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BAB III 

SOMALIA DALAM PERANG OGADEN 

Republik Somalia adalah sebuah negara yang 

dibentuk pada tahun 1960 oleh federasi dari bekas 

jajahan Italia dan Protektorat Inggris. Negara paling 

timur Afrika di Tanduk Afrika ini terbentang tepat di 

selatan khatulistiwa ke utara yaitu Teluk Aden dan 

menempati posisi geopolitik yang penting diantara Afrika 

Sub – Sahara dan Negara – Negara Arab dan Asia Barat 

Daya. Ibukota Somalia adalah Mogadishu yang terletak 

di utara khatulistiwa di Samudera Hindia. Penduduk di 

Somalia didominasi oleh orang beragama Islam dengan 

berbasis Klan. 

Somalia dibatasi oleh  Teluk Aden di 

utara, Samudera Hindia di timur, Kenya dan Ethiopia di 

barat, dan Djibouti di barat laut. Perbatasan barat 

Somalia ditentukan secara sewenang-wenang oleh 

kekuatan kolonial dan membagi tanah yang secara 

tradisional ditempati oleh rakyat 

Somalia. Akibatnya, masyarakat Somalia juga ditemukan 

di Djibouti, Ethiopia, dan Kenya, dan perbatasan tetap 

menjadi sumber perselisihan. (Janzen, 2019)  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/Gulf-of-Aden&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhhxc8NBzYqtWtJ7Wouh4iQaXsmyxw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/Indian-Ocean&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhhuHXL4sn-UHllMjWUd2Ey1z_dcjw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/Kenya&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhidVD7CS43BQCpBCwYbPJ7RJjAFzQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/Ethiopia&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhgQm5QBiT3VomL8p2PWI116bhRMRw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/Djibouti&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhh4hUHXIGoZExjKmoD8icoDXkz3Yg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.merriam-webster.com/dictionary/communities&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhjhG-BEVWFSu7nWMaHWwGMf1t2J3Q
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Perselisihan yang nyata terkait perbatasan dan 

masyarakat asli Somalia adalah Persengketaan antara 

Somalia dengan Ethiopia. Persengketaan ini lebih dikenal 

dengan Perang Ogaden. Perang Ogaden atau Perang 

antara Ethiopia – Somalia ialah salah satu perang antar 

negara terbesar dalam sejarah Afrika kontemporer. 

Perang ini muncul karena ambisi Somalia yang ingin 

menguasai Wilayah Ogaden.  

Ogaden adalah suatu wilayah gersang di Ethiopia 

Timur. Wilayah ini ditempati dataran tandus antara 

perbatasan Somalia – Ethiopia  dan Dataran Tinggi 

Ethiopia (di mana Harar dan Dire Dawa berada). Sungai 

utama di wilayah ini adalah Shebeli, yang dialiri oleh 

aliran sesaat. Di tepi barat daya Ogaden adalah daerah 

hulu Sungai Genale (Jubba). Wilayah ini memiliki 

kepadatan populasi yang rendah dan merupakan rumah 

bagi para penggembala nomaden yang berbahasa 

Somalia. Ogaden memiliki ladang minyak dan gas, tetapi 

pembangunan terhambat oleh ketidakstabilan di wilayah 

tersebut. (Britannica) 

Ogaden yang merupakan bagian dari dataran 

tinggi Ethiopia, dihuni oleh Ogadeeni – secara harfiah  “ 

Orang – Orang dari dataran tinggi “. Ogadeeni adalah 

sebagian besar orang nomaden yang menggembalakan 

Gambar 3.1 : Peta Somaliia 
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unta, domba dan kambing di wilayah oleh orang barat 

disebut sebagai “ A Thousand Miles of Sand “. 

Kekeringan di wilayah itu tidak menghalangi ambisi 

presiden Somalia Siad Barre (1969-1991) yang ingin 

menggabungkan Wilayah Ogaden menjadi bagian dari 

Somalia Raya. (Hauwermeiren, 2012) 

Setelah didirikan pada tahun 1960, Negara 

Somalia berusaha merebut Ogaden dari Ethiopia dengan 

alasan etnis dan budaya. Apa yang oleh para irredentis 

Somalia disebut Somalia Barat meluas hampir sejauh 

Sungai Awash, merangkul seluruh Hararghe di mana dua 

kota terbesar di Ethiopia yaitu Harar dan Dire Dawa serta 

sebagian besar Provinsi Bale dan Sidamo. Klaim ini 

bertentangan dengan komposisi multietnis daerah 

tersebut, di mana orang – orang  Somalia merupakan 

minoritas yang berbeda.  

