
  



  



  



ABSTRAK 

 

Akbarwiro R. Pondo, Nim 231414047, Judul Skripsi Dinamika Pemekaran Kabupaten 

Buol Pada Priode Tahun 1964-1999. Jurusan S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Gorontalo. Di bawah bimbingan Bapak Drs. Joni Apriyanto, M.Hum 

sebagai pembimbing I dan Lukman Katili, S.Ag, M.Th.I sebagai pembimbing II. 

 Metode yang digunakan adalah metode Penelitian sejarah, yakni dengan empat 

langkah prosedur penelitian sejarah: pertama, Heuristik, yakni pengumpulan sumber-sumber 

sejarah. Kedua, Kritik, menguji keaslian dan kebenaran sumber. Ketiga, penafsiran atau 

interpretasi. Keempat, histeriografi penulisan sejarah. Penelitian ini mengunakan pendekatan 

sejarah lokal dengan fokus pada peristiwa satu lokalitas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: pertama, Kondisi Masyarakat Buol sebelum proses Pemekaran Kabupaten Buol 

Pada Tahun 1964-1999. Kedua, Proses Pemakaran Kabupaten Buol Pada Tahun 1964-1999.  

  Sebelum Daerah Buol menjadi salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi 

Tengah, Daerah Buol masih bergabung dan merupakan bagian dari wilayah Toli-toli yaitu 

dikenal dengan Kabupaten daerah tingkat II Buol Toli-toli. Kabupaten ini merupakan salah 

satu dari ke empat kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk pada 

tahun 1964 berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1959, yang merupakan gabungan dari 

dua wilayah yaitu Daerah Buol dan Daerah Toli-toli. Peristiwa perjuangan pembentukan 

kabupaten buol merupakan salah  satu  mata rantai pergerakan untuk memperjuangkan status 

daerahya yang di tandai dengan Aksi Masyarakat yang dipelopori oleh kaum intelektual 

dalam menumbuhkann nasionalisme menjadi kunci sebagai pengerak utama dalam berbagai 

gerakan yang terjadi di daerah Buol yang ditandai dengan adanya Organisasi Pergerakan 

yang bersifat sosial-politik seperti organisasi Ikatan Keluarga Indonesia Buol (IKIB) dan  

yang berpusat di wilayah Buol maupun yang ada di Palu dan Toli-toli. Strategi serta siasat 

perjuangan melalui organisasi-organisasi tersebut mendapat simpatik yang besar dari seluruh 

masyarakat Buol. Penggaruhya makin meluas dan segera menyebar di daerah Buol, 

munculnya berbagai Organisasi sosial-politik yang mengarah kepada kesatuan langkah dan 

gerak dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. salah satu program IKIB adalah 

menuntut pemekaran wilayah Buol menjadi kabupaten dengan membentuk organisasi Panitia 

Pendukung Persiapan Pembentukan Kabupaten Buol Administratif (P.4.K.B.) pada tahun 

1997 inilah menjadi bentuk perjuangan masyarakat buol, keluar dari pemerintahan buol-

tolitol. Pada tahun 1999 wilayah buol menjadi kabupaten yang merupakan pemekaran dari 

kabupaten buol-toli-toli, kabupaten buol dimekarkan bersdarakan Undang-undang No. 51 

tahun 1999, dan disahkan pada tanggal 16 september tahun 1999 dan diresmikan pada tanggal 

27 november tahun 1999. 
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