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KATA PENGANTAR

Kami kelompok 2 menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang

sebesar-besarnya atas bimbingan dan pengarahan dari Bapak Abd. Haris

Hamid, SH., MH sebagai dosen pengasuh mata kuliah Hukum Konstitusi dan

Kelembagaan Negara pada Program Pascasarjana S2 Program Ilmu Hukum

Universitas 45 Makassar.

Harapan kami kiranya teman-teman dapat memberikan masukan dan

sumbang saran terhadap makalah yang berjudul “Nilai-Nilai Penting dalam

Negara Federal”.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 18 Juni 2011
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BAB – I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kenyataannya banyak bentrokan-bentrokan yang terjadi ditengah-

tengah masyarakat. Bentrokan itu sangat meresahkan sehingga ada berbagai

kalangan yang mengatakan bahwa pemerintahan jaman Soeharto lebih baik

dibandingkan dengan saat ini. Pernyataan tersebut merupakan keluhan yang

menggugat rasa persatuan, persahabatan, persaudaraan, dan rasa

kebangsaan yang selama ini telah dirajut dengan susah payah dan ternyata

hasilnya sangat rapuh.

Apa yang salah dengan negara ini ?. Gejolak masyarakat memberi

sinyal bahwa ada krisis kebangsaan yang begitu mendalam di tengah semangat

persatuan dan kesatuan bangsa. Dari pengamatanm itu ternyata harus diakui

bahwa selama ini kita telah salah langkah dalam memaknai, memupuk serta

menggali hakikat kemajemukan dari kultur masyarakat yang berbeda sehingga

rakyat rentan terhadap perbedaan bahkan sangat rentan terhadap perubahan,

kita panik ketika mengetahui bahwa negara lain lebih maju.

Kita mengetahui dan sangat menjunjung tinggi Sumpah Pemuda yang

mengikrarkan "satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa". Sumpah itu

menandakan adanya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara

sehingga lahirlah negara kesatuan yang berbentuk republik. Namun dalam

perjalanan sejarah pemahaman akan negara kesatuan telah mengalami

berbagai pengeroposan, mulai dari pengeroposan kebutuhan hidup sampai



pada pengeroposan ideologi. Pancasila disepelekan akibatnya identitas bangsa

memudar. Celakanya korupsi merajalela dan orang berlomba-lomba mengejar

kekuasaan. Keinginan berkuasa oleh ahli-ahli politik sering dikatakan sebagai

napsu untuk berkuasa atau setidak-tidaknya memasang strategi bagaimana

merebut kekuasaan dengan cara apapun dan berusaha dengan cara apapun

juga untuk memusatkan kekuasaan. Artinya kekuasaan memusat dan

penyebarannya tidak merata diberbagai wilayah negara, sehingga makna

persatuan dan kesatuan luntur mengikuti dinamika politik yang semakin

mendekati kata Lord Acton bahwa mereka yang berkuasa cenderung untuk

menggerogoti kekuasaan itu dengan serakah.

Hal tersebut dapat dilihat dalam konteks hubungan antara pemerintah

pusat dengan pemerintah daerah. Otonomi daerah justru dikebiri dari waktu ke

waktu baik dalam arti politik, ekonomi, maupun administrasi. Kondisi ini pada

gilirannya mengakibatkan negara gagal membangun sistem pemerintahan. Hal

ini menimbulkan interpretasi negatif sebagai suatu keyakinan baru bagi

masyarakat di daerah bahwa pusat bukan hanya mengeksploitasi mereka tapi

juga mengambil alih hak-hak mereka. Rakyat butuh pelayanan dari pemerintah

yang baik dan pemerintah yang baik itu adalah pemerintah daerah di daerahnya

sendiri. Ketergantungan kepada pemerintah pusat cenderung untuk abaikan

dan mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah yang mengetahui

kondisinya. Keadaan inilah yang menjadi muara menguatnya kembali keinginan

untuk membentuk pemerintahan federal.