Meskipun Somalia membuat klaim mereka 

berdasarkan etnis, kepentingan ekonomi juga berada di 

belakang impuls ekspansionis mereka. Dengan dataran 

bergulir dan lembah subur yang disiram oleh banyak 

sungai dan hujan musiman yang banyak, Hararghe adalah 

salah satu daerah pertanian terkaya di Ethiopia. Hararghe 

ditanami beberapa bahan pokok yang mampu memenuhi 

kebutuhan negara seperti teff, barley, gandum, dan kopi 

yang dibudidayakan dan memelihara ternak dengan 

berbagai jenis.  

Hararghe juga rumah bagi stimulan yang disebut 

Qat atau Catha Edulis ( Teh Arab ) sejenis tumbuhan 

semak yang mengandung Zat Katinona yang mampu 

memberikan efek ceria, euphoria dan menghilangkan 

nafsu makan. Tumbuhan ini jumlahnya sangat banyak 

dan setiap tahunnya diekspor ke Djibouti dan beberapa 
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negara Timur Tengah. Kemudian terdapat Jalur kereta 

api yang mana menghubungkan Ibukota Ethiopia Addis 

Ababa dengan Djibouti yang juga diklaim Somalia, 

melewati Hararghe. 

 

 

Hararghe adalah daerah beraneka ragam yang 

dihiasi oleh rantai gunung, dan yang lebih mengesankan 

adalah Amhar yang yangberada di tengah dataran antara 

Harar dan Jijiga. Pass Marda yang menembus 

pegunungan adalah benteng dengan kekuatan alam yang 

luar biasa dengan signifikansi militer yang sangat besar. 

Hamparan tanah yang luas dan indah inilah yang 

diinginkan Negara Somalia.  

Republik Demokratik Somalia menginvasi 

Ethiopia pada pertengahan 1977 untuk mewujudkan 

mimpi para pemimpinnya selama 17 tahun yaitu aneksasi 

Ogaden, sebuah langkah pertama menuju penciptaan 

Somalia yang lebih besar yang bekerjasama dengan 

orang – orang Somalia di Tanduk Afrika. Invasi memicu 

perang dengan gesekan besar yang melibatkan banyak 

Gambar 3.2 : Tanaman Qat atau Catha Edulis 
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aktor eksternal dan membawa Somalia sangat dekat 

untuk mencapai tujuan strategis mereka.  

Bagi Somalia, situasi politik di Ethiopia pada 

tahun 1977 dan keadaan militer negara itu tidaklah kuat 

dan kokoh. Pertama, meskipun orang Etiopia memiliki 

keuntungan dalam bentuk jumlah yang lebih banyak 

dalam pertempuran yaitu sekitar 47.000 hingga 35.000, 

namun Ethiopia secara teknis kurang beruntung  baik itu  

teknis dan taktis di udara dan di darat. Somalia 

mengalahkan jumlah Ethiopia dalam batalyon bergerak, 

tank, pesawat tempur, artileri, baju besi, dan alat 

pengangkut personel lapis baja. Selain itu, banyak dari 

persenjataan Ethiopia yang sudah ketinggalan zaman dan 

lebih lemah. Somalia memiliki hampir tiga kali lebih 

banyak tank-250 T-35 dan T-55 yang lebih besar, baju 

besi yang lebih baik, jangkauan yang lebih besar dan 

kemampuan manuver yang lebih baik daripada tank-tank 

M-41 dan M-47 yang sudah menua di Ethiopia dan dua 

kali lebih banyak alat pengangkut personel lapis baja. 

Ethiopia juga tidak memiliki kemampuan rudal dan  

pasukan Ethiopia kurang mendapat dukungan serta 

penyebarannya tidak merata karena beberapa unit 

terbaiknya berada di utara. Jadi, di sepanjang perbatasan 

dengan Somalia hanya ada 4 brigadir infanteri, satu di 

antaranya adalah mekanik, 2 batalyon tank, 2 batalyon 

artileri, dan 3 batalyon udara. Somalia dilaporkan 

memiliki 23 batalyon bermotor dan mekanik, 9 batalyon 

tank, 9 batalyon artileri, dan 4 batalyon udara. 

