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BAB II 

SEJARAH PERGOLAKAN DI ETHIOPIA 

Ethiopia adalah salah satu negara di Tanduk 

Afrika. Negara ini terletak sepenuhnya di dalam garis 

lintang tropis dan relatif kompak, dengan dimensi utara-

selatan dan timur-barat yang serupa. Ibukotanya adalah 

Addis Ababa" Bunga Baru ", yang terletak hampir di 

pusat negara. Ethiopia adalah negara terbesar dan 

terpadat di Tanduk Afrika. Dengan pemisahan Eritrea 

tahun 1993, bekas provinsi di sepanjang Laut Merah, 

Ethiopia menjadi terkurung daratan. (Mehretu, 2019) 

Ethiopia juga merupakan satu dari negara lain di 

Afrika yang seringkali menjadi sorotan dunia perihal 

pergolakan yang terjadi di negaranya. Pergolakan 

diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak tenang, tidak 

kondusif, terjadi kekeruhan suasana sehingga tidak 

terkendali seperti yang diinginkan. Pergolakan identik 

dengan suasana yang penuh dengan kekacauan, 

kericuhan dan kerisauan atau terjadi suatu pertikaian fisik 

yang tidak terkendali. 

Pergolakan yang terjadi di Ethiopia dapat 

dikatakan sebagai suatu cerita bersambung yang diawali 

dari kolonialisme Bangsa Eropa di Benua Afrika kala itu. 

Kolonialisme adalah dominasi langsung dan keseluruhan 

dari suatu negara lain atas dasar kekuasaan kekuatan 

negara asing. Tujuan pertama kolonialisme adalah 

mendominasi politik, sedangkan tujuan kedua adalah 

untuk mengeksploitasi negara yang dijajah. Ketika 

berbicara tentang kolonialisme di Afrika, terdapat 

fenomena yang terjadi antara tahun 1800 – 1960an. Suatu 

fenomena yang tidak dapat terpisahkan. Fenomena 



18 
 

tersebut adalah imperialisme. Faktanya kolonialisme 

adalah bentuk langsung dari imperialisme. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa  “ Semua Kolonialisme adalah 

Imperlisme, namun tidak semua dari Imperialisme adalah 

dari Kolonialisme. “ (Ocheni, 2012) 

A. Penyebab Pergolakan Di Ethiopia 

Perihal terjadinya pergolakan di Ethiopia, jika 

perhatikan lebih mendalam, pergolakan yang terjadi 

sangat berhubungan erat dengan apa yang telah terjadi 

antara Ethiopia dengan Bangsa Eropa yang saat itu 

sangat bercita – cita untuk menguasai Wilayah Afrika. 

Bangsa Eropa yang paling dominan adalah Italia dan 

diikuti dengan beberapa Negara Eropa lainnya yang 

menguasai wilayah di sekitar Ethiopia. 

1. Italia di Afrika sampai Perang Dunia I. 

Italia adalah sebuah negara yang berada di 

Semenanjung Italia. Semenanjung Italia terletak 

di bagian selatan Eropa dimana semenanjung ini 

berbentuk seperti sepatu berlaras panjang. Di 

masa lalu, semenanjung tersebut dihuni oleh 

banyak negara. Namun dimasa kini hampir 

seluruh wilayah bagian semenanjung tersebut 

hanya dihuni oleh satu negara yaitu Italia.  

Penyatuan Italia atau Unifikasi merupakan 

suatu proses penyatuan dan peleburan banyak 

negara yang dulunya menduduki Semenanjung 

Italia sampai akhirnya semenanjung tersebut kini 

menjadi satu negara utuh yaitu Italia yang 

modern. Dalam bahasa Italia proses penyatuan ini 

dikenal dengan “ Risorgimento “ yang artinya 

Kebangkitan. (Eusosialis, 2013) 
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Meskipun Italia sudah melakukan proses 

Unifikasi di tahun 1870, Italia belum menjadi 

golongan negara terkemuka. Posisi geografis, 

adanya kekayaan alam yaitu tambang tetapi 

dengan adanya  kapitalisme yang lemah membuat 

negeri Italia tidak mampu mensejajari posisi 

perkembangan negara besar yang ada di Benua 

Eropa. Karena Italia bukan negara yang kuat, 

membuat kondisi politik luar negerinya tidak 

stabil, sehingga membuat Italia berusaha untuk 

mencari sekutu atau menggabungkan diri kepada 

negara – negara besar di Eropa Barat yang 

diperhitungkan akan memberikan keuntungan 

kepada Italia. Dengan usahanya yaitu 

memperoleh koloni di bagian utara dan timur 

Afrika. 

