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ABSTRAKSI 
Otonomi Daerah di Indonesia telah berjalan sangat lama sejak kemunculannya 
pada jaman kolonial hingga sekarang. Praktek Desentralisasi di Indonesia merupakan 
sumber lahirnya sistem Otonomi Daerah, yang kemudian membawa masyarakat 
daerah pada gerakan perjuangan untuk mewujudkan Pemekaran Daerahnya. Telah 
banyak gerakan yang lahir di setiap daerah demi terciptanyaOtonomi Daerah masing 
– masing, dan dari perkembangannya, Gerakan Sosial di daerah pun telah mengalami 
banyak perubahan sebagai bagian dari pembelajarannya menjadi Gerakan Sosial Baru 
(New Social Movement), yang melahirkan tokoh/aktor lintas sosial. Gerakan 
masyarakat Adonara dalam mewujudkan Adonara menjadi Kabupaten juga sebagai 
salah satu perwujutan pembelajaran dari gerakan masyarakat daerah kearah Gerakan 
Sosial Baru. 
Gerakan Pembentukan Kabupaten Adonara berdiri pada tanggal 30 Desember 
2005 dengan nama Forum Persiapan Adonara Kabupaten (F-Park) dan mengalami 
pergantian nama menjadi Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara (PPKA). Dengan 
dasar perjuangan yaitu Undang – Undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004 dan 
Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007, Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara 
(PPKA) melakukan perjuangan mewujudkan Adonara menjadi Kabupaten. Melewati 
beberapa proses yang cukup panjang dan tidak mudah, akhirnya perjuangan ini telah 
sampai pada proses mendekati final, dimana semua berkas telah dimasukan ke 
Departemen Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 
v 
19 Agustus 2010 lalu. Kini setelah semua perjuangan yang dilalui, Adonara tengah 
menunggu keputusan Pemerintah Pusat dan harapan seluruh masyarakat Adonara 
tentu saja Adonara wajib menjadi Kabupaten, apapun usaha yang harus dlakukan. 
Pemekaran merupakan “harga mati” demi masyarakat Adonara yang sejahtera, dan 
dapat maju mengejar ketertinggalan. Mewujudkan generasi yang terdidik dengan 
wawasan yang dapat bersaing. Tidak lagi generasi yang memegang tombak dan 
parang, melainkan generasi yang memegang pensil dan kertas sebagai alat untuk 
mencapai kesuksesan di masa mendatang. 
Semoga saja Pemekaran Kabupaten Adonara dapat terwujud, dan 
perwujutannya menjadi batu loncatan bagi Rakyat Adonara menggapai kesejahteraan. 
Karena Tanah Adonara akan selalu menunjukan jalan bagi Rakyatnya. 
Seperti slogan masyarakat Adonara yang selalu membangkitkan semangat putra – 
putri nya “Lewo Tanah Molo Goe Dore” 
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