 Kedua, pemerintahan baru dan tidak stabil di 

Addis Ababa dilanda oleh perebutan kekuasaan yang 

mematikan dan banyak pemberontakan. Dengan kata 

lain, negara dihadapkan pada jurang perang saudara dan 

pembubaran dan sumber daya militer sepenuhnya 
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terentang. Bagi para pemimpin Somalia bahwa otoritas 

pusat Ethiopia dan tentaranya telah sangat dilemahkan 

oleh pergolakan revolusioner, persaingan internal, 

pembersihan, dan pemberontakan etnis yang tidak dapat 

menahan invasi skala besar. Kedua momen itu tidak 

boleh dilewatkan dan Somalia memanfaatkannya dengan 

senang hati. (Tareke, 2000) 

A. Usaha Somalia Untuk Merebut Wilayah Ogaden 

dari Ethiopia dalam Perang Ogaden 

Pada musim semi 1977, Perang Ogaden belum 

secara resmi dimulai, tetapi 6.000 gerilyawan WSLF ( 

West Somalia Liberation Front ) yang bersenjata lengkap 

mencapai rute transportasi utama, konvoi Tentara 

Ethiopia, kantor polisi, dan pangkalan militer. Pada bulan 

Juli, gerilyawan telah menguasai sebagian besar daerah 

pedesaan di Bale. Pada saat ini, Barre secara drastis 

meningkatkan dukungan Somalia terhadap WSLF ( West 

Somalia Liberation Front )  dalam upaya untuk 

menangkap sebanyak mungkin sebelum dukungan luar 

tiba untuk Ethiopia. Tugas mereka adalah untuk 

melemahkan secara struktural pasukan Ethiopia di 

Ogaden sebelum pasukan Somalia dapat menyerang 

Ethiopia pada tahun 1977. 

Pada 1 Juni 1977 WSLF ( West Somalia 

Liberation Front ) menghancurkan lima jembatan di jalur 

kereta Addis Ababa – Djibouti dan memutus satu – 

satunya jalur rel langsung Ethiopia ke laut. Sepanjang 

pertikaian ini Barre membantah partisipasi Angkatan 

Darat Somalia, meskipun Ia kemudian mengakui bahwa 

pasukan reguler Somalia yang sedang cuti diizinkan 

untuk menjadi sukarelawan untuk tugas dengan 

gerilyawan WSLF ( West Somalia Liberation Front ) . 
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Pada 23 Juli 1977, angkatan bersenjata Somalia 

menyeberang ke Ethiopia untuk membebaskan Ogaden. 

Pada awal Agustus, gerilyawan Somalia mengklaim telah 

membunuh ribuan tentara Ethiopia dan menguasai 60% 

Wilayah Ogaden. Antara 5 dan 9 Agustus, OAU               

( Organisation of African Unity ) bertemu di Libreville, 

Gabon, dan sekali lagi mengeluarkan resolusi yang 

menegaskan kembali tidak dapat diganggu gugat batas-

batas Afrika secara default menegakkan posisi Ethiopia.  

OAU ( Organisation of African Unity )  berusaha 

mengadakan diskusi untuk mendengarkan pendapat 

khusus tentang masalah Ogaden, tetapi Somalia keluar 

dari pertemuan ketika OAU ( Organisation of African 

Unity )  menolak untuk mengakui WSLF ( West Somalia 

Liberation Front )  sebagai pihak utama dan pihak 

independen. Ethiopia juga menyerukan pertemuan 

khusus Dewan Menteri OAU ( Organisation of African 

Unity ), tetapi permintaannya tidak dikabulkan karena 

banyak orang di OAU ( Organisation of African Unity )  

takut Somalia (dan teman-teman Muslimnya) akan 

meninggalkan organisasi jika permintaan ini disetujui. 

Terlepas dari kepedulian internasional dan benua yang 

terus tumbuh ini, Somalia terus bergulir melalui Ogaden 

bersatu kembali dengan warga negara Somalia di 

sepanjang jalan. 