Dalam petempuran Adua di tahun 1896, 

Italia kalah melawan Ethiopia. Seorang politikus 

asal Toskane, Fernando Martini melalui bukunya 

yang berjudul “ Cose Africane atau Concerning 

Afrika “ yang mengutarakan “ Imperialism of the 

Have Nots “ di tahun 1879. Ia mendukung politik 

imigrasi penduduk ke koloni Italia. Dalam hal ini, 

koloni tidak memiliki kepentingan terkait masalah 

industri, finansial, keperluan bahan mentah 

bahkan pertahanan kekuatan militer melainkan 

untuk mengatasi fenomena kelebihan penduduk 

yang dialami negerinya.  

Fenomena kelebihan penduduk 

mendorong terjadinya imigrasi yang begitu cepat. 

Penduduk cenderung bermigrasi ke Amerika 

Serikat. Apabila fenomena imigrasi ini 

berlangsung terus menerus akan berdampak buruk 

bagi Italia baik di bidang  politik maupun 
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ekonomi. Faktanya, orang – orang yang 

melakukan imigrasi akan mengalami perubahan 

peradaban, bahasa dan prestise Italia serta tak 

hanya itu orang – orang yang berimigrasi ini akan 

menambah jumlah bangsa lainnya. Hal ini pula 

yang juga membuat keturunan Italia lupa akan 

budaya, bahasa dan peradaban nenek moyangnya. 

Oleh karena itu, penduduk yang jumlahnya 

berlebihan akan ditampung di beberapa koloni 

yang nantinya diawasi langsung  oleh Negara 

Induk. Karena pendapatnya, Fernando Martini 

diangkat menjadi seorang Gubernur Civil Italia 

bagi Eritrea.  

Sebelum Perang Dunia I meletus, Italia 

memiliki koloni di Afrika yaitu Libya, Eritrea dan 

Somaliland. Luas seluruh daerah koloni tersebut 

yakni enam kali luas negara Metropole yaitu 

sekitar 700.000 mil persegi. Dari ketiga dearah 

koloni tersebut, Libya memiliki wilayah yang 

paling besar namun wilayah ini tidak subur. 

Tahun 1912 daerah tersebut menjadi milik Italia 

dan di tahun berikutnya Italia memperluas daerah 

koloni hingga ke pedalaman. Saat memperluas 

daerah ke perdalaman, Italia berhadapan dengan 

pemimpin agama Islam yaitu Sayid Idris as 

Sanusi yang sangat memprotes keras atas 

kekuasaan Italia. Sayid Idris as Sanusi melakukan 

perlawanan hingga tahun 1931. 

Dalam Perang Dunia I Italia menerima 

ajakan Inggris untuk bergabung pada sekutu. Hal 

ini dijadikan langkah awal oleh Italia untuk  

mempertahankan wilayahnya di Afrika dan 

berusaha untuk memperluasnya. Di 1882, Italia 

bergabung ke Triple Alliance. Namun, saat 
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perang berlangsung Italia menunjukan sikap 

netral yang tidak memihak ke Negara Sentral. 

Sehingga membuat perjanjian rahasia antara 

Perancis  - Italia tahun 1902 kembali berlaku. 

Hingga di tahun 1915 terdapat suatu perjanjian 

rahasia antara Sekutu dengan Italia yang 

ditandatangani di London. Perjanjian rahasia 

tersebut berisi “ Apabila Italia ikut andil dalam 

peperangan dan berada dalam pihak Sekutu,  

Italia akan diberi bantuan yakni uang dan 

dijanjikan penambahan daerah yaitu daerah  

Afrika, Austria dan Turki “. 

