajian 

Strategis. 

3. Untuk memperkaya Kajian Hubungan 

Internasional dengan Pemerintahan dan 

Politik Afrika. 

G. Batasan Penelitian 

Supaya penelitian ini menjadi lebih fokus, maka 

penulis menetapkan jangkauan penelitian yaitu pada 

tahun 1977  hingga 1978. Alasanya pemilihan jangkauan 

penelitian tersebut adalah pada akhir tahun 1977, 90 % 

wilayah Ogaden sudah dikepung dan diduduki oleh 

Somalia. Akan tetapi keadaan tersebut tidak menciutkan 

nyali Ethiopia untuk mempertahankan Wilayah Ogaden 
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sebagai bagian dari negaranya. Kemudian pada Januari 

1978, keadaan berbanding terbalik dimana Ethiopia 

sudah memulai mendapatkan bantuan dari Uni Soviet dan 

dukungan dari Kuba. Hingga dari bulan  Maret hingga 

Juni 1978, Ethiopia terus intens melakukan serangan 

besar – besaran sampai akhirnya perang di wilayah 

Ogaden berakhir. 

H. Metode Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data. 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif yang cenderung kepada studi 

kepustakaan. Data yang digunakan bersifat 

sekunder berbentuk data tertulis dan  data digital. 

Data tertulis meliputi  buku, jurnal penelitian, 

surat kabar dan dokumen – dokumen. Sedangkan, 

data digital penulis menggunakan media internet 

terkait dengan situs dan website resmi lainnya 

yang berhubungan dengan objek penelitian untuk 

menunjang proses penelitian agar berjalan dengan 

lancar. (Moleong J, 2004) 
2. Metode Analisis Data. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa 

deduktif. Penelitian ini diawali dengan sebuah 

teori atau konsep yang kemudian akan dibuktikan 

dengan fakta – fakta yang ada yang pada sumber 

data, baik data tertulis maupun data digital. 

(Ramadhan, 2012) 
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I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini 

dijabarkan dalam  lima bab, diantaranya sebagai berikut : 

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari 

latar belakang masalah, rumusan masalah, teori atau 

kerangka berpikir, hipotesa, tujuan penelitian, batasan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Dalam Bab II penulis membahas subyek utama 

secara  umum yakni tentang Ethiopia , disini penulis 

tertarik untuk menulis sejarah pergolakan di Ethiopia dari 

mulai penyebab pergolakan di Ethiopia hingga 

menjelaskan proses dari terjadinya pergolakan di 

Ethiopia sebelum masa kolonial dan sesudah masa 

kolonial. 

Bab III memiliki pembahasan tentang Somalia 

dalam Perang Ogaden yang didalamnya akan 

menjelaskan langkah atau Usaha Somalia dalam merebut 

Wilayah Ogaden serta penulis ingin menulis beberapa 

alasan yang menyebabkan Somalia mengalami kegagalan 

dalam melawan Ethiopia.  

Bab IV,  penulis menjelaskan hipotesa terkait 

dengan strategi  yang digunakan oleh Ethiopia dalam 

mempertahankan Wilayah Ogaden dari Somalia yang 

diawali dari memperkuat kekuatan militer dengan 

menjadi sekutu dari Uni Soviet dan meminta bantuan dari 

Kuba hingga strategi terakhir yaitu perang dengan 

meluncurkan serangan secara besar – besaran terhadap 

Somalia. 
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Bagian akhir yaitu Bab V, penulis memberikan 

kesimpulan mengenai keseluruhan skripsi yang sudah 

dikerjakan oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


