
 

 

ABSTRAK 

Ethiopia, Somalia, Djibouti, dan Eritrea adalah empat Negara yang 
diklasifikasikan sebagai kawasan Horn of Africa. Kawasan ini sering berkonflik 
dikarenakan proses dekolonialisasi oleh Inggris dan Italia yang membagi wilayah ini 
berdasarkan letak geografisnya dan tidak mementingkan kondisi demografis di 
kawasan  ini. Hal ini membuat tiga Negara besar di kawasan ini yaitu Eritrea, 
Ethiopia, dan Somalia rawan berkonflik satu sama lain. Hal ini terbukti pada tahun 
1977 dimana Somalia dan Ethiopia berkonflik untuk memperebutkan wilayah Ogaden 
Ethiopia. Konflik ini terjadi akibat Ogaden yang secara demografis tidak memiliki 
banyak kesamaan dengan wilayah Ethiopia yang lain. Kawasan Ogaden mamiliki 
mayoritas agama muslim selayaknya Somalia, hal ini berbeda dengan mayoritas 
Ethiopia yang beragama Kristen.  

Konflik di Somalia diawali pasca turunnya pemerintahan Said Barre yang 
sebelumnya memerintah Ethiopia secara otoriter di tahun 1991. Setelah itu kelompok 
– kelompok muslim di Somalia (Somalia Islamist) mulai bermunculan dengan tujuan 
untuk menjadikan Somalia menjadi sebuah Negara muslim dengan dasar syariat 
islam. Pada tahun 2004, dibentuklah Transitional Federal Government (TFG) untuk 
menanggulangi kekosongan kepemimpinan di Somalia dan mengamankan proses 
pemilihan umum Somalia yang akan agendakan tahun 2009. Keterlibatan Ethiopia di 
tahun 2006 dalam konflik ini diakibatkan karena ketakutan Ethiopia akan 
menyebarnya konflik ini ke wilayah Ogaden Ethiopia yang secara demografis 
berpenduduk mayoritas muslim Somalia. Selain itu adalah sebagai bantuan bagi TFG 
untuk menstabilkan Somalia dan  membantu TFG menuju pemilu tahun 2009. Namun 
keterlibatan Ethiopia yang sebelumnya bersifat agresif pada awalnya berubah menjadi 
kerjasama yang bersifat lebih liberal dalam perjalanannya.  

Dibalik sejarah konflik kedua negara pada tahun 2006, Ethiopia menyetujui 
untuk bekerjasama dengan Somalia dalam penanganan konflik antara TFG dan 
kelompok muslim Ethiopia. Penelitian ini maka akan berusaha untuk menjelaskan 
kepentingan nasional Ethiopia terkait dengan keikutsertaannya mengintervensi 
konflik di Somalia pada tahun 2006 hingga tahun 2009.  
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