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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat ini tengah berupaya untuk memaksimalkan beberapa kawasan strategis pariwisata dengan mekanisme kerjasama antar daerah (KSAD). Kerjasama antar daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antar gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antar bupati/walikota dengan bupati/walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban. (Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah).
Mengingat sektor pariwisata tidak dapat dibangun hanya oleh satu daerah otonom, maka harus dikerjasamakan oleh beberapa daerah atau dengan pelibatan pihak ketiga. Disini peran strategis pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten harus diupayakan untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan pariwisata secara berkelanjutan. Peran tersebut memiliki implikasi yang begitu besar karena mencakup kewenangan dalam proses perencanaan, implementasi dan pengelolaan pariwisata di daerah. Kusworo, Adji, Hendrie, dan Damanik, Janianton. 2002. Pengembangan SDM pariwisata daerah: agenda kebijakan untuk pembuat kebijakan. (jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, vol. 6 no. 1). Melalui: http://jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/165, diakses pada senin 25 mei 2015, pukul 00:17 WIB. 
Pemaksimalan pengelolaan potensi daerah dengan jalan kerjasama merupakan konsekuensi dari adanya rasa saling ketergantungan antar daerah seperti masalah anggaran, aksesibilitas, paket wisata, promosi dan lain sebagainya. Salah satu kawasan strategis pariwisata yang dikerjasmakan oleh pemerintah provinsi NTB dengan pemerintah kabupaten Sumbawa adalah kawasan SAMOTA yang terletak di pulau Sumbawa dengan sektor unggulannya adalah pariwisata, perikanan, pertanian, peternakan dan industri.
	Namun tidak selamanya kerjasama antar daerah dapat terlaksana dengan baik, masalah dana, kesadaran para stakeholder untuk bekerjasama, perbedaan kepentingan dan ego daerah sering kali menjadi faktor penghambat keberlangsungan sebuah kerjasama. Seperti halnya beberapa masalah secara normatif (Normative Gap) yang terjadi dalam kerjasama antara daerah Kabupaten Sumbawa dengan pemerintah provinsi NTB dalam pengembangan kawasan SAMOTA saat ini diantaranya: Badan kerjasama antar daerah belum difungsikan, tidak adanya regulasi tentang standar teknis sektoral dalam menyusun rencana detail/rinci pengembangan kawasan, belum ada aturan hukum (MOU) yang disepakati bersama sebagai payung kerjasama yang akan melahirkan hak dan kewajiban antar pihak, belum adanya format legal atas kewenangan pengelolaan pariwisata antar kedua daerah, seperti kepemilikan aset dan pola bagi hasil keuntungan.
Sebagai akibat dari beberapa masalah tersebut, kondisi yang muncul kemudian secara empiris (Empirical Gap) adalah: pertama, Akses pembangunan jalan kawasan wisata SAMOTA yang terletak di lingkar utara kabupaten Sumbawa baru dilaksanakan sepanjang 5 kilometer dari 24 kilometer yang direncanakan sebelumnya. Kedua, belum ada upaya terencana untuk melakukan system pengamanan laut di wilayah teluk saleh. Ketiga, adanya kasus penolakan masyarakat terhadap nilai ganti rugi lahan yang akan dibangun jalan sebagai jalur aksesibilitas pariwisata.
Berdasarkan beberapa masalah yang muncul tersebut di atas, diduga ada ketidaksesuaian antara mekanisme kerjasama yang sedang dilakukan dengan prinsip- prinsip kerjasama antar daerah. Oleh sebab itu, bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip kerjasama dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerjasama antara daerah menjadi fokus masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini. Jawaban dari permasalahan tersebut menjadi tujuan konkrit yang harus dicapai, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan mampu menberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan seara praktis diharapkan penelititian ini dapat menjadi rujukan ilmiah bagi semua kalangan baik pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan berbagai pemerhati masalah pemerintahan lainnya.
