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Kata Pengantar 
“ SEBUAH GAGASAN ” 

 

 
Bismillahirrahmanirrahiim 
Assalamu’ alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Perjuangan panjang para Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tergabung dalam PARADE 

NUSANTARA yang dimotori oleh PRADJA (Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Jawa 

Tengah), dan AKD (Asosiasi Kepala Desa) Jawa Timur telah mengagetkan tidak saja Pemerintah 
Pusat, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Sungguh merupakan sebuah sejarah pergerakan 

pertama kalinya di dunia. Pimpinan wilayah terkecil dari sebuah negara melakukan aksi besar-
besaran menuntut “sesuatu” pada aparat pemerintahan tertinggi di negeri ini. 

Beberapa tuntutan yang disuarakan dapat dikelompokkan dalam 2 kategori besar yaitu 
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pedesaan dan peningkatan kesejahteraan Aparatur 
Pemerintah Desa, yang muaranya adalah tuntutan diamandemennya Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2004 tentang  Pemerintah Daerah. 
Pencapaian prestasi yang harus diakui bersama atas perjuangan PARADE NUSANTARA adalah 

: (1) Alokasi dana pemberdayaan masyarakat desa telah disetujui melalui menentukan Alokasi 
Dana Desa yang sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Desa, untuk digunakan dalam pelaksanaan 
pemberdayaan masyarakat pedesaan; (2) Kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa juga menjadi 

perhatian Pemerintah Pusat, dengan cara akan dibatalkannya PERDA Kabupaten yang tidak 
mengalokasikan dana kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa; (3) Amandemen UU 32 tahun 

2004 telah masuk dalam Proleknas DPR RI untuk tahun 2007, dan merupakan prioritas urutan ke-
7 (tujuh). 

Tuntutan lain PARADE NUSANTARA adalah dihapuskannya pembatasan masa jabatan Kades 

yang “hanya” 2 periode serta larangan Kepala Desa untuk menjadi pengurus partai politik. Sebuah 
langkah cerdas dan tak terbayangkan oleh Pemerintah Pusat adalah diajukannya Hak Uji Materiil 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
Tidak diterimanya uji materiil oleh MA, pada akhirnya menghentikan langkah PARADE 

NUSANTARA,  walau tidak dapat diartikan sebagai sebuah akhir perjuangan. 
Parade Nusantara sebagai sebuah aliansi perjuangan persatuan Kepala Desa dari beberapa 

Provinsi di Indonesia (Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Jabar, Banten, Lampung, Sulsel), ini telah 

sampai pada titik tunggu. Mengapa dikatakan titik tunggu, karena perubahan kebijakan yang ada 
lebih merupakan mengantungkan harapan pada mereka-mereka yang bukan pelaku pemerintahan 

desa (DPR, DPD, Pemerintah Pusat). Pertanyaannya adalah haruskah dititik tunggu ini kita 
kemudian duduk rapi menunggu belas kasih mereka yang belum tentu peduli ? 

Saudaraku, para pemimpin pejuang pedesaan Indonesia, 

Sungguh tidak cukup sekedar memberi jawaban atas pertanyaan tersebut diatas, maka 
marilah bersama kita tengok sekilas perjalanan kehidupan demokrasi Negara Indonesia tercinta 

ini.  
Kehidupan demokrasi di Indonesia, pertama kali dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda 

pada masa penjajahan dengan memberikan hak berdemokrasi pada rakyat yang dijajahnya berupa 

sistem pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh rakyat. Setelah merdeka, Negara Indonesia 
memberikan hak demokrasi rakyat dengan memilih wakilnya di DPR dan menyerahkan seluruh 

kedaulatannya kepada anggota DPR. Demokrasi dengan perwakilan telah digunakan para politikus 
untuk memajukan kelompok partai politiknya agar menjadi pemenang pemilu yang dilakukan tiap 
5 tahun sekali. 

Pemenang pemilu mengatasnamakan rakyat berhak mengatur segala sesuatu tentang bangsa 
dan negara ini, namun dengan pemahaman mereka sendiri, bukan lagi berdasarkan pemahaman 

rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih hanya dimobilisir pada saat pemilu dan setelah itu ditinggalkan, 
bahkan yang tidak memberi dukungan pada partai pemenang pemilu akan diabaikan sebagai 

bentuk “hukuman”. Ini terjadi sampai pada era reformasi saat ini.  
Berharap banyak pada era reformasipun pada akhirnya hanya sebatas pembelajaran 

demokrasi pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan Kepala Daerah secara langsung. Sisi lain yang 

justru patut disesalkan adalah desa yang berdasarkan undang– undang sebagai satuan 
masyarakat yang harus diakui adat istiadat dan tradisinya pun telah ditata sedemikian rupa, 
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dengan pemikiran baru yang sama sekali tidak membumi di tanah Indonesia. Desa malah seakan-

akan diatur dan ditempatkan sebagai sebuah kabupaten kecil (adanya eksekutif desa dan legislatif 
desa). Desa telah dibuat sebagai kelinci percobaan demokrasi di Indonesia, sampai sampai Kepala 