Fakta-fakta di atas memacu ilmuwan tata negara untuk kembali

mengangkat keinginan untuk mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari

negara kesatuan menjadi negara federal. Tantangan berat yang dihadapi

kalangan yang pro federal dalam menawarkan konsepnya. Selain istilah federal

masih dianggap baru dan bahkan masih ditabukan, juga pemahaman

masyarakat tentang negara federal masih kurang memadai. Hal itu disebabkan

karena negara kesatuan menawarkan otonomi daerah, bahkan memberikan

otonomi khusus yang beda tipis dengan konsep negara federal.

Selain daripada itu sumber munculnya tuntutan penerapan negara

federal pada dasarnya bermuara pada ketidakadilan pemerintah pusat, baik

dalam pembagian wewenang maupun pembagian pendapatan daerah,

sehingga demokratisasi dan pemerataan ekonomi tidak terwujud. Sistem

pemerintahan yang sangat sentralistis telah meningkatkan kecurangan

pemerintah pusat dalam mengeruk sumber daya alam dan dengan seenaknya

memaksa penerapan berbagai kebijaksanaan yang sering berlawanan dengan

kehendak masyarakat di daerah. Akibatnya, kekecewaan demi kekecewaan

terus menumpuk di daerah, sehingga mendorong timbulnya tuntutan

pembentukan negara federal.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa era Soeharto dianggap lebih

baik karena pada era itu Orde Baru telah kuat menancapkan kukunya, tak

seorang pun pernah berpikir, dan berani mempertanyakan bentuk negara

kesatuan dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Negara kesatuan



adalah harga mati karena memang tercantum dalam UUD 1945. Amandemen

dulu kalau mau negara federal.

Penulis sesungguhnya bersimpati dengan pendapat Amin Rais yang

ketika reformasi digulirkan pada tahun 1998 beliau menggelontorkan ide negara

federal. Walaupun bukan ide baru karena telah pernah di kemukakan pula oleh

Muhammad Hatta dan Sultan Sjahrir pada sekitar tahun 1930-an, namun

pandangan Amin Rais cukup realistis dan memungkinkan untuk negara federal

menggantikan negara kesatuan. Beliau mengatakan bahwa banyak negara

demokrasi justru maju adil dan makmur karena system federal contohnya

Malaysia, Kanada, Jerman, Australia bahkan Amerika Serikat. Lebih lanjut Amin

Rais mengatakan bahwa adanya negara federal dianggap dapat mengatasi

masalah fundamental yaitu kemampuan dalam bidang sosial, ekonomi politik

serta budaya termasuk hak asasi manusia serta perimbangan antara pusat dan

daerah. Karena menurut Amin Rais negara federal akan dibangun dengan

prinsip keadilan, persamaan dan musyawarah.

Banyak nilai-nilai positif (ada juga kelemahan atau kekuarangannya)

yang terkandung dalam negara federal yang dapat memberikan jaminan akan

kesejahteraan dan keadilan dalam suasana persatuan dan kesatuan dalam

negara Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut

maka makalah ini akan membahas nilai-nilai penting dalam negara federal.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam makalah ini

adalah apa sajakah nilai-nilai penting dalam negara yang berbentuk federal ?.



BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Pokok

2.1.1. Pengertian Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan

berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau

berguna bagi kehidupan manusia (http://uzey.blogspot.com).

Dalam kaitannya dengan konstitusi, nilai di sini adalah nilai (value)

sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi

dalam kenyataan praktik (Jimly Asshiddiqie, 2011:108). Sehubungan dengan itu

Karl Loewenstein mengatakan bahwa nilai suatu konstitusi dapat dibedakan

menjadi tiga macam nilai atau value of the constitution, yaitu konstitusi yang

mempunyai nilai normatif, nominal dan semantik.

Adapun yang dimaksud dengan konstutusi menurut Dahlan Thalib dkk

(2011:1) adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan

(Undang-Undang Dasar dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu

negara.