Di sisi lain, penerapan otonomi daerah yang diikuti dengan desentralisasi kewenangan dalam penyelengaraan pemerintahan daerah di Indonesia, telah dirumuskan secara konstitusional bersamaan dengan lahirnya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan tertinggi yang menganut prinsip negara hukum demokrasi. Prinsip negara hukum demokrasi menjadi landasan yuridis pengarah dan pengendali untuk menilai konstitusionalismenya pemerintahan, serta tidak membenarkan adanya sentralisasi kekuasaan yang bertentangan dengan makna demokrasi. Karena itu, Otonomi Daerah bukan merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal dan menganut prinsip otonomi daerah yang dipayungi oleh ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.. Syamsudin Haris, Desentralisasi & otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta, 2005 hal. 101 Dan melalui otonomi daerah suatu bentuk pendistribusian kekuasaan negara kepada cabang kekuasaan di bawah sebagai penjabaran prinsip demokrasi sesuai dengan asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertumpu pada prinsip pokok dari pelaksanaan otonomi daerah, yaitu terdapatnya keleluasaan/kebebasan pemerintahan daerah (dioscretionary power) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.
	Perubahan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan sebaimana yang dilakukan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang fundamental dalam sistem Pemerintahan Daerah, yaitu mengakui serta mengembalikan esensi kedaulatan rakyat bagi masyarakat di daerah yang selama ini terpasung dengan sistem pemerintahan yang sentralistik. Dengan demikian masyarakat di daerah telah dibuka haknya untuk ikut serta secara langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan konsep penerapan prinsip otonomi daerah. Hal ini dapat dipahami dari makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
	Secara normatif pemerintahan daerah diberikan kemampuan untuk bertindak/berbuat disertai bertanggung jawab atas kewajiban yang melekat atas kewenangan yang diserahkan sesuai dengan tujuan dari otonomi. Karena otonomi yang diterapkan adalah menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab, sehingga kewenangan yang diserahkan sesuai dengan urusan yang harus dilaksanakan dapat direalisasikan secara kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah dengan otonomi luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan inisiatif sendiri menurut kebutuhan serta kepentingan masyarakat yang dilaksanakan dengan produk hukum daerah. 
	Sesuai dengan sasaran dari penerapan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah setempat secara langsung guna mempercepat pengembangannya bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dan dapat dipahami, pemerintahan daerah memiliki kemampuan untuk mengenal karakteristik dan mengetahui tuntutan kebutuhan masing masing daerah secara realistis, seperti halnya potensi sumber daya alam di Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa yang memiliki luas 14.386 km2, merupakan wilayah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sebagai wilayah yang membawahi lokasi Gunung Tambora dengan titik ketinggian 2.824 m berstatus gunung api aktif.
	Berdasarkan pemetaan daerah potensial pengembangan (Geowisata) kepariwisataan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pulau sumbawa yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk pengembangan pembangunan pariwisata dengan julukan SAMOTA, yaitu Teluk Saleh, Moyo dan Gunung Tambora yang mempunyai karakteristik dengan nilai jual yang tinggi melalui kegiatan obyek wisata alam/ darat dan laut. Selain itu Pulau Moyo memiliki wisata bahari yang memeiliki panorama keindahan bawah laut yang indah. Hasil studi dari berbagai sumber, potensi Geowisata di Pulau Moyo yang berpeluang