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DIMENSI POLITIS AND YURIDIS KETETAPAN MPR NO. XXXIII/MPRS/1967 

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH1. 

 

TAP MPRS NO.XXXIII/MPRS/1967 

 Pada tahun 1967, tepatnya pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS menetapkan Ketetapan 

MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan dari Presiden 

Soekarno. Ketetapan MPRS ini mengakhiri kedudukan Soekarno sebagai Presiden Republik 

Indonesia yang dipercayakan kepadanya sejak tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, dalam Bab 

II Pasal 6 TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 itu dinyatakan pula, “Menetapkan, penyelesaian 

persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-

ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan 

pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden”2.   

Rumusan Pasal 6 ketetapan tersebut sangat terang benderang, ‘celo welo-welo’, atau 

secara ‘expressis verbis’ menegaskan bahwa proses hukum terhadap Dr. Ir. Soekarno 

diamanatkan untuk diselesaikan menurut ketentuan hukum dan keadilan, dan bahwa proses 

hukum itu diperintahkan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pejabat Presiden.  

Dalam TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 itu, jelas diasumsikan bahwa Dr. Ir. Soekarno ketika 

masih menduduki jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia telah melakukan sesuatu 

tindakan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, oleh karena proses hukum yang 

dimaksud tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Presiden Soeharto selama 

masa pemerintahan Orde Baru, maka asumsi mengenai adanya pelanggaran hukum atau 

tindakan-tindakan Bung Karno yang melanggar hukum tersebut tidak dapat dipandang benar 

meskipun juga tidak dapat dinafikan seolah-olah pasti tidak benar. Sampai sekarang persoalan 

ini dibiarkan tergantung, tanpa penyelesaian, seolah-olah dibiarkan sampai semua orang lupa 

sendiri. Padahal, masalah yang tidak selesai tidak akan pernah terlupakan dari catatan sejarah, 

sebaliknya malah menciptakan masalah baru berupa stigma dan trauma di kemudian hari.  

Inilah akibatnya apabila kita sebagai bangsa tetap memelihara kebiasaan menunda-

nunda dan menghindar dari keharusan membuat sesuatu keputusan untuk menyelesaikan 

masalah, masalahnya menjadi tidak terselesaikan dan malah menimbulkan masalah baru 
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sebagai dampak ikutannya yang membuat keadaan menjadi semakin rumit dan tak 

terselesaikan. Jikalau timbul sesuatu konflik, kita cenderung menghindar dari masalah (conflict 

avoidance), bukan menyelesaikan masalah (conflict resolution). Karena itu lah, maka di masa 

depan, sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban bangsa, cara kerja bangsa kita sudah 

seharusnya dikembangkan ke arah tipe ‘conflict resolution’, bukan lagi bertahan dengan 

kebiasaan ‘conflict avoidance’. 

 Dengan adanya TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 itu, reputasi Soekarno sebagai bapak 

bangsa tergerus secara mendasar. Ia diberhentikan dari jabatannya dan mandat kekuasaannya 

sebagai Presiden mandataris MPR dicabut oleh MPRS dengan alasan hukum dan politik yang 

pada masa selanjutnya menciptakan stigma bagi nama baik Soekarno dan keluarga beserta para 

pengikut dan pencintanya.  Stigma ini sudah seharusnya dihilangkan agar rekonsiliasi antar 

kelompok pro dan kontra Bung Karno dapat berlangsung dengan tuntas dan menjamin 

kerukunan hidup bersama segenap anak bangsa dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. 

Pandangan dan sikap pro dan kontra itu sendiri, sebenarnya, terutama di kalangan generasi 

muda sudah tidak banyak lagi terdengar dalam wacana publik dan dalam sikap umum 

masyarakat kita dewasa ini. Akan tetapi, kebutuhan untuk memperbaiki dan melengkapi 

catatan sejarah yang tertinggal dan bahkan terlupakan yang berkaitan dengan penghormatan 

bangsa kita akan nilai-nilai pengabdian, kejuangan, dan kepahlawanan Bung Karno harus 

diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh generasi penerus perjuangan bangsa. 