Pada pertengahan Agustus, Ethiopia harus 

mengalihkan perhatiannya dari Eritrea ke Ogaden atau 

berisiko kehilangannya karena pasukan Somalia telah 

mencapai kota benteng Dire Dawa. Dalam upaya untuk 

menghentikan kemajuan Somalia, Ethiopia membawa 

unit – unit mekanis berat dari utara, tetapi sementara 

mereka melakukan transisi ini, pasukan Somalia terus 

mendorong ke Ethiopia hingga mencapai 150 mil dari 
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Addis Ababa. Pada 15 Agustus, pesawat Ethiopia 

membom kota – kota di Somalia utara, tetapi serangan 

seperti ini di Somalia terbatas. Pada akhir Agustus, 

Ethiopia telah menanggapi pemberontakan dengan 

menempatkan 70.000 tentara ke dalam pertempuran 

melawan Somalia. Pada 28 Agustus 1977 Mengistu Haile 

Mariam yang merupakan seorang Kepala Negara yang 

memimpin Ethiopia di tahun 1977 – 1991 kala itu 

menyerukan mobilisasi nasional dan membentuk Dewan 

Operasi Nasional dengan kekuatan yang luas untuk 

mengarahkan orang-orang untuk upaya perang. 

Kemudian Ia mengambil komando pribadi pertempuran 

untuk memegang kota – kota strategis Dire Dawa dan 

Jijiga.  

Pada 8 September Ethiopia memutuskan 

hubungan diplomatik dengan Somalia, dan permohonan 

ke dunia dimulai. Kedua negara adalah sekutu sementara 

dengan Uni Soviet, sehingga negara menjadi fokus dari 

banyak permintaan dan perhatian. Mengistu menyatakan 

dalam konferensi pers bahwa     " Jika negara – negara 

sosialis masih memasok senjata ke Somalia, maka ini 

tidak hanya melanggar prinsip seseorang, tetapi juga 

sama dengan keterlibatan dengan rezim Mogadishu yang 

reaksioner ". Sebagai tanggapan, Barre memperingatkan 

bahwa dukungan dari pihak lain untuk Ethiopia dapat 

membahayakan hubungan antara Somalia dan Uni 

Soviet. Dengan kedua belah pihak mengakui pentingnya 

bantuan dari luar, pencarian bantuan dimulai dengan 

sungguh-sungguh. Intervensi sejati oleh Negara 

Adikuasa, bagaimanapun tidak akan terasa untuk 

sementara waktu, karena hubungan dengan Uni Soviet 

berlanjut untuk kedua negara. 
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Pada 13 September, pasukan Somalia mengambil 

tank dan pangkalan radar di Jijiga dan mengancam 

markas divisi Ethiopia di Harar dan pusat transportasi 

dan industri Dire Dawa. Pasukan WSLF ( West Somalia 

Liberation Front ) telah merebut Degahabur, Kebridehar, 

Werder, dan Gode, yang jumlahnya mencapai 90% dari 

tanah yang disengketakan. Pada akhir September pasukan 

Somalia telah menangkap Jijiga dan mengalahkan 

pasukan Ethiopia di Gara Marda Pass. Langkah terakhir 

ini membuka jalan bagi Somalia untuk merebut Kota 

Harar. Pada saat itulah peralatan Uni Soviet yang dipasok 

ke Ethiopia mulai berdampak pada perang. Hal ini 

memberikan keunggulan angkatan udara Ethiopia 

daripada rekan – rekan mereka di Somalia dan Ethiopia 

mampu menghentikan kemajuan Somalia. 

Pada pertengahan Oktober, pengamat meyakini 

bahwa pertempuran yang sedang berlangsung mengenai 

Harar dan Dire Dawa akan menyelesaikan konflik. Orang 

– orang Ethiopia memakai lebih banyak peralatan Uni 

Soviet dan meminta Ahli militer Uni Soviet mengawasi 

perakitan para pejuang Mig baru, mengirimkan peralatan 

baru, dan melatih personil dalam penggunaannya. Pada 

tanggal 18 Oktober, Duta Besar Uni Soviet untuk 

Ethiopia Anatoly Ratanov mengatakan “ Uni Soviet tidak 

lagi mengirim senjata ke Somalia dan untuk pertama 

kalinya mengakui bahwa Uni Soviet memberikan senjata 

kepada Ethiopia, yang Ia sebut sebagai senjata 

pertahanan untuk melindungi revolusinya ”. Lima hari 

kemudian Ratanov menjanjikan dukungan total Uni 

Soviet untuk pertahanan Ethiopia atas revolusi dan 

persatuannya. Ini tampaknya ketika Moskow akhirnya 

menerima bahwa mereka tidak bisa tetap berteman 

dengan Ethiopia dan Somalia. 
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Pada November, Somalia telah kehilangan 

momentum. Pasukannya telah memasuki Harar tetapi 

tidak dapat menangkapnya karena jalur pasokan yang 

terlalu luas, dominasi udara pesawat tempur F-5 Ethiopia, 

peningkatan senjata  Uni Soviet di sisi Ethiopia, dan 

kekurangan senjata yang terus meningkat. 