Tahun 1915, Italia menyerukan 

peperangan terhadap Austria dan Italia 

memenangkan peperangan ini. Namun, apa yang 

tercantum dalam perjanjian rahasia antara sekutu 

dengan Italia tidak terpenuhi. Tahun 1919, Italia 

mendapatkan wilayah yang sedikit, berbeda 

dengan Perancis yang memperoleh wilayah Oase 

Ghadames dan Ghat. Inggris membebaskan Italia 

untuk menguasai Oase Kufra dan sekitarnya 

dimana wilayah tersebut merupakan pusat dari 

pergerakan Sanusi. Padahal Italia meminta 

wilayah yang menghubungkan Libya dan Danau 

Chad, sayangnya permintaan ini ditolak dengan 

pertimbangan akan merugikan Perancis dilihat 

dengan hubungan antara bagian barat Afrika,  

Perancis dengan Afrika Equatorial Perancis akan 

terhalangi. 

Perang Dunia I selesai, Italia merasa 

sangat kecewa atas keputusan – keputusan 

perdamaian, hal ini dikarenakan sebagian besar 

harapan Italia untuk menguasai daerah – daerah di 

Benua Afrika yang menjadi bekas jajahan koloni 
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Jerman tidak terpenuhi dan  tidak mendapatkan 

tambahan daerah di Asia kecil. Hal ini 

menunjukan bahwa selama perang dunia I 

berlangsung, Italia menjadi satu – satunya negara 

imperialis yang sangat berusaha untuk melakukan 

ekspansi dengan daerah sasaran di Wilayah 

Afrika. Namun, Italia mengalami kegagalan. 

(Soeratman, Sejarah Afrika, 2012) 

 

2. Ambisi kaum Fasis Italia untuk berekspansi di 

Afrika dan Ethiopia. 

Ambisi untuk berekspansi kembali 

muncul dari kaum Fasis yang telah menguasai 

Italia. Benito Mussolini atau yang lebih dikenal 

dengan Mussonlini adalah seorang pemimpin 

politik Italia yang menjadi diktator Fasis Italia 

dari tahun 1925 – 1945. Berawal dari seorang 

Sosialis Revolusioner, Mussolini memalsukan 

gerakan Fasis Paramiliter di tahun 1919 dan 

menjadi seorang Perdana Menteri di tahun 1922. 

(Editor, 2009) 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 : Benito Mussolini 
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Mussolini berusaha untuk membangkitkan 

lagi kedudukan Imperium Roma Kuno. Oleh 

karena itu, Italia harus menguasai Laut  Tengah 

hal ini ditujukan supaya nasib Italia tidak seperti “ 

Para Tahanan di Laut  Tengah “. Untuk mencapai 

keinginan untuk menguasai Laut Tengah, Italia 

harus berhadapan dengan banyak negara seperti 

Albania,Inggris, Perancis, Spanyol dan Turki 

serta usaha Mussolini untuk mencari Sekutu. 

Berikut adalah pencapaian Mussolini di 

masa pemerintahannya yang berkaitan langsung 

dengan Politik Imperialismenya. Pertama, 

menduduki pusat kedudukan dari tentara Sanusi 

yaitu di Oase Kufra. Kedua, menguasai Ethiopia 

pada 1936 dan menobatkan Raja Italia Victor 

Emmanuel III sebagai Kaisar Ethiopia. Ketiga, 

Albania disatukan pada Italia yang merupakan 

Uni Personil, kemudian Raja Victor Emmanuel 

III menjabat sebagai Raja Albania dengan ini 

pemerintah Mussolini dapat menguasai Laut 

Adriatik. 

Tahun 1935, Italia menguasai Ethiopia 

yang kala itu dipimpin oleh  Kaisar Haile Selassie 

I. Haile Selassie I menggantikan jabatan dari 

Empress Zauditu di tahun 1930. Haile Selassie 

sebelum menjadi seorang Kaisar, Ia bekerja 

sebagai penasihat utama Zaiditu, mangkubumi 

dan pewaris. Saat itu, Haile Selassie juga  

memberikan pengaruh yang besar dalam 

mengatur negerinya diantaranya membangun 

sarana pendidikan, sarana kesehatan dan 

mengadakan program pengiriman anak – anak 

Ethiopia untuk mengenyam pendidikan ke luar 

negeri hingga di tahun 1923 Haile Selassie I 
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mampu membawa masuk Ethiopia sebagai 

anggota dari Organisasi Lembaga Bangsa – 

Bangsa dan di tahun berikutnya Ia mampu 

menghapus perbudakan. 