 Memang benar pula bahwa TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 itu sendiri berlaku 

‘einmalig’ dan tidak dapat dan tidak perlu lagi ditindaklanjuti sebagaimana amanat atau 

perintah yang terkandung di dalamnya. Oleh TAP No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap 

Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 

2022, TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tersebut dimasukkan ke dalam kategori TAP MPR/S 

yang tidak lagi memerlukan tindak lanjut. Dalam Pasal 6 butir 30 TAP No. I/MPR/2003 tersebut 

ditegaskan bahwa TAP No. XXXIII/MPRS/1967 tersebut termasuk ke dalam kelompok “…. 

Ketetapan MPRS dan MPR-RI yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, ataupun 

telah selesai dilaksanakan.” Karena itu, dapat dikatakan bahwa sejak Ketetapan MPR No. 

I/MPR/ 2003 ini, status TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 itu sendiri sudah jelas tidak berlaku 

lagi sebagai dokumen hukum yang mengikat. Artinya, Ketetapan MPRS XXXIII/1967 ini secara 

yuridis sudah selesai, sudah tidak ada lagi, dan sudah tidak berlaku lagi. 

Namun demikian, sebelum Rancangan Ketetapan No. I/MPR/2003 itu dirumuskan, saya 

sendiri adalah Ketua Tim Ahli dari Universitas Indonesia yang ditugaskan oleh Badan Pekerja 

MPR untuk melakukan kajian dan menyusun draf awal rancangan TAP MPR No. I/MPR/2003 itu. 

Pengelompokan-pengelompokan pelbagai ketetapan-ketetapan tersebut berasal dari usul saya 

dalam tim yang kemudian dijadikan masukan dalam rangka perancangan ketetapan yang 
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selanjutnya diterima oleh Badan Pekerja MPR. Dapat dikemukakan bahwa ketika 

pengelompokan ketetapan-ketetapan MPR/S itu dilakukan yang terbayangkan adalah bahwa 

yang dimaksud dengan pernyataan bahwa TAP MPRS Mo.XXXIII/MPRS/1967 itu bersifat 

‘einmalig’ dan atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut tersebut di atas adalah bahwa 

proses hukum yang diperintahkan oleh TAP MPR tersebut sudah tidak dapat lagi ditindak lanjuti 

karena subjek hukum yang bersangkutan sudah tidak ada lagi, yaitu sudah meninggal dunia. 

Oleh karena itu, dalam perumusannya jelas digunakan perkataan “tidak perlu dilakukan 

tindakan hukum lebih lanjut”.  

Di samping itu, menyangkut hal-hal yang bersifat penetapan administratif, seperti 

tindakan pencabutan mandat kekuasaan Soekarno, dan lain-lain dipandang sebagai tindakan 

hukum yang bersifat ‘einmalig’, tindakan sekali dan final, sehingga tidak diperlukan lagi tindak-

lanjut sesudahnya. Dengan demikian, jika diurai, materi Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 

tersebut pada pokoknya berisi dua kategori norma, yaitu (i) norma penetapan yang konkrit dan 

individual yang bersifat ‘einmalig’, dan (ii) norma yang berkenaan dengan perintah untuk 

dilakukannya proses hukum bagi Dr. Ir. Soekarno dan amanat kepada pejabat Presiden untuk 

menindaklanjuti perintah tersebut sebagaimana mestinya. Kedua kategori norma itu lah yang 

dinyatakan tidak lagi memerlukan tindak lanjut. Yang pertama bersifat ‘einmalig’, sedangkan 

yang kedua memang sudah tidak dapat lagi ditindak-lanjuti, berhubung subjek hukum yang 

bersangkutan sudah meninggal dunia.  