dikembangakn diantaranya adalah. Heryadi Rachmat, Geowisata Nusa Tenggara Barat, IAGI Pengda NTB, 2011, hal 63. : Tanjung Pasir, air terjun matajitu, gua air manis dan gua liang petang. Gunung Tambora adalah gunung yang sangat terkenal di dunia karena letusan dahsaytanya pada tanggal 10-11 April 1815 yang menyebabkan korban jiwa 92.000 jiwa. Ibid., hal. 69-70. Dari letusan tersebut berdampak pada potensi yang besar sekali dianataranya: air, mineral batuan gunung api, tanah (lahan pertanian, lahan spana untuk rans peternakan sapi, kerbau dan kuda, panas bumi dan aspek umbevwisata. Selain itu Teluk Saleh yang merupakan pulau gunung api yang letaknya di sebelah barat laut Gunung Tambora berjarak 26 km.. Ibid., hal. 101-102.  Teluk Saleh memeiliki keindahan alam dengan berbagai potensi yang ada terutama Sumbaer Daya Alam bawah laut. 
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah model pengembangan kelembagaan kawasan strategis SAMOTA (Teluk Saleh, Moyo, Tambora)?
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian
Berdasarkan fenomena empiris dan pokok masalah yang menjadi obyek dalam penelitian ini sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka tujuannya  adalah untuk mengkaji dan menganalisis model pengembangan kelembagaan kawasan strategis SAMOTA (Teluk Saleh, Moyo, Tambora).   
Manfaat Penelitian
Secara Teoritik, akan dapat bermanfaat dalam  pengembangan pemahaman tentang teknik perumusan/pembentukan produk hukum daerah sebagai instrumen yuridis terhadap kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan struktur dan sistem hukum serta sumbangsih konsep berpikir untuk memperkuat/memperkaya asas maupun teori hukum yang ada sesuai dengan perkembangan praktik ketatanegaraan sehingga mempunyai nilai akademis. 
Secara praktis, diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermakna bagi berbagai subyek yang memiliki kepentingan sesuai dengan obyek dan substansi dalam temuan penelitian ini sehingga dapat menjawab tuntutan kebutuhan sebagaimana seharusnya; dan
Menjadi  bahan masukan serta evaluasi bagi elemen penyelenggara pemerintahan daerah setempat maupun daerah lainnya dalam menata strategi kebijakan dalam ruang lingkup otonomi daerah, untuk memahami  output dari kebijakan yang telah dilaksanakan dari aspek efektifitasnya. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan kebutuhan/kepentingan untuk menghadapi proses pembentukan dan setelah terbentuk Provinsi Pulau Sumbawa.
Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini diarahkan pada sasaran obyek kajian  mengenai model pengembangan kelembagaan kawasan strategis SAMOTA (Teluk Saleh, Moyo, Tambora), dalam melaksanakan strategi kebijakan yang inovatif, kreatif mandiri  untuk membedayakan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah setempat sesuai dengan fungsi pemerintahan dalam konsep otonomi daerah  sebagai upaya mengoptimalkan sumber-sumber PAD dengan potensi yang ada di Teluk Saleh, Moyo dan Tambora, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Out Put (Hasil Yang Diharapkan)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membentuk lembaga yang mengurus kawasan strategis samota (Teluk Saleh, Moyo dan Tambora). 
Gambaran Umum Wilayah Sudi
Seminar poposal tentang kajian pengembangan kelembagaan kawasan strategis SAMOTA (Teluk Saleh, Moyo dan Tambora) yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 28 april 2017, menghasilkan beberapa rumusan antara lain:
Menurut pendapat mantan wakil Gubernur NTB bapak Ir Badrul Munir, bahwa regulasi tentang samota sudah lengkap antara lain Keputusan Gubernur NTB Nomor 582-310 Tahun 2017 tentang Tim Percepatan Pengembangan Investasi Kawasan Strategis Teluk Saleh, Moyo dan Tambora, yang belum ada antara lain model lembaga yang mengelola seperti apa dan ada beberapa opsi atau pilihan anatara lain:
	Kelembagaan berupa tim ad hoc (sebagaimana sering dilakukan dalam bentuk tim koordinasi di jajaran birokrasi pemerintahan, 