Di tahun 1902, Ethiopia berjanji kepada 

Inggris bahwa tidak ada satu pun negara yang 

mempergunakan air Danau Tana. Danau Tana  

memiliki peran yang berarti bagi Inggris, karena 

sumber air Danau Tana salah satunya merupakan 

aliran air Sungai Nill Biru yang digunakan untuk 

mengaliri perkebunan kapas yang ada di Sudan.  

Tahun 1906, ada suatu perjanjian yang 

mengikat antara Inggris, Perancis dan Italia. Isi 

perjanjian tersebut adalah “ Tidak ada satu 

negara pun yang dapat melakukan suatu tindakan 

atas Ethiopia tanpa persetujuan dan pengetahuan 

dari negara   lain  “. 

Sekutu dan Italia membuat perjanjian 

rahasia di tahun 1915. Namun, di tahun 1919 

pelaksanaan dari perjanjian rahasia tersebut 

tidaklah terpenuhi khususnya bagi Italia terutama 

terkait masalah pertambahan daerah di Wilayah 

Afrika. Untuk menunjukan kekecewaannya, Italia 

meminta kompensasi atas Ethiopia. Kemudian, 

Italia di tahun 1928 mengadakan perjanjian 

persahabatan dengan Ethiopia. Perjanjian ini 

berisi pengembangan dan perluasan ekonomi 

untuk Ethiopia dan Eritrea. Hal ini diwujudkan 

dengan dibangunnya jalan raya yang terbentang 

dari Dessi Ibukota Provinsi Wollo di Ethiopia 

dengan Assab sebuah Kota di Eritrea yang berada 

di Pantai Laut Merah. Melalui perjanjian 

persahabatan ini membuat Italia dapat masuk ke 
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wilayah pertahan alam Ethiopia yang hanya 

daerah gurun pasir.  

Pada 1934 Haile Selassie I melakukan 

modernisasi negerinya dan meningkatkan 

kekuatan perangnya. Hal ini membuat Italia tidak 

suka, padahal apa yang Haile Selassie lakukan 

adalah bentuk reaksi dari usaha perluasan sistem 

pertahanan yang didirikan oleh Italia di wilayah 

Somalia dan Eritrea. Di tahun ini pula terjadi 

runtutan peristiwa salah satunya yaitu terjadinya 

pertikaian antara tentara patrol di Walwai dan di 

daerah perbatasan. Saat Italia mengirim 

pasukannya ke Wilayah Afrika, Ethiopia memberi 

tahu Lembaga Bangsa – Bangsa terkait masalah 

tersebut. Namun Lembaga Bangsa – Bangsa 

belum mempelajari problematika yang terjadi 

antara Italia – Ethiopia  secara keseluruhan. 

Perancis – Italia telah menandatangani sebuah 

Pakta pada Januari 1935 di Roma. Kedua negara 

ini takut dengan Jerman yang saat itu sangat 

berkembang politiknya dan akan menjadi 

ancaman bagi kemerdekaan Austria. 

Mussolini mendekati Perancis dan 

diterima dengan baik, maka tercapailah Pakta 

Laval Mussolini. Isi dari Pakta Laval Mussolini : 

(1) Keduanya akan bermusyawarah apabila 

keadaan Austria sudah sangat terancam. (2) 

Perancis memberikan penambahan daerah kepada 

Libya yaitu 45.000 mill dan sedikit dari Somali 

Perancis untuk disatukan dengan Eritrea, 

sehingga Italia memperoleh sebagian wilayah 

Sahara dan jalan keluar yang mengarah ke Teluk 

Aden. (3) Italia diperbolehkan berinvestasi berupa 

saham dalam pembangunan maskapai jalur kereta 
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api Perancis yang terhubung Addis Ababa – 

Djibouti. (4) Berusaha membangun relasi yang 

baik diantara keduanya di Tunisia, diperolehnya 

hak untuk membangun sarana pendidikan dan hak 

kewargaan istimewa untuk penduduk Italia di 

Tunisia.  