Dengan demikian, yang dimaksud dengan tidak memerlukan tindak lanjut itu adalah 

sepanjang menyangkut tindakan hukum lebih lanjut. TAP No. XXXIII/MPRS/1967 sudah jelas 

tidak berlaku lagi secara yuridisi. Akan tetapi, untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

psikologi politik, luka dan dan stigma sejarah, tentu tidak termasuk ke dalam kategori hal-hal 

tidak memerlukan tindak lanjut. Artinya, meskipun secara yuridis masalah yang terkait dengan 

TAP No. XXXIII/1967 itu sudah selesai, tetapi secara politis hal itu masih meninggalkan bekas-

bekas luka dan stigma yang masih memerlukan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Jika menurut 

pertimbangan kepentingan umum, atau pertimbangan politik yang lebih luas memang 

diperlukan, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dapat saja mengeluarkan 

keputusan untuk memberikan rehabilitasi lebih lanjut kepada almarhum Dr. Ir. Soekarno, 

berhubung dalam TAP MPRS No. XXXIII/MPRS1967 tersebut Presiden Soekarno secara terang-

terang dikaitkan dengan peristiwa G.30.S./PKI dan secara implisit diasumsikan terlibat 

pelanggaran hukum sehingga memerlukan suatu proses hukum dan keadilan sebagaimana 

mestinya. Proses hukum itu sendiri ternyata tidak pernah dilaksanakan, bukan karena Bung 

Karno terbukti tidak bersalah, melainkan karena pejabat Presiden yang diperintahkan oleh 

Ketetapan MPRS tersebut, sampai akhir masa jabatannya, tidak pernah menjalankan proses 

hukum itu sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, trauma psikologis yang diakibatkan oleh 

stigma pemberhentian dari jabatan itu tetap mengganggu bagi sebagian rakyat Indonesia, 
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terutama para pendukung yang merasa dekat dengan Bung Karno. Hal itu hanya dapat 

diselesaikan dengan diberikannya rehabilitasi bagi Bung Karno sebagaimana mestinya. 

 Apakah trauma dan stigma sejarah yang diakibatkan oleh asumsi mengenai adanya 

pelanggaran hukum yang pernah dilakukan oleh Bung Karno, khususnya berkaitan dengan 

peristiwa G.30.S/PKI, dapat dilupakan begitu saja tanpa diperlukan tindakan resmi dari negara 

melalui instrumen Keputusan Presiden dan upacara kenegaraan? Mungkin saja banyak orang 

yang beranggapan bahwa dewasa ini trauma sejarah semacam itu terutama di kalangan 

generasi mudah sudah tidak ada lagi, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi.  Karena itu, 

tindakan rehabilitasi bagi Bung Karno juga sudah tidak relevan lagi untuk diperbincangkan. 

Malahan, di tengah kenyataan bahwa generasi muda pada umumnya dewasa ini sudah tidak 

ada lagi yang mempersoalkan hal-hal buruk tentang Bung Karno, diangkatnya kembali 

persoalan pencabutan mandat kekuasaan Presiden Soekarno oleh MPRS berdasarkan TAP 

MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 itu dapat membuka kembali luka lama. Karena itu, terdapat juga 

alasan logis bagi sebagian orang untuk menolak ide pemberian rahabilitasi tersebut, bukan 

karena sikap negatif kepada Bung Karno, tetapi justru karena sikap positif. 

 Namun demikian, seiring dengan dinamika perkembangan peradaban Indonesia, catatan 

sejarah tidak akan pernah hilang dari ingatan koletif bangsa. Karena itu, jika ada catatan sejarah 

yang kurang, adalah kewajiban moral generasi kita sekarang ini untuk melengkapinya, atau pun 

jika ada catatan yang berlebihan, juga adalah kewajiban moral kita untuk menguranginya. 

Bangsa kita tidak boleh dibiarkan menyimpan hutang sejarah yang tidak dapat atau tidak 

pernah terselesaikan. Untuk menyelesaikan trauma psikologis dan melengkapi catatan yang 

terlupakan itu, justru diperlukan upaya pemberian rehabilitasi terhadap Bung Karno dengan 

Keputusan Presiden, setelah mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya dari 

Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 19453. Di samping itu, 

pemberian rehabilitasi tersebut sebaiknya dilakukan melalui upacara kenegaraan yang bersifat 

khusus pula yang dipimpin sendiri oleh Presiden, sehingga dengan demikian seluruh rakyat 

Indonesia dapat menyaksikan adanya tindakan resmi oleh negara untuk menghapus segala 

trauma sejarah dan stigma yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, tokoh pendiri bangsa dan negara 

serta Presiden pertama Republik Indonesia, terkait dengan Ketetapan MPRS No. 