2.1.2. Pengertian Negara

Pengertian Negara atau menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia,

2001) adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan

tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian Negara lainnya yang

didefinisikan dalam KBBI adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau

daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah



yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak

menentukan tujuan nasionalnya (http://kangmoes.com/).

Dari definisi negara diatas, kita bisa mengetahui bahwa unsur-unsur

sebuah negara adalah adanya wilayah tertentu dengan batas-batasnya, adanya

penduduk dan adanya pemerintahan yang berdaulat (Solly Lubis,1982:28).

Namun menurut hukum internasional, ketiga unsur tersebut dicukupkan dengan

adanya kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain seperti unsur-

unsur negara (Marnixon Wila, 2006:93) yang tercantum dalam Pasal 1

Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of State of 1933

sebagai berikut The State as a person of international law should possess the

following qualifications: (a) a permanent population; (b) a define territory (c) a

government; and (d) a capacity to enter into relations with other States.

2.1.3. Pengertian Negara Federal (Serikat)

Dalam bahasa Belanda, federatie, (bahasa Latin; foeduratio yang artinya

"perjanjian"). Federasi pertama dari arti ini adalah "perjanjian" daripada

Kerajaan Romawi dengan suku bangsa Jerman yang lalu menetap di provinsi

Belgia, kira-kira pada abad ke 4 Masehi. Kala itu, mereka berjanji untuk tidak

memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama saja (http://id.wikipedia.org/).

Moh Kusnardi dan Harmaili Ibrahim mengatakan federasi berasal dari

bahasa latin, feodus yang berarti persetujuan atau perjanjian (Arinita Sandria,

2011:74). Sedangkan menurut C.F.Strong yang dikutip oleh Evi Purnamawati

(http://evi-purnamawati.blogspot.com/) negara federal adalah suatu negara



dimana terdapat 2 (dua) atau lebih negara atau lebih yang sederajat, bersatu

karena tujuan-tujuan tertentu yang sama.

Pengertian lain mengatakan bahwa negara federal atau negara serikat

adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan

pemerintah pusat (federal) yang menyelenggarakan kedaulatan keluar,

sedangkan kedaulatan kedalam tetap ada pada pemerintah negara bagian

(http://dieks2010.wordpress.com/).

Lebih lanjut situs tersebut dituliskan bahwa dalam pengertian modern,

sebuah federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara

bagian bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Masing-masing negara

bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur

beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap

negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur

pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara

kesatuan, di mana biasanya hanya ada provinsi saja. Dalam negara serikat

ada dua macam Pemerintahan yaitu :

a. Pemerintah Federal yaitu pemerintah yang mengurusi hal–hal yang

berhubungan dengan hubungan luar negeri, keuangan, pertahanan negara

dan pengadilan.

b. Pemerintah negara bagian yaitu di dalam negara serikat, setiap negara

bagian diperkenankan memiliki Undang–Undang Dasar, Kepala negara,

Parlemen dan Kabinet sendiri. Artinya pemerintah Negara bagian memiliki

hak otonom.



Contoh negara serikat : AS, Australia, Kanada, Swiss, Indonesia masa KRIS

1949.

2.2. Hakikat Negara Federal

Dalam negara federal, negara-negara yang bergabung atau yang disebut

negara bagian mempunyai kedudukan yang kuat, namun sebagian dari

kekuasaannya diserahkan kepada negara federal. Kekuasaan yang ada pada

negara federal dibatasi oleh kekuasaan yang terdapat pada negara-negara

yang bergabung, ini berarti adanya perbedaan antara kekuasaan pemerintahan

federal dan pemerintahan negara-negara bagian yang sangat rentan terhadap

timbulnya konflik antara keduanya. Untuk menghindarinya, pembagian

kekuasaan antara keduanya harus diatur secara tegas dan jelas yang

dituangkan dalam sebuah konstitusi. Sehingga konstitusi dalam suatu negara

federal dapat disamakan dengan perjanjian atau bersifat sebagai perjanjian

(treaty) yang harus ditaati oleh negara-negara bagian.