Atas dasar perjanjian rahasia, akhirnya 

Italia memperoleh  kewenangan untuk bertindak 

di Ethiopia. Ethiopia akan dijadikan sebagai  

sumber bahan mentah untuk memperkaya Italia, 

sumber pangan bagi Italia dan sumber tenaga 

manusia bagi Fasis Italia. Jika dilihat isi dari 

Pakta Laval Mussolini, isinya sangat memberikan 

keuntungan bagi Italia. Karena dalam Pakta Laval 

Mussolini terdapat pasal yang berbunyi “ 

Memberikan Kebebasan Bertindak Terhadap 

Ethiopia “ dan bunyi pasal tersebut dinilai  sangat 

penting. 

Antara tahun 1936 – 1942, Ethiopia hilang 

kemerdekaannya. Victor Emmanuel III menjabat 

sebagai Kaisar Ethiopia. Tahun 1936 dibentuklah 

Afrika Timur Italia yang meliputi Wilayah 

Ethiopia, Eritrea, Italia, dan Somalia. Lalu 

diadakannya militerisasi Afrika Timur Italia 

dengan aksi lanjutan yaitu merebut Somali 

Perancis, Sudan, Kenya dan Uganda. 

Italia membuat “ Rencana 6 Tahun “ guna 

mengambil hasil kekayaan alam Ethiopia. Italia 

berharap barang – barang semacam : Kapas, Wol 

dan bahan pangan seperti gandum disamping 

hasil pertambangan. Untuk bahan tambang seperti 

besi, batubara akan digunakan Italia untuk 

membangun pabrik – pabrik baja, lintasan kereta 

api, meriam dan senjata api. Namun, rencana 
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hanya tinggal rencana. Selama hampir 1,5 tahun 

hasil yang diharapkan belum bisa dipetik, karena 

adanya sanksi dari Lembaga Bangsa – Bangsa 

dan gerakan perlawanan dari rakyat Ethiopia yang 

terus bergerak. Selain itu Italia juga mengalami 

kekurangan modal dan banyaknya komoditas 

tambang yang tidak bisa dieksploitir sesuai 

rancangan awal. 

Setelah Italia berhasil menguasai Ethiopia 

terjadi perubahan politik luar negeri. Italia 

berubah haluan menjadi mendekati Jerman dan 

menjauhi Sekutu. Hal ini sebabkan karena Jerman 

tidak ikut serta dalam sanksi Lembaga Bangsa – 

Bangsa yang ditujukan kepada Italia dan juga 

Jerman mengakui Italia atas kekuasaannya di 

Ethiopia. (Soeratman, Sejarah Afrika, 2012) 

Dari uraian diatas mengenai hubungan 

Ethiopia dengan Bangsa Barat memberikan 

dampak pada apa yang melatarbelakangi 

terjadinya pergolakan di Ethiopia diantaranya 

adalah sebagai berikut :  

a) Pembagian wilayah di daerah-daerah Afrika yang 

sepihak oleh bangsa Eropa pada Kongres Berlin 

II.  Kongres Berlin II (1885) adalah sidang 

pertama yang membahas permasalahan terkait 

Afrika. Yang hadir pada kongres tersebut adalah 

semua negara di Benua Eropa, selain Swiss dan 

Negara – Negara Balkan, ditambah Amerika 

Serikat. Kongres tersebut berakhir dengan 

pembagian Benua Afrika oleh orang-orang Eropa 

secara sepihak. Dari kongres berlin tersebut 

akhirnya membawa asumsi batas wilayah sampai 

setelah masa kolonial. 
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b) Ekspansi wilayah kekuasaan tanah jajahan 

Bangsa – Bangsa Eropa pada masa kolonial yang 

menciptakanya kericuhan fisik atau peperangan 

yang berujung pada permainan politik Negara – 

Negara Eropa dengan berbagai tujuanya masing-

masing. 

c) Demi tercapainya sepakat antara negara-negara 

Eropa mengenai batas wilayah jajahan dan 

pengaruhnya di Afrika, terjadilah perjanjian –

perjanjian mengenai kekuasaan baik yang 

diperebutkan ataupun diberikan. Dan hal ini 

dibiarkan Bangsa Eropa dalam konflik terbuka 

sepeninggalnya dari Benua Afrika. 

d) Dengan keadaan yang tidak pasti akan batas 

wilayah negara setelah kepergian Bangsa Eropa 

dari Afrika khususnya di Ethiopia dan sekitarnya, 

masing – masing pemimpin wilayah 

menginginkan perluasan wilayah negara dengan 

saling memperebutkan daerah – daerah dan 

menggunakan upaya kekerasan, sehingga 

menimbulkan pergolakan. 