XXXIII/MPRS/1967 tersebut. 

 
IMPLIKASI PENGANUGERAHAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL 
 

Dalam pelbagai kesempatan menyampaikan pandangan mengenai Bung Karno saya 
seringkali mengusulkan agar gelar kepahlawanan yang diberikan kepada Bung Karno dan Bung 

                                                           
3
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Mahkamah Agung”. 
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Hatta pada tahun 1986, yaitu gelar Pahlawan Proklamator, perlu disempurnakan. Keputusan 
pembertian gelar Pahlawan Proklamator tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat 
kecuali setelah terbentuknya UU No. 20 Tahun 2009 yang dalam penjelasannnya menyatakan 
bahwa yang dimaksud dengan “Pahlawan Nasional adalah .................., termasuk Pahlawan 
Proklmator,..........”. Keputusan penganugerahan gelar Pahlawan Proklamator itu memberikan 
penghargaan kepada Bung Karno dan Bung Hatta tidak sebagai tokoh-tokoh yang masing-
masing yang diberikan penghargaan tinggi, melainkan memberikan penghargaan itu sebagai 
dwi-tunggal yang mengkerangkeng kebesaran nama masing-masing jaug melebihi satu 
peristiwa yang meskipun sangat penting dan menentukan, yaitu peristiwa proklamasi, tetapi 
tidak dapat menggambarkan keseluruhan nilai-nilai kepahlawanan yang telah didarmabaktikan 
oleh Bung Karno dan Bung Hatta secara sendiri-sendiri kepada bangsa dan negara. 

Di samping alasan tersebut masih banyak pertimbangan lain yang dapat digunakan 
untuk menyatakan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Proklamator bagi Bung Karno dan 
Bung Hatta dengan Keputusan Presiden No. 081 Tahun 1986 banyak mengandung kelemahan 
dan kekurangan yang harus dilengkapi dan disempurnakan. Karena itu, untuk kesempurnaan 
gelar anugerah kepahlawanan bagi Bung Karno dan Bung Hatta, saya mengusulkan agar 
dikeluarkan untuk masing-masing satu Keputusan Presiden baru yang terpisah sebagai tindakan 
asministratif yang dperlukan untuk menjalankan ketentuan UU No. 20 Tahun 2009 yang baru 
itu sebagaimana mestinya. Bak gayung bersambut, usul tersebut segera mendapatkan 
perhatian luas dari masyarakat dan pelbagai media, sehingga akhirnya para tokoh-tokoh 
nasional yang sedang menjabat Ketua dan Wakil Ketua MPR, DPR, dan DPD, seluruhnya tanpa 
kecuali, menandatangani petisi yang mengusulkan kepada Presiden agar memberikan anugerah 
Pahlawan Nasional kepada Bung Karno dan Bung Hatta, tidak dengan menggunakan prosedur 
biasa sebagaimana diatur oleh UU No. 20 Tahun 2009. 

Petisi para tokoh nasional itulah yang kemudian menjadi penggerak sehingga Presiden 
segera menugaskan kepada Dewan Gelar, Tanda Kehormatan (DGTK) untuk mempersiapkan 
rekomendasi sebagaimana mestinya untuk mengusulkan diterbitkannya Keputusan Presiden 
baru guna memberikan anugerah Pahlawan Nasional kepada Bung Karno dan Bung Hatta secara 
sendiri-sendiri. Sebenarnya, dalam Keputusan Presiden yang baru tersebut dapat ditegaskan 
mengenai hal-hal sebagai berikut: Pertama, bahwa  Pahlawan Proklamator yang telah 
dianugerahkan kepada Bung Karno berdasarkan Keputusan Presiden No. 081/1986 adalah 
Pahlawan Nasional sebagiaman dimaksud oleh Undang-Undang yang baru; Kedua, bahwa 
dengan pertimbangan bahwa Bung Karno telah berjasa sangat luar biasa kepada negara dan 
bangsa, Pemerintah menganggap perlu menegaskan sekali lagi memberikan gelar Pahlawan 
Nasional bagi Dr. Ir. Soekarno; dan Ketiga, khusus bagi Bung Karno, perlu ditegaskan pula 
bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan rehabilitasi 
untuk mengembalikan seluruh nama baik Bung Karno sehubungan dengan adanya ketentuan 
dalam Ketetapan MPR No. XXXIII/MPRS/1967 yang tidak pernah dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. 

