
62 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

Ethiopia atau Republik Demokratik Federal 

Ethiopia adalah salah satu Negara tertua yang ada di 

Benua Afrika. Ethiopia terletak di sebelah timur Afrika 

dengan Ibukota yaitu Addis Ababa. Ethiopia seringkali 

menjadi sorotan dunia perihal konflik dan pergolakan 

yang terjadi di negaranya. Pergolakan yang terjadi di 

Ethiopia tidak lepas dari apa yang telah terjadi antara 

Ethiopia dengan Bangsa Eropa yang waktu itu sangat 

ingin untuk memperluas kekuasaannya di Afrika. 

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 

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. 
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Perang Ogaden adalah suatu konflik bersenjata 

antara Ethiopia melawan Somalia yang berlangsung pada 

1977 – 1978 karena memperebutkan wilayah Ogaden. 

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. Agar bisa mewujudkan ambisi tersebut, Somalia 

mendukung Kelompok Pemberontak Anti – Ethiopia 

yang beroperasi di wilayah Ogaden. 

Ethiopia sebagai negara yang berhak atas 

Wilayah Ogaden pun tetap berusaha untuk 

mempertahankan Wilayah Ogaden sebagai bagian dari 

negaranya. Untuk mempertahankan Wilayah Ogaden dari 

ambisi Somalia. Maka, Ethiopia menerapkan beberapa 

strategi : 

A. Ethiopia menggunakan Aliansi atau Pesekutuan 

untukmemperkuat posisi, melalui : 

1) Ethiopia menjadi sekutu dari raksasa 

komunis Uni Soviet, sehingga Ethiopia 

mendapatkan dukungan penuh dan 

Ethiopia mendapatkan kiriman stok 

persenjataan berat dalam jumlah yang 

besar.  

2) Ethiopia terus menerus memperkuat 

kekuatan militer dengan meminta bantuan 

kepada Kuba berupa pasukan sekitar 

12.000 tentara dan jumlah pasukan terus 

bertambah hingga perang berakhir. 

B. Ethiopia melakukan Perang dengan Somalia  
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Dengan menerapkan beberapa strategi diatas, 

membuat Ethiopia berhasil dalam perang melawan 

Somalia. Ethiopia berhasil untuk mengembalikan 

keaadan melalui bantuan dari Uni Soviet dan Kuba 

dimana saat itu Wilayah Ogaden 90% sudah dikuasai 

oleh Somalia. Dengan keadaan seperti itu, membuat 

pemerintah Somalia, pasukan Somalia dan ribuan 

penduduk sipil yang menempati Wilayah Ogaden 

menarik diri dan kembali ke Somalia mengingat situasi di 

Wilayah Ogaden tidak memberikan peluang lagi untuk di 

perebutkan dan dimenangkan. 

Satu dokumen dari Kementerian Pertahanan 

Nasional memberikan beberapa data yaitu data pertama 

5.532 korban, data kedua 5.137 korban, dan yang ketiga 

memiliki 6.650 jumlah korban orang Ethiopia yang 

terbunuh selama delapan bulan pertempuran. Sebanyak 

20.000 korban tampaknya tidak terlalu tinggi mengingat 

durasi dan intensitas permusuhan. Dari yang tewas, 160 

dieksekusi karena berbagai alasan mulai dari upaya untuk 

meninggalkan atau membahayakan diri sendiri hingga 

penghasutan, dan dari 3.799 tentara yang hilang dalam 

aksi, 1.362 dikategorikan sebagai desertir. Tidak 

diketahui berapa banyak yang ditahan, tetapi orang 

Etiopia itu mengklaim telah menangkap 106 pejuang 

Somalia. Diperkirakan sekitar 100 orang Yaman dan 400 

orang Kuba tewas dalam aksi. Penduduk sipil 

terperangkap dan mengalami kebakaran beberapa 

properti mereka, meskipun tidak tahu berapa jumlah 

pastinya.. 

Meskipun perang berakhir dan sudah di 

menangkan oleh Ethiopia. Tetapi, klaim Somalia atas 

Wilayah Ogaden terus berjalan dan Kelompok Western 

Somalia Liberation Front (WSLF) terus melakukan 
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perjuangan hingga akhir 1979 dan mengendalikan 

sebagian Wilayah Ogaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