Desa sebagai seorang warga Negara dirampok hak-haknya secara terang-terangan oleh negara. 
Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, tapi Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri, 

Wakil Presiden dan Presiden hingga saat ini sama sekali tidak dilarang untuk hal tersebut. 
Janganlah kita lupa pada sejarah. “JASMERAH” begitu dikatakan Soekarno, sang Presiden 

Pertama Indonesia pada satu masa. Sungguh suatu pelajaran berharga yang dapat kita tarik 

sebagai pijakan untuk memperbaiki demokrasi di Republik ini. 
 

Saudaraku seperjuangan, 
Sejarah telah mencatat ahlinya berdemokrasi adalah masyarakat desa yaitu dengan telah 

dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa secara langsung sejak jaman Hindia Belanda. Dengan 

darah demokrasi yang telah merasuk dalam diri setiap masyarakat pedesaan di Indonesia, maka 
Kepala Desa pastilah seorang putra terbaik desa yang pada akhirnya sepantasnyalah pada suatu 

saat kelak akan menjadi putra terbaik bangsa dan negeri ini. 
Larangan menjabat Kepala Desa lebih dari dua kali harus dihormati, larangan Kepala Desa 

menjadi pengurus partai politik harus pula dijunjung tinggi, walau teramat menyedihkan dan 

berbuah petaka pada putra-putra terbaik bangsa ini. Para pemimpin lokal pedesaan pada akhirnya 
harus memulai langkah dari titik nadir, ketika harus masuk dalam ranah politik di negeri ini. 

Berbakti pada negeri telah teruji, mensejahterakan masyarakat telah ditunjukkan, mampu 
menangani pembangunan pun telah dilakoni oleh mereka yang telah dua kali menjabat sebagai 

Kepala Desa. Sebelumnya, potensi ini dilihat sebagai alat pemenangan partai politik belaka yang 
digunakan sesaat saja, ketika masa kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan 
kepala daerah. 

Berkarier jabatan politik dalam pemerintahan mulai dari seorang Kepala Desa, berjenjang 
menjadi Bupati, Gubernur, Menteri yang pada akhirnya menjadi seorang Presiden, bisa jadi 

hanyalah mimpi. Berkarier jabatan politik dalam lembaga legislatif dari Kepala Desa berjenjang 
menjadi Anggota DPRD kabupaten, DPRD propinsi yang akhirnya DPR RI mungkin hanyalah 
sebuah angan-angan belaka. 

Mimpi dan angan-angan itu akan menjadi sebuah realitas manakala kita mau bekerja sama 
bergotong royong membangun sebuah partai yang berbasis anggota Kepala Desa Perangkat Desa 

dan mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai pemimpin lokal pedesaan Indonesia. Kita 
bersama sama akan menghimpun kekuatan untuk mendapatkan kekuasaan yang pada akhirnya 
kita gunakan kekuasaan untuk memberikan pembelajaran demokrasi yang sebenarnya pada 

bangsa dan negeri ini.  
Mengutip kata-kata Soekarno, Presiden Pertama Indonesia : “Gotong royong 

menggambarkan suatu usaha, suatu amal, suatu pekerjaan, satu karya, satu gawe. Marilah 
kita menyelesaikan suatu karya, gawe, pekerjaan amal ini secara bersama-sama. Amal 
semua buat kepentingan semua. Keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul 
baris buat kepentingan bersama, itulah gotong royong 

Saudaraku, tokoh - tokoh Pemimpin Lokal Pedesaan Indonesia,  

PARADE NUSANTARA telah menunjukkan gotong-royongnya dengan melakukan aksi massa 
besar di pusat pemerintahan Republik ini, tanpa ada sponsor atau dukungan partai politik 

manapun. Sungguh kita tidak boleh hanya duduk diam menunggu karya dari mereka yang belum 
tentu paham desa, sedalam yang saudara - saudara pahami. Saatnya PARADE NUSANTARA ber- 
”metamorfosis” dari sebuah aliansi perjuangan persatuan Kepala Desa dari beberapa provinsi, 

menjadi sebuah partai yang memiliki jaringan di seluruh negeri ini,  PARTAI PARADE NUSANTARA. 
Potensi besar tokoh tokoh Pemimpin Lokal Pedesaan, janganlah hanya menjadi “anak kost” di 

“rumah” partai politik yang telah ada. Dengan bukti kita mampu bergotong-royong maka tokoh 
tokoh Pemimpin Lokal Pedesaan ini akan mampu “membuat rumah sendiri” yaitu PARTAI PARADE 
NUSANTARA. 