Usul penegasan Gelar Pahlawan Nasional bagi Bung Karno dan Bung Hatta serta usul 
pemberian rehabilitasi bagi Bung Karno dapat dilakukan atas dasar niat baik dan kehendak 
politik serta prakarsa Presiden sebagaimana mestinya. Dengan demikian, Keputusan Presiden 
yang dimaksud sekaligus dapat dimanfaatkan untuk memberikan rehabilitasi kepada Bung 
Karno guna mengembalikan seluruh nama baiknya dalam sejarah sebagai akibat tidak 
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dilaksanakannya proses hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 TAP No. XXXIII/MPRS/1967. 
Upaya rehabilitasi atau pemulihan nama baik itu, dapat pula ditempuh dengan cara 
penyampaian permohonan maaf atau setidaknya penyampaian pernyataan penyesalan dari 
Presiden atas nama negara kepada keluarga almarhum. Namun, sekiranya pun hal itu tidak 
mungkin dilakukan, setidak-tidaknya diperlukan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa 
dengan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional itu bagi Bung Karno, berarti nama baik Bung 
Karno telah dipulihkan sebagaimana mestinya. Sayangnya, Surat Keputusan Presiden yang telah 
ditetapkan untuk penganugerahan gelar Pahlawan Nasional itu, yaitu Keputusan Presiden No. 
83 Tahun 2012 bertanggal 7 November 2012 tidak sepenuhnya memuat hal-hal yang saya 
usulkan itu, sehingga harapan kita tidak terkabul secara sepenuhnya. 

 
Namun demikian, dengan telah resminya gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada 

Bung Karno sebagaimana diusulkan di atas, sebenarnya, sudah cukuplah bagi kita untuk 

memastikan status hukum dan persoalan stigma politik Bung Karno yang masih tersisa. Karena, 

pemberian gelar Pahlawan Nasional itu justru menegaskan bahwa asumsi atau anggapan 

adanya cacad hukum dalam diri Bung Karno di masa hidupnya tentu terhapus dengan 

sendirinya, oleh karena dengan pemberian gelar itu, jelas diasumsikan bahwa Bung Karno tidak 

pernah cacad hukum. Memang demikianlah persyaratan seseorang untuk dianugerahi gelar 

Pahlawan Nasional menurut ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2009, yaitu tokoh yang 

dimaksud dipersyaratkan tidak boleh cacad secara hukum. Karena itu, jika Bung Karno diberi 

gelar Pahlawan Nasional, setidaknya meneguhkan lagi gelar yang sudah diberikan kepadanya 

dengan Keputusan Presiden No. 081 Tahun 1986, yaitu sebagai Pahlawan Proklamator bersama 

dengan Bung Hatta, maka berarti negara secara resmi melalui Keputusan Presiden menegaskan 

bahwa Bung Karno tidak pernah cacad hukum selama hidupnya. Dengan demikian, stigma 

mengenai asumsi keterlibatan Bung Karno dalam peristiwa G30S/PKI secara alamiah akan 

hilang dengan sendirinya. 

Artinya, dengan telah dianugerahkannya secara resmi gelar Pahlawan Nasional itu 

kepada Bung Karno pada tahun 2012 dengan menggunakan dasar UU No. 20 Tahun 2009 yang 

mengatur syarat-syarat yang ketat untuk setiap calon penerima gelar Pahlwan Nasional, maka 

berarti sejak dari tahun 2012, segala asumsi yang terdapat dalam Bab II Pasal 6 TAP MPRS No. 