Jadi ciri atau sifat negara federal adalah :

a. adanya supremasi konstitusi yang menjadikan federasi itu terwujud;

b. adanya pembagian kekuasaan antara negara federal dan negara-negara

bagian;

c. adanya suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu

perselisihan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara

bagian.



2.3. Kekuatan dan Kelemahan Negara Federal

Kekuatan Negara Federal (http://dieks2010.wordpress.com) adalah :

1. Hak otonom negara bagiannya merupakan hak asli.

2. Daerah bagiannya berstatus negara.

3. Negara bagian memiliki wewenang mem buat undang–undang.

4. Wewenang membuat UUD ada pada pemerintah federal dan pemerintah

negara bagian.

5. Kekuasaan pemerintah federal berasal dari masing–masing negara bagian.

6. Negara bagian memiliki kekuasaan mengatur rumah tangga daerahnya

relatif luas.

Sedangkan kekurangan pada negara federal menurut Yuspi Rio Adhitya

Wumu (http://2ka12yuspirio.blogspot.com) adalah :

1. Pemerintahan yang lemah.

Pendistribusian kekuasaan diantara pusat dan negara bagian atau daerah

akan membawa tampuk pemerintahan sulit untuk menyelesaikan

permasalahan dalam administrasi. Artinya prinsip koordinasi dalam

adminsitrasi tidak bisa dilakukan secara efektif karena masing-masing

mempunyai sistem yang terpisah.

2. Lemah dalam hubungan luar negeri.

Dalam menjalankan hubungan luar dengan luar negeri akan timbul adanya

kebijakan yang saling berlawanan antara pemerintah federal dengan Negara-

negara bagian.

3. Merugikan penghasilan dan waktu.



Di dalam federasi banyak terdapat organ pemerintahan, dimana merambat

pada biaya yang besar. Melipat gandakan organisasi, perlengkapan dan

personalia juga membutuhkan biaya besar dalam sistem federal.

Kelemahan-kelemahan tersebut dilengkapi oleh Sugriwan Sudarmo

(http://202.158.52.214/id/) dengan membandingkannya dengan Negara AS.

1. Warga negara AS umumnya imigran Eropa yang ”merantau ke benua baru”

atas kehendak bebas dari lingkungan yang integralistik (negara kerajaan).

Mereka menyebar ke segala penjuru AS sehingga latar belakang budaya

setiap daerah relatif homogen.

2. AS umumnya merupakan negara daratan. Bila hal ini dikombinasikan

dengan kondisi di atas, bentuk negara federasi menjadi sangat tepat karena

akan mendinamisasi setiap negara bagian. Di sisi lain, interaksi antar-

daerah otonom tetap berlangsung secara intensif karena, selain tidak

dibatasi laut, juga tidak ada ”kendala” budaya.

3. Warga negara AS merasa bangga sebagai satu bangsa. Rasa kebangsaan

inilah yang makin mempersatukan mereka di bawah bendera Negara

Federasi AS.

Akan halnya Indonesia memiliki karakteristik antara lain:

4. Terdiri atas suku-suku bangsa yang mendiami daerahnya sejak dulu kala.

Indonesia menjadi merdeka dari penjajahan asing karena pahlawan nasional

(khususnya founding fathers) mampu menggalang persatuan antar-suku,

ras, agama, dan adat-istiadat dalam semangat senasib dan



sepenanggungan. Jadi, latar belakang budaya dan bangsa Indonesia pada

dasarnya heterogen.

5. Indonesia merupakan negara kepulauan. Bila ini dikombinasikan dengan

kondisi di atas, bentuk negara federasi menjadi sangat rentan. Sebab,

”setiap negara bagian” yang ”dipisahkan oleh laut” (dan memiliki budaya

sendiri) akan cenderung ingin berdaulat penuh. Sedangkan kalau tetap

dalam negara kesatuan, setiap provinsi akan ”dihubungkan oleh laut” yang

dikenal dengan negara maritime.

