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Provinsi Maluku Utara tergolong Provinsi yang baru dibentuk berdasarkan Undang-undang 

Nomor 46 Tahun 1999. Hampir bersamaan dengan pengesahan pembentukan Provinsi Maluku 

Utara pada pertengahan oktober Tahun 1999 terjadi penyerangan dan pembakaran sebuah gereja 

di Kecamatan Kao oleh sekelompok warga muslim dari wilayah tetangga yaitu Kecamatan 

Malifut. Dalam waktu singkat terjadi penyerangan balik oleh warga beragama Kristen dari 

Kecamatan Kao ke warga muslim di Kecamatan Malifut. Kemudian penduduk Kecamatan 

Malifut mengungsi ke Kota Ternate. Dari sinilah berkembang konflik / kerusuhan horisontal 

bernuansa suku, agama, ras, adat (SARA) yang cepat melanda seluruh wilayah Maluku Utara. 

Permasalahan dalam penelitian penulisan skripsi ini yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan 

Keppres No. 88 Tahun 2000 jo UU No. 23 / Prp / 1959 dalam penerapan Darurat Sipil di Maluku 

Utara, kemudian kendala apa yang dihadapi dalam penerapan Darurat Sipil, serta Upaya-upaya 

apa yang dilakukan dalam penyelesaian konflik kerusuhan di Maluku Utara. 

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Keppres No. 

88 Tahun 2000 jo UU No. 23 / Prp / 1959 dalam pnerapan Darurat Sipil, kemudian untuk 

mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan Darurat Sipil, serta untuk mengetahui upaya 

penyelesaian dalam konflik kerusuhan di Maluku Utara. 

Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian 

penulisan skripsi ini di Provinsi Maluku Utara, serta jenis data yang digunakan yaitu Data Primer 

dan Sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, studi kepustakaan dan 

wawancara. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Dari hasil penelitian serta Kesimpulan yang diperoleh, maka seperangkat peraturan Darurat Sipil 

yang berlaku di Maluku Utara ternyata masih mendapatkan beberapa kendala dalam 

penerapannya, tetapi berkat kerjasama antara Pemerintah dan para tokoh agama, tokoh adat, 

tokoh masyarakat serta para intelektual dengan dibantu seluruh elemen masyarakat di Maluku 

Utara maka pelaksanaan seperangkat aturan mengenai Penerapan Darurat Sipil dapat berjalan 

efektif menciptakan keadaan Provinsi Maluku Utara kembali kondusif, aman, damai dan tertib. 

 

 