Dalam upaya terakhir untuk memulihkan 

hubungan Somalia – Uni Soviet, sebuah Delegasi 

Somalia menghadiri perayaan Hari Revolusi di Moskow 

pada 7 November. Sementara di sana seorang Jenderal 

Somalia secara terbuka membayar upeti kepada 

persahabatan Uni Soviet – Somalia. Namun demikian, 

setelah sambutan dingin di Moskow Somalia 

memutuskan untuk menilai kembali situasi dan mati – 

matian meminta bantuan dari Barat. Dalam upaya untuk 

memenangkan bantuan Barat pemerintah Somalia pada 

13 November 1977 menuduh Moskow melakukan 

campur tangan dan mengusir 1.678 penasehat militer Uni 

Soviet yang tersisa. Kemudian membatalkan Perjanjian 

1974 tentang Persahabatan, mencabut penggunaan 

fasilitas Uni Soviet baik  angkatan laut, udara, dan darat 

di Somalia, dan secara drastis mengurangi ukuran 

perwakilan diplomatik Uni Soviet. Somalia juga 

memutuskan hubungan dengan Kuba dan memerintahkan 

semua diplomat dan pakar Kuba keluar dari Somalia. 

Tak lama setelah pengusiran ini, Jenderal V.I. 

Petrov Wakil Komandan Pertama Angkatan Bersenjata 

Uni Soviet tiba di Ethiopia untuk mengarahkan perang. 

Sampai titik ini tidak ada Negara Adikuasa yang 

memainkan peran langsung dalam inisiasi konflik atau ke 

arah yang telah diambil. Ini akan segera berubah. 
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Pada 26 November Uni Soviet memulai 

pengangkutan besar – besaran peralatan militer ke 

Ethiopia. Pada akhir 1977 Ethiopia telah menerima 

sejumlah besar barang – barang militer dari Uni Soviet 

termasuk ratusan tank T-54, T-55 dan T-62, armada 

helikopter MI-6 raksasa (yang mampu mengangkat tank), 

peluncur roket laras, unit radar seluler, pembawa 

personel lapis baja, dan pembom tempur MiG-21 dan 

MiG-23. Dua belas ribu pasukan Kuba tiba untuk melatih 

dan mengoperasikan peralatan, bersama dengan 1.500 

penasihat militer Uni Soviet, 750 tentara Yaman Selatan, 

beberapa ratus teknisi Jerman Timur, dan empat Jenderal 

Uni Soviet (G. Barisov, sebelumnya menjadi kepala misi 

Uni Soviet di Somalia) untuk mengawasi integrasi 

persenjataan Uni Soviet dan perang langsung melawan 

Somalia. Pasukan Ethiopia dan Kuba berada di bawah 

arahan Wakil Panglima Angkatan Darat Uni Soviet. 

Gelombang itu dengan cepat berubah dalam mendukung 

Ethiopia karena manuver langsung dan tidak langsung 

dari Uni Soviet. 

Pada bulan Desember, pasukan Somalia 

ditembaki oleh kombinasi artileri Ethiopia jarak jauh 

yang akurat dan serangkaian serangan udara terbatas. 

Namun melemahkan semangat di Kota – Kota Somalia 

Utara Hargeisa dan Berbera. Ethiopia menghabiskan 

bulan Desember untuk membangun serangan balasannya, 

sementara pada saat yang sama Somalia menyadari 

bahwa itu terlalu berat karena pasukannya duduk di 

pinggiran Harar. Selama empat puluh lima hari 

berikutnya pasukan Kuba dikumpulkan di garis depan 

yang dilengkapi dengan tank Uni Soviet modern dan 

pesawat tempur. Dengan perubahan yang sangat jelas, 

Somalia menjadi semakin lemah. Pada tanggal 26 
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Desember Barre mengatakan Ia akan menyambut upaya 

konsiliasi oleh Presiden Madagaskar Didier Ratsiraka 

Pada pertengahan Januari 1978 Somalia 

melakukan serangan kuat terakhirnya ke Harar. Setelah 

itu Ethiopia memulai kampanye pemboman udara yang 

luas ke Somalia yang merusak Somalia karena tidak 

memiliki pertahanan udara yang efektif. 