B. Proses Pergolakan di Ethiopia 

1. Ethiopia di Masa Kolonial Sebelum 

Terjadi Pergolakan. 

Di tahun 1875, sekitar 10.8% Wilayah 

Afrika berada di bawah pengaruh Bangsa Barat. 

Pada waktu itu, 1.250.000 m
2
 Wilayah Afrika 

telah dimiliki oleh Spayol, Portugal, Perancis dan 

Inggris. Inggris memiliki hampir sebagian besar 

Wilayah Afrika. Ketertarikan Bangsa Barat 

kepada Afrika makin bertambah dengan kekayaan 

alam dari Afrika itu diungkap oleh para 

penjelajah terkemuka  yaitu H.M Stanley. Dari 
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pengalaman penjelajah ini, membuat Bangsa 

Barat tertarik untuk memperoleh tanah  dan 

memperluas daerahnya.  

Alasan Afrika diperebutkan adalah karena 

Afrika mengandung potensi komersial yang 

besar, penting untuk memenuhi kebutuhan 

industri, penduduk di daerah Afrika dapat 

dijadikan kekuatan untuk berperang, memiliki 

letak yang strategis untuk perang dan daerah 

Afrika dapat dijadikan sebagai tempat 

pemindahan atau pengungsian penduduk. 

Di masa 1885 – 1900 merupakan masa 

yang paling kuat bagi negara Eropa untuk 

berekspansi. Di masa ini pula, Eropa Barat 

menunjukan seakan – akan memegang hegemony 

dunia. Di awal 1876, 10.8% Wilayah Afrika 

sudah dikuasai oleh Bangsa Barat, kemudian di 

1900 meroket naik hampir 90.4%. Hal ini 

menunjukan bahwa dalam seperempat abad telah 

terjadi penambahan daerah sekitar 79.6%. 

Kongres Berlin 1885 merupakan sidang 

yang pertama kali mendiskusikan permasalahan 

terkait Afrika di antara Bangsa Barat. Negara – 

negara yang ikut dalam Kongres ini antara lain 

hampir semua Negara Eropa kecuali Swiss, 

Negara – Negara Balkan dan Amerika Serikat. 

Melalui kongres ini diputuskan nasib Kongo 

pelayaran di Sungai Niger dan sekitarnya serta 

masalah Perbudakan. Setelah kongres tersebut, 

dimulailah pembagian Benua Afrika oleh Negara 

– Negara Eropa. Persaingan diantara negara – 

negara ini tak dapat dihindari, bahkan seringkali 

menimbulkan krisis namun krisis ini tidak sampai 

membawa peperangan. Untuk mengatasi 
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permasalahan tersebut dibuatlah suatu perjanjian 

atau persetujuan internasional. Tahun 1890 

diadakan perjanjian Jerman – Inggris yang 

bertujuan untuk mengatasi persaingan mereka di 

Kawasan Afrika Timur. Kemudian di tahun 1898 

muncul perjanjian Inggris – Perancis yang 

membahas masalah Fashoda. Perjanjian antara 

Inggris, Italia, dan Portugal dibuat untuk 

memutuskan tapal batas daerah kekuasaan mereka 

masing – masing. (Soeratman, Sejarah Afrika, 

2012) 
Perjanjian antara Inggris, Italia dan 

Portugal ini mengakibatkan Ethiopia terkurung 

oleh daratan. Italia berhasil mendominasi Eritrea 

dan Negara – Negara Eropa membagi Wilayah 

Pantai Somalia sesuai dengan ketentuan yang 

menjamin jalan laut bagi perdagangan Ethiopia. 

Dengan hilangnya kedaulatan Ethiopia atas 

beberapa wilayah pantai dan sebagian Wilayah 

Eritrea. Hal ini membawa keuntungan tersendiri 

bagi Ethiopia yakni diakuinya kemerdekaan atas 

Ethiopia dan ekspansi Ethiopia dalam rangka 

menangkis penakluk asing.  