6. Kebanggaan sebagai satu bangsa masih rapuh, karena tingginya solidaritas

kedaerahan.

Kelebihan dan kekurangan yang diuraikan di atas merupakan kajian

akademis dan semuanya akan bergantung pada semangat dan tekad apakah

akan mempertahankan negara kesatuan atau menggantinya melalui

amandemen UUD 1945 dengan negara federal.

2.4. Nilai-Nilai Penting dalam Negara Federal.

Federalisme adalah sebuah sistem pemerintahan yang otoritasnya terbagi

menjadi dua yaitu negara dan negara bagian. Pada dasarnya sistem federalis di

Amerika Serikat membagi dua kekuasaan (otoritas) yaitu pada kedaulatan pada

pemerintah federal dan pemerintah di negara bagian. Sistem ini memberikan

kekuasaan kepada negara bagian untuk mengurus daerahnya sesuai dengan

kebjikan yang paling tepat dengan daerah tersebut (semacam otonomi daerah)

yang mengacu pada nilai-nilai lokal yang di anut di setiap negara bagian.



Karena negara bagian dan pemerintah federal sama-sama memiliki

kedaulatan yang sama maka kedua belah pihak tidak dapat mengintervensi

atau menyalahkan kebijakan-kebijakan yang di tetapkan oleh setiap Negara.

Sistem federal memerlukan nilai-nilai seperti yang dikatakan oleh Apache

(http://acakanblog.blogspot. com) bahawa agar negara federal tetap menjaga

kesatuan negaranya , nilai-nilai dari negara federal akan meliputi beberapa hal :

1. Melindungi kebebasan warganegara. Pemertintah pusat dan pemerintah

daerah dapat menjamin dan menjaga kebebasan dari rakyatnya. Kebebasan

manusia itu dibatasi oleh kebebasan sesamanya, tidak ada kebebasan yang

mutlak.

2. Memodernisasikan kekuatan negara Pemerintahan kaum anti federal

berkata bahwa pengorbanan negara bagian kepada negara dalam hal

mematuhi regulasi pemertintah pusat adalah sesuatu yang tidak bijak dan

tidak penting, mereka beranggapan bahwa negara pusat tidak akan

sanggup memenuhi kebutuhan masyarakatnya sebaik negara bagian bisa

memenuhi kebutuhan tersebut, anti-federalis beranggapan bahwa semakin

kecil suatu area pemertintahn akan semakin dekat/erat hubungan pemimpin

daerah dengan rakyatnya, semakin erat hubungan antar pemimpin-rakyat

maka kebutuhan rakyat akan dengan mudah dipahami oleh negara.

3. Menguatkan pesatuan negara. Sistem federal membutuhkan kesadaran dari

setiap negara bagian bahwa mereka juga adalah bagian dari negara federal

secara keseluruhan, oleh sebab itu untuk membangun sebuah negara yang

besar dibutuhkan kerja sama antar sesama negara federal.



Menyangkut kekuasaan (otoritas) Negara federal (Arinita Sandria,

2011:75) kekuasaan yang diserahkan disebutkan satu demi satu (limitative),

hanya kekuasaan yang disebutkan saja yang diserahkan kepada negara serikat

(delegated powers). Umumnya kekuasaan yang diberikan oleh negara bagian

kepada Negara serikat adalah hal-hal yang berhubungan dengan urusan

pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat (federal) seperti yang

terdapat dalam Pasal 10 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Urusan pemerintah

yang menjadi urusan pemerintah (pusat/federal) adalah :

a. Politik luar negeri.

b. Pertahanan

c. Keamanan

d. Yustisi

e. Moneter dan fiscal nasional dan

f. Agama.

Sesungguhnya unsur federalisme sudah terkandung dalam UU Nomor

32 Tahun 2004 tersebut di atas. Tetapi pembuat UU tidak mau menyebutkan

secara eksplisit tentang federalisme.