XXXIII/MPRS/1967 yang menyatakan, “Menetapkan, penyelesaian persoalan hukum selanjutnya 

yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam 

rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat 

Presiden”4 dengan sendirinya sudah dianggap tidak ada lagi. Dengan demikian, secara yuridis 

formal, kita dapat memastikan bahwa Bung Karno adalah Pahlawan Nasional yang hidupnya 

bersih dari cacat hukum yang pernah dikait-kaitkan dengan dirinya, seperti dengan peristiwa 

                                                           
4
 Lihat Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 21960 s/d 2002, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 2002, hal. 271-275. 
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G30S/PKI. Sekarang, yang tersisa tinggallah soal-soal pendidikan bagi masyarakat luas bahwa 

Bung Karno adalah Pahlawan Nasional, Pahlawan Bangsa, yang hanya hidup untuk Indonesia.  

Untuk itu diperlukan upaya pemasyarakatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, baik 

melalui pendidikan maupun melalui komunikasi publik bahwa persoalan sejarah bangsa kita 

mengenai Bung Karno sudah selesai. Presiden sendiri dalam upacara penganugerahan gelar 

Pahlawan Nasional kepada Bung Karno dan Bung Hatta telah memberikan pidato resminya. 

Padahal, dalam upacara penganugerahan gelar semacam itu, biasanya tidak pernah ada acara 

pidato Presiden sama sekali. Namun, untuk menghargai Bung Karno dan Bung Hatta, Presiden 

Seosilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan sambutan resminya. Sayangnya, Presiden 

tidak secara eksplisit berupaya untuk mengemukakan penegasan sikapnya terhadap eksistensi 

Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Padahal ini penting sebagai petunjuk arah bagi upaya 

pendidikan politik yang lebih luas bahwa masalah dengan Bung Karno dan TAP MPRS No. XXXIII/ 

MPRS/1967 memang sudah selesai. 

 Namun, terlepas dari kelemahannya, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi 

Bung Karno tersebut di atas jelas merupakan upaya penyempurnaan terhadap kekurangan yang 

terjadi dalam catatan sejarah bangsa kita mengenai Bung Karno selama ini, yang harus kita 

syukuri bersama. TAP MPRS No. XIII/MPRS/1967 yang meskipun sudah selesai dan tidak berlaku 

lagi secara yuridis, masih menyisakan masalah yang harus diselesaikan secara politik. Sejak 

berlakunya Ketetapan MPR No. I/MPR/2003, secara yuridis, TAP No. XXXIII/MPRS/1967 itu 

sudah tidak berlaku lagi dan sudah hilang dari catatan sejarah hukum Indonesia. Sedangkan 

stigma politik yang tercipta oleh adanya Bab II Pasal 6 TAP MPRS No. XXXIII/1967 tersebut 

dapat diselesaikan oleh adanya Keputusan Presiden yang menganugerahkan gelar Pahlwan 

Nasional pada bulan yang lalu.  

Dengan demikian, sisa masalah yang harus kita kerjakan sekarang hanyalah soal 

sosialisasi, pemasyarakatan melalui pendidikan dan komunikasi yang seluas-luasnya. Harapan 

kita hendaklah semua kekuatan bangsa dapat meneladani semua nilai perjuangan dan 

kepahlawanan Bung Karno. Apalagi, bagi generasi sekarang yang sedang mengalami krisis 

kepemimpinan dan keteladanan, kepahlawanan Bung Karno dapat dihidupkan kembali sebagai 

sumber inspirasi bagi semua. Selain itu, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno 

dan Bung Hatta ini juga dapat dijadikan momentum untuk menuntaskan proses rekonsiliasi 

ideologis dalam sejarah agar generasi sekarang yang hidup dalam suasana baru dengan iklim 

kebebasan di segala bidang di masa pasca reformasi, sungguh-sungguh hidup rukun dan damai 

sebagai sesama anak bangsa. Kita adalah masyarakat ‘Bhineka-Tunggal-Ika’ yang telah 

bersepakat untuk hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 

bersatu padu dengan sumber rujukan sistem aturan normatif yang sama, yaitu UUD 1945, dan 

sumber rujukan sistem nilai yang sama, yaitu Pancasila. 