Kelembagaan yang keanggotaannya direkrut dari luar birokrasi seperti kapet bima (kawasan pengembangan ekonomi terpadu) bima 
Pemerintah daerah menunjuk kelembagaan profesional swasta dalam bentuk kerjasama manajemen (Gagasan dan Skenario WPS SAMOTA bagian kedua hal 118 )
Tim peneliti mengusulkan kelembagaan berbentuk kawasan ekonomi khusus (KEK SAMOTA) kawassan ekonomi khusus samota, dan kantornua berkedudukan di ibu kota provinsi NTB di Mataram.
Tim peneliti akan turu ke lokasi penelitian tanggal 18 – 22 Mei 2017 untuk melakukan penelitian empiris dalam rangka mengumpulkan tentang bagaimanakah bentuk kelembagaan untuk mengelola kawasasn strategis samota agar masyarakat dapat berpastisipasi langsung dalam pengelolaan kawasan strategis samota. (artinya masyarakat ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dimaksud).









BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

Teori Desentralisasi
Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktik administrasi publik. Berlawanan dengan setralisasi di mana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi pada pusat atau eselon atas, desentralisasi memperkenalkan level kekuasaan pememrintahan yang lebih rendah atau dibawah dalam menentukan sejumlah isu yang langsung mereka perhatikan. Desntralisasi biasaya menyerahkan secara sitematis dan rasional pembagian kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab dari pusat kepada pinggiran, dari level atas pada level bawah, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal (daerah).
Sebagai salah satu sendi negara yang demokratis, desntralisasi merupakan pilihan yang dianggap tepat dalam rangka menjawab berbagai persoalaan yang dihadapi negara dan bangsa sekarang dan dimasa datang. Pemahaman tentang desentralisasi di antara para sarjana sering terjadi perbedaan. RDH Koesoemahatmadja,. RDH Koesoemahatmadja., Pengantar Kerarah Sistim Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 151.  secara harpiah kata desentralisasi berasal dari dua penggalan bahasa latin yakni: de berarti lepas, centrum berarti pusat. Makna harpiah Desentralisasi adalah melepas diri dari pusat. Amrah muslimin,. Dikutip oleh Juanda., Hukum Pemerintahan Darah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung, 2004, hal. 119. lebih lanjut di jelaskan: Desentralisasi Politik adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Desentralisasi Fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik terikat ataupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus kepengtingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu. Desentralisasi Kebudayaan adalah pemberian hak pada golongan-golongan kecil dalam mayrakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayannya sendiri. membedakan Desentralisasi menjadi Desentralisai politik, desentarlisasi fungsional dan Desentralisasi Kebudayaan.
Irawan Soejito,.  Ibid, hal. 120.   membagi bentuk Desantralisasi ke dalam tiga macam, yaitu Desentralisasi Teritorial, Desentralisasi Fungsional termasuk Desentralisasi menurut dinas/kepentingan, dan Desentralisasi administratif atau lazim disebut dengan Dekonsntrasi.
Dalam arti ketatanegaraan Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah, yang mnegurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonomi). Desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintah negara.. Juanda., Hukum Pemerintahan Darah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Ibid, hal 121. lebih lanjut dijelaskan, Desentralisasi ketatanegaraan dapat dibagi lagi dalam dua macam: a). Desentralisasi Teritorial yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonom). b). Desentralisasi Fungsional yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu. Menurut Joeniarto,. Joeniarto., Perkembangan Pemerintah Lokal, Bina Aksara, Jakarta, 1992. hal 15. desentarlisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.
Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintah pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat bentuk utama Desentralisasi, yaitu (1) Dekonsentrasi, (2) delegasi lemabaga-lembaga semi otonom atau antar daerah, (3) pelimpahan kewenangan ke pemerintah daerah dan (4) peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya masyarakat (LSM).. Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema dalam Ni’Matul Huda., Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia, Bandung, 2009, hal. 64 
Di anautnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas setralisasi, karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomi, melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi, sebab disentralisasi tanpa sentralisasi  akan menimbulkan disintegrasi bangsa. 
Teori Otonomi Daerah
 Istilah Otonomi atau autonomy secara etimologis berasal dari kata yunani autos yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Scienc, bahwa otonomi dalam pengertian orisinil adalah the legal self sufficieny of social body and its actual independence. Jadi ada dua ciri hakikat dari otonomi, yakni legal self sufficieny dan actual independence.. Juanda., Of Cit, hal. 127.
Istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggungjawab terkandung dua unsur yaitu:. Ibid., hal. 128. 
	Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya.

Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetepkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.
Pada bagian lain Bagir Manan. Bagirmanan., Menyongsong Fajar otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001, hal.  24. menyatakan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian (vrijheid dan zelfsatndigheid) satuan pemerintahanlebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.urusan pemerintahan yang boleh di atur dan diurus secara bebas itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat otonomi.
Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau atonomi luas.. Ni’Matul Huda., Of Cit., hal. 83. Lebih lanjut dijelaskan, dapat di golongkan otomi terbatas apabila: 1). Urusan-urusan rumah tangga darah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya di atur dengan cara-cara tertentu pula. 2). Apabila sistim supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 3). Sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.   Selain itu, otonomi luas bisa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.. Bagirmana., Of Cit, hal. 37.  
Jika di tinjau lebih lanjut, pemberian otonomi dalam negara kesatuan, otonomi diberikan oleh pemerintah pusat , sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan otonomi daerah di negara federal, otonomi daerah telah melekat pada negara-negara bagian, sehingga urusan yang dimiliki oleh pemerintah federal pada hakikatnya adalah urusan yang diserahkan oleh negara bagian.
Bila otonomi di artikan sebagai segala tugas yang ada pada daerah atau dengan kata lain apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah, di dalamnya melekat kewenangan yang meliputi kekuasaan, hak, atau kewajiban yang diberikan kepada daerah dalam menjalankan tugasnya. Kebebasan dan kemadirian dalam otonomi bukan kemerdekaan. Kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Otonomi sekedar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar. Dari segi hukum tatanegara-khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan. Otnomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian dan isi otonomi adalah pngrtian dan ini negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landasan atas dari pengertian dan isi otonomi. 
Teori PAD
Biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus di tanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka penyerahan kewenangan pemeritahan dari pemerintah pusat kepada daerah haruslah disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Daerah dituntut harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, di sampingdidukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara Provinsi dan Kabupatn/Kota.
Berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sumber pendapatan daerah untuk membiayai APBD terdiri dari:
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua daerah prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-subangan lain, yang di atur dengan peraturan perundang-undangan. Rendahnya PAD dari suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yag potensial dikuasai oleh Pemerintah Pusat.. Rozali Abdullah., Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal. 46-47.  
	Dana Perimbangan

Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan ini diantaranya terdiri dari: pajak bumi dan bangunan, bea peralihan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
	Pinjaman Daerah

Sesuai dengan kewenangan yang dimilki oleh daerah, daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan luar negeri untuk membiayai sebagaian anggaran belanja daerah. Dalam melakukan pinjaman daerah ada dua hal yang harus diperhatikan: 
	Dilarang melakukan pinjaman daerah yang menyebabkan terlampauinya batas jumlah pinjaman daerah yang ditetapkan. 
	Dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan sehingga mengakibatkan beban atas keuangan daerah. 

	Lain-lain Pendapatan yang sah

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.










BAB III 
METODE PENELITIAN

Pendekatan Yang Digunakan
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan sesuai dengan karakter dan jenis penelitian.. Peter Mahmud Marzuki., “Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta, 2005, hal 93. Dalam bukunya di kemukakan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (komparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai issu yang sedang dicoba untuk dicarai jawabannya. Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan diantaranya adalah:.  Ibid., hal 95.
	Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa Peraturan Perundang undangan tertentu dan/atau regulasi yang bersangkut paut dengan issu hukum yang menjadi obyek diteliti dan sejalan dengan fenomena empiris berkenaan dengan penerapan hukum positif.  
	Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang mengkaji dari aspek kepustakaan ilmu hukum berkaitan dengan teori, asas,  doktrin maupun konsep dari pandangan para ahli  yang berkembang mempengaruhi referensi hukum, terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.
	Pendekatan sosiologis (sociological approach), yaitu pendekatan untuk mengamati dan menghimpun bahan dan informasi berkenaan dengan sikap tindak/perilaku dari subyek yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang diatur dalam penerapan hukum yang berlaku.