Konsep negara federal, yang selama ini masih terasa asing, kadang

seperti tabu bagi masyarakat kita. Padahal, kalau kita mau menengok tetangga

dekat, Malaysia, tahulah bahwa negara jiran itu sudah dari dulu menggunakan

sistem negara federal. Malaysia tidak mengalami ancaman disintegrasi hanya



karena sebagai negara federal. Demikian juga negara federal lainnya sepedi

Jerman, Australia; bahkan Amerika Serikat amat solid dan menjadi negara

adidaya di dunia.

Yang jelas untuk mewujudkan suatu Negara federal menurut C. F. Strong

yang dikutip oleh Arinita Sandria (2011:75) diperlukan dua syarat yaitu :

a. Harus ada perasaan nasional (a sense of nationality) diantara anggota-

anggota kesatuan-kesatuan politik yang hendak berfederasi.

b. Harus ada keinginan dari anggota-anggota kesatuan-kesatuan politik akan

persatuan (union), bukan kesatuan (unity) karena apabila anggota-anggota

kesatuan tersebut menginginkan kesatuan mereka akan membentuk negara

kesatuan, bukan federasi.

Namun kesemuanya akan terpulang pada kehendak rakyat (Jimly

Asshiddiqie, 2010:22-23). Karena pada dasarnya rakyatlah yang berdaulat

maka rakyat pula yang berhak untuk menentukan kebijakan-kebijakan

kenegaraan. Jika sekiranya kebijakan-kebijakan (keinginan untuk

mengamandemen UUD 1945 dengan memberlakukan negara federal), dalam

hal itu akan membebani rakyat, maka rakyat harus menyatakan persetujuannya

apakah melalui wakil-wakilnya atau melalui referendum.

Bentuk negara federal memiliki banyak keunggulannya, dan prinsip

negara kesatuan bukan harga mati. Mahfud, MD (2010:20) mengatakan bahwa

masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah pula,

maka konstitusi juga harus membuka kemungkinan untuk diubah. Oleh karena

itu Titik Triwulan Tutik (2010:97) mengatakan bahwa suatu konstitusi dikatakan



fleksibel apabila konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan zaman.

Perubahan konstitusi kiranya dilakukan secara elegan, memang perubahan

konstitusi dapat dengan mudah dilakukan apabila konstitusi itu mengalami

keadaan sebagai berikut :

a. Krisis ekonomi dan social;

b. Revolusi

c. Kejatuhan suatu rezim

d. Ketakutan akan jatuhnya suatu rezim

e. Kekalahan dari suatu perang

f. Rekonstruksi setelah perang

g. Pembentukan Negara baru

h. Kemerdekaan dari penjajah.

Kondisi di atas tentunya mengerikan, namun pengalaman menunjukan

bahwa reformasi konstitusi terjadi karena hal-hal tersebut.



BAB – III

P E N U T U P

3.1. Kesimpulan

Sesungguhnya Negara federal dapat diterapkan dalam sistem

ketatanegaraan kita karena embrio Negara federal pernah dicantumkan dalam

konstitusi RIS 1949. Walaupun di sana sini banyak juga kelemahan bentuk

negara federal, namun dengan prinsip federalis maka propinsi-propinsi akan

berubah menjadi negara bagian yang memiliki otonomisasi kuat untuk

mengembangkan negara bagiannya sendiri.

3.2. Saran-Saran

Karena isu negara federal telah memudar, maka perlu dikembangkan

lagi diskusi ilmiah yang menggali kembali hakikat negara federal. Oleh karena

itu sebagai proses pembelajaran kepada masyarakat maka pemerintah daerah

seyogianya menjalankan pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan

rakyat, sehingga masyarakat melihat bahwa pemerintah daerah sebagai cikal

bakal negara bagian dalam bentuk federal mengurangi ketergantungannya

kepada pemerintah pusat.
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