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Den 21 december 2006 bildades i Jakarta ett nytt politiskt parti som heter Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), vilket betyder Folkets hjärtas parti. De som bildat partiet är två som tidigare hade höga befattningar i general Suhartos militärregim. Det är den pensionerade generalen Wiranto, som tidigare var Indonesiens ÖB, samt filosofie doktor Faud Bawazier, som var finansminister. Nu är han verksam som professor i ekonomi vid Gajah Mada-universitetet i Yogjakarta, en stad på centrala Java. Tidigare var Bawazier medlem i partiet PAN. Den pensionerade generalen Letnan Saudi Marasabessy, som tidigare var chef för generalstaben, sade att 100 personer bildade partiet. Av dessa har 70% höga befattningar i samhället, medan de övriga är före detta generaler. Den Nya Ordningen  Bawazier sade, när partiet bildades, att han inte bryr sig om att det sägs att deras nya parti har sitt ursprung i den Nya Ordningen (”Orde Baru”). Den nya ordningen syftar på eran som inleddes med att militären erövrade statsmakten genom den blodiga kuppen under ledning av general Suharto 1965. Han dominerade sedan Indonesiens politik fram till sin avgång 1998. Det nya partiets mål är att rekrytera för framtiden. ”Vi förbereder ledare som medvetet förstår folkets hjärta”, sade Wiranto. Att han är tillbaka på den politiska arenan beror också på att han vill återskapa de värden, som nu har förlorats. Han sade att de nuvarande ledarna handlar trångsynt bara för att jaga pragmatiska väljares intresse. Partiets struktur 

Partiets generalsekreterare är Yus Usman Sumanegara. Han har 16 vice generalsekreterare och kassören har 8 vice kassörer. Dessutom har organisationen ett expertråd på 17 personer och ett rådgivande råd med 8 medlemmar, däribland Wirantos fru, Uga Wiranto. Ordförande är den person som ger mest finansiellt stöd till partiet. Partiet behöver pengar, sade en av de personer som sitter i styrelsen. Man kan tänka sig att Wiranto är ordförande. Han var under många år Suhartos adjutant, blev sedan ÖB och var ansvarig för den brända jordens taktik under Indonesiens ockupationstyrkors reträtt från Östtimor 1999. Ex-militärer i ledningen En lång rad tidigare generaler är med i partiet. Många av dem har pekats ut som ansvariga för brott mot de mänskliga rättigheterna. Några exempel är: • Try Soetrisno, utpekad som ansvarig för brott mot de mänskliga rättigheterna i samband med massakrerna i Tanjung Priok 1984 och i Dili (Santa Cruz) 1991. • Tysono Soedarto, som var med Suharto på APEC-mötet i Osaka, Japan, 1996. Enligt Radio Nederlands korrespondent Santoso var Soedarto särskilt intresserad av de demonstrerande indonesiska studenterna. Hans säkerhetspersonal slogs med Östtimoraktivister i Tokyo. • Hendropriyono, inblandad i Lampung-massakern på södra Sumatra 1989. • Ryamirzad Ryacudu, favoriserad av Megawati som kommendant för att eliminera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) i Aceh. Hendrik Amahorseja 
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