Spesifikasi Penelitian
Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat normatif empiris yang bertujuan untuk mengkaji  mengenai isi hukum positif  yang ditegakkan sebagaimana seharusnya (dassaien) dan untuk dianalisis/evaluasi dalam penerapan sebagaimana senyatanya (dassolen) atau dengan kata lain untuk mengetahui dan memahami  daya/cara kerja hukum positif dalam keadaan yang seharusnya dengan  hasil kerja hukum itu sesuai dengan peristiwa senyatanya dalam penerapan. 
Jenis Dan Sumber Bahan Hukum
Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya; 
	Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terhimpun dalam hukum positif berbentuk Peraturan Perundang undangan dan bahan/data lapangan   yang berhubungan dengan peristiwa dan perbuatan dari subyek atas obyek  yang mengikat secara hukum sesuai dengan ruang lingkip penelitian ini;

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta symposium yang dilakukan pakar terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini;
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.
Teknik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum
Data dikumpulkan  dengan cara melakukan penelitian lapangan dalam melalui pengamatan dan wawancara kepada informan maupun responden, sedangkan bahan hukum dapat dilakukan dengan menghimpun bahan bahan hukum berupa peraturan perundang undangan sebagai hukum positif dan referensi hukum berupa buku-buku literatur, maupun karya karya  ilmiah lainnya  yang berkaitan dengan obyek yang ditili .
Teknik Analisa Data/ Bahan Hukum
Data/bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diolah dan analisis dengan metode kualitatif deduktif untuk dirumuskan melalui penafsiran/analogi hukum yang dideskripsikan secara runtun, runtut dan sistematis sebagai rekomendasi yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang diteliti
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Bagan tahap penelitian dapat dilihat di bawah ini:




















BAB IV 
KAJIAN MODEL PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KAWASAN STRATEGIS SAMOTA 
(TELUK SALEH, MOYO dan TAMBORA)
Gambaran Umum Wilayah SAMOTA
Wilayah Teluk Saleh
Wilayah Moyo
Wilayah Tambora
Sumber Daya Alam Wilayah Teluk Saleh Moyo dan Tambora 
Regulasi yang Mengatur dan Memberdayakan Kelembagaan Kawasan Strategis Samota
Dasar hukum pelaksanan pengembangsan Kawasan Strategis
	Regulasi Yang Mengatur Dan Memberdayakan Kelembagaan Kawasan Strategis Samota
Kelembagaan Kawasan Strategis Samota (Teluk Saleh Moyo Tambora)
Macam Dan Jenis Kelembagaan
Jenis Kelembagaan Kawasan Strategis Samota (Teluk Saleh Moyo Tambora)
Pengembangan Kelembagaan Kawasan Strategis Samota (Teluk Saleh Moyo Tambora)
Kajian Pengembangan Kelembagaan Kawasan Strategis Samota (Teluk Saleh Moyo Tambora)
Faktor Pendorong Dan Penghambat Optimalisasi Kelembagaan Kawasan Strategis Samota 
	Dampak Sumber Daya Alam SAMOTA 
	Dampak Negatif Sumber Daya Alam Samota 
	Dampak Positif Sumber Daya Alam Samota 
Faktor Pendorong Dan Penghambat Optimalisasi Kelembagaan Kawasan Strategis Samota
Faktor Internal Optimalisasi Kelembagaan Kawasan Strategis Samota 
	Faktor Ekternal Optimalisasi Kelembagaan Kawasan Strategis Samota.
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