Ketika masa Italia usai, kedaulatan 

Ethiopia kembali ke Haile Selassie I di tahun 

1941. Namun Inggris tetap memegang sebagian 

daerah di Somalia Selatan selama beberapa tahun 

sebelum mengembalikan kekuasaannya kepada 

Ethiopia dan memulihkan kembali permasalahan 

perbatasan negara sesuai perjanjian yang telah 

disetujui terdahulu. (Kirdi, Perkembangan di 

Afrika, 1980) 
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2. Pergolakan di Ethiopia. 
 

Sebuah catatan sejarah bagi Afrika yang 

dipenuhi dengan persengketaan terkait perbatasan 

dan pemberontakan separatis. Organisasi 

Persatuan Afrika atau Organisation of African 

Unity (OAU) seringkali tidak mampu untuk 

menangani dan memberikan solusi 

penyelesainnya. Beberapa negara asing 

melibatkan semua pasukan, penasihat militer dan 

ada yang mempertaruhkan kemerdekaannya. 

Suatu peralihan yang mudah untuk menjadi 

sebuah kelompok masyarakat yang Post – 

Kolonial merdeka dan mampu untuk berkembang 

secara swadaya. Hal ini dianggap tidak mungkin 

bagi negara – negara baru Afrika. Jika mengingat 

banyaknya masalah struktur dan warisan 

kebudayaan di masa lampau baik itu sebelum 

masa kolonial maupun di masa kolonial, yang 

mengherankan adalah perdamaian berlangsung 

sejak proses terbentuknya negara yang modern  

mulai berkembang baik di tahun 1950-an. 

Peperangan dan pertempuran terjadi sejak masa 

itu. (Kirdi, Perkembangan di Afrika, 1980) 

Melalui kondisi ini sejalan dengan kondisi 

di Eropa dan Asia dimana berlangsungnya 

intransigensi nasionalis yang nantinya 

menimbulkan konflik.  Sebuah negara dengan 

kasus yang nyata dan jelas adalah Ethiopia. 

Ethiopia boleh saja menjadi tanda suatu kondisi 

yang umum atau mungkin menjadi luar biasa 

karena Ethiopia adalah negara yang merdeka dan 

tidak termasuk dalam koloni Eropa. Namun 

hakikat luar biasa Ethiopia menjadi berkurang 
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karena sebuah kenyataan yang menunjukan 

bahwa sebagian besar perbatasan di Ethiopia 

dibentuk dari hasil pengepungan imperialisme. 

Kaisar Menelik memperoleh daerah Somalia 

Ogaden berdasar pada suatu pesetujuan 

pembagian dengan Italia – Inggris. Hal itu 

merupakan tindakan kolonial. Jika peraturan yang 

sama di terapkan pada koloni, Ethiopia juga harus 

menjadi sasaran dekolonialisasi. Mungkin dapat 

diperkirakan bahwa tidak ada perdamaian di 

kawasan itu sebelum dilangsungkannya 

dekolonialisasi. 

Intervensi asing terkadang dinyatakan 

sebagai fakta yang penting mengapa konflik yang 

terjadi tidak dapat diselesaikan melalui 

pemindahan kedaulatan Afrika atau melalui 

penyatuan konfederal kedaulatan. Tak diragukan 

kebenarannya karena intervensi asing sudah 

mempertahankan aneksasi Ethiopia yaitu berupa 

bantuan militer Amerika Serikat hingga 1976 atau 

bantuan dari Uni Soviet dan Kuba. Namun pada 

kenyataannya intervensi asing tidak akan bisa 

mencegah penyesuaian terkait perbatasan warisan 

dari kolonial yang progresif jika Negara – Negara 

Afrika yang terlibat sanggup untuk 

melakukannya. (Kirdi, Perkembangan di Afrika, 

1980).  

Salah satu wujud pergolakan yang 

menyangkut Ethiopia adalah Persengketaan di 

Ogaden. Persengketaan yang terjadi di Ogaden 

antara Ethiopia – Somalia yang berlangsung pada 

Juni 1977 dimana persengketaan ini sudah 

meningkat levelnya menjadi suatu peperangan. 

Akhir peperangan dimenangkan oleh Ethiopia 
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melalui pasokan bantuan dari Uni Soviet dan 

Kuba dibidang militer. Namun persengketaan ini 

terus berlangsung, Somalia kekeh atas klaimnya 

terhadap Wilayah Ogaden dan gerakan Front 

Pembebasan Somalia Barat meneruskan 

perjuangan atas klaimnya. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