Pada akhir Januari, Tentara Ethiopia meluncurkan 

serangan balasan dengan pasukan Kuba dan pesawat 

tempur berawak Kuba yang dengan cepat mendorong 

pasukan Somalia kembali ke Jijiga. Pada awal 1978 

Somalia menguasai sebagian besar Provinsi Hararghe. 

Serangan balasan Ethiopia mendorong pasukan Somalia 

kembali 60 km dari Dire Dawa, 40 km di selatan 30 km + 

di utara dan 70 km di timur di Kawasan Harar. Petani 

Ogadeni mulai kembali ke rumah mereka. Ketika 

pasukan Somalia menarik diri, mereka meninggalkan 

sejumlah besar material. 

Pada 10 Februari 1978 Mengistu meminta 

Somalia untuk menyerah atau menghadapi pemusnahan. 

Ancaman ini diikuti oleh permintaan publik dari 

Sekretaris Negara Amerika Serikat Cyrus Vance agar 

Somalia menarik diri dari Ethiopia. Barre merasa yakin 

bahwa Ia tidak akan menerima bantuan apa pun dari 

Amerika Serikat, menutup telinga terhadap ancaman itu 

dan memerintahkan mobilisasi massa dan menyatakan 

keadaan darurat. Dia kemudian mengumumkan bahwa 

Somalia akan mengirim pasukan regulernya ke Ogaden.  

Pada pertengahan Februari, unit – unit Somalia 

telah mundur ke Jijiga. Pasukan utama Somalia, yang 

terdiri dari empat pasukan brigadir, menunggu serangan 
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melalui pegunungan Marda Pass. Ethiopia menghabiskan 

berminggu – minggu membombardir daerah itu. 

Kemudian Ethiopia melancarkan serangan mendadak ke 

Jijiga dari utara. Pada tanggal 5 Maret pasukan Ethiopia 

mendapatkan kembali Jijiga karena Somalia hanya 

bertahan selama tiga hari. Pasukan Ethiopia mengambil 

Jijiga pada 5 Maret. 

Pada 9 Maret Barre mengumumkan penarikan 

Pasukan Somalia. Dua minggu kemudian Ethiopia 

mengklaim telah mencapai perbatasan Somalia dan 

mendapatkan kembali kendali atas Ogaden. Pada 11 

Maret Ethiopia menyetujui usulan perdamaian Somalia 

tetapi menambahkan bahwa Somalia harus meninggalkan 

Ogaden tanpa syarat. Somalia membalas dengan 

menuntut agar penasihat dan pasukan Uni Soviet dan 

Kuba meninggalkan Ethiopia. Pasukan WSLF ( Western 

Somalia Liberation Front ) terus berjuang untuk sisa 

tahun ini dan pada Januari 1979 gerilyawan ini masih 

mengendalikan sebagian besar Ogaden. Zartman 

menyatakan dalam karyanya “ Ripe for Resolution “ 

bahwa pasukan reguler Somalia juga hadir di Ogaden 

sampai akhir 1980 tetapi Barre berulang kali membantah 

fakta ini. Tidak sampai tahun 1980 Ethiopia akhirnya 

mendapatkan kembali kendali atas wilayah tersebut, dan 

Somalia belum melepaskan klaimnya pada Ogaden.  

(Blakey, 2003) 
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B. Penyebab Somalia Gagal Merebut Wilayah 

Ogaden dari Ethiopia 

Meskipun Somalia gagal mencapai tujuan mereka 

untuk merebut Wilayah Ogaden. Namun, Somalia belum 

melepas klaim atas Wilayah Ogaden. Terkait dengan 

gagalnya Somalia berikut ada dua alasan Somalia gagal : 

1. Somalia hanya merencanakan perang singkat 

tanpa menyeimbangkan cara dan tujuan. Somalia 

memiliki gudang persenjataan, tetapi sistem 

komando dan logistik yang dimiliki tidak 

memadai.  

2. Meskipun Somalia memiliki beberapa 

keunggulan yang tidak dimiliki oleh Ethiopia, 

Somalia hanya memanfaatkan kelemahan 

Ethiopia saja. Namun, kegigihan dan keteguhan 

patriotik Ethiopia membuat Somalia terhenti dan 

juga bantuan Kuba serta Uni Soviet tak 

terbantahkan memecah kebuntuan, hal itulah yang 

memastikan kemenangan Ethiopia. (Tareke, The 

Ethiopia - Somalia War of 1977, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 