Harkat masyarakat desa harus diperjuangkan. Kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat 
Indonesia harus jadi tujuan. Oleh karenanya semangat perjuangan kita hanya satu yaitu 

MEMBANGUN DESA, MEMPERKOKOH KOTA, MENUJU INDONESIA JAYA 
 Wassalamu’ alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 



 

Halaman  3 dari  49 

Dewan Pimpinan Nasional Partai Parade Nusantara         @ 2008 

 

 
Jakarta, Medio Desember 2006 
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Kata Sambutan 
“SATU KEYAKINAN” 

 

 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan amanah untuk berkarya dan 

mendarmabhaktikan waktu, tenaga dan pikiran kita untuk bersama mengawali peningkatan taraf 
kehidupan masyarakat perdesaan di Indonesia.  

Berdasarkan data statistik nasional, rakyat yang tinggal di perdesaan jumlahnya 78%, 

sementara yang tinggal di perkotaan hanya sekitar 22%. Ironisnya, pemerintah lebih terfokus 
untuk mengangkat sektor perkotaan dan mengabaikan pembangunan di perdesaan.  

Ketidakadilan ini sebenarnya sudah tampak sejak awal ketika dimulainya proses pemilihan 
umum, kita bisa melihat semua lapisan dan strata elit politik dari pusat Jakarta, dari ibukota 

Provinsi, sampai elit-elit politik di tingkat Kabupaten berduyun-duyun turun ke Desa untuk mencari 
massa, mendulang suara. Mereka berlaku demikian simpatiknya, mengobral janji dan meniupkan 
angin sorga pada masyarakat desa, dengan tutur kata yang amat bijak, laksana dewa yang akan 

memperjuangkan dan memakmurkan masyarakat desa.  
Tetapi apa yang terjadi ketika pemilu usai. Nasib masyarakat desa tidak juga berubah. Yang 

benjut tambah benjol, yang terluka semakin parah, dan yang mati tidak pernah kembali. Harapan 
ternyata hanyalah bualan belaka, janji-janji tinggal janji, dan semuanya ternyata hanya impian 
semata. Para elit politik kembali ke habitatnya di kota masing-masing dengan senyum 

kemenangan, serta duduk di kursi empuk dengan gaji besar yang sudah menanti.   
Keberadaan PARADE NUSANTARA sebagai payung organisasi para Kepala desa dan Perangkat 

Desa seluruh Indonesia, sudah saatnya bisa berdiri sendiri dan menentukan masa depannya tanpa 
harus menjadi objek semata.  

Kepala Desa di Indonesia yang lebih kurang 62.000 jumlahnya, pada tahun 2007 nanti, 75 

persen nya akan memasuki masa purna tugas. Kita bisa membayangkan, kekuatan yang telah kita 
pupuk selama ini akan turut surut seiring berakhirnya masa jabatan mereka. Keterikatan, 

emosional/rasa solidaritas di dalam PARADE NUSANTARA akan pupus dan mereka tidak bisa lagi 
memperjuangkan pedesaan ke tingkat yang lebih tinggi, karena merasakan sudah tidak ada 

tempat yang pas untuk menyuarakan aspirasi mereka.  
Padahal Kepala Desa merupakan ujung tombak, para putra terbaik yang memiliki kemampuan 

lebih untuk bisa mengembangkan diri demi kemajuan desa. Pengalaman selama menjabat Kepala 

Desa membuktikan bahwa mereka mampu memimpin masyarakatnya. Ketokohan merekalah yang 
menjembatani komunikasi diantara masyarakat dan mempertahankan persatuan dan kesatuan 

warga tanpa campur tangan pihak luar. 
Untuk itu, jasa-jasanya haruslah dihargai dan harus ditempatkan sebagai senior bagi para 

Kepala Desa/Perangkat Desa penggantinya. Tidak boleh ada pepatah ‘’habis manis sepah 

dibuang’’. Perlu ada kesadaran baru untuk menempatkan para mantan Kepala Desa dan Perangkat 
Desa atau para senior itu di tempat terhormat.  

Partai politik adalah wahana yang tepat untuk tetap melestarikan kepemimpinan mereka. 
PARTAI PARADE NUSANTARA akan menjadi kendaran baru untuk menampung dan menyalurkan 
aspirasi mereka yang mungkin belum bisa keluar karena terbentur birokrasi.  

Melalui PARTAI PARADE NUSANTARA inilah, kami mengajak para Kepala Desa atau Perangkat 
Desa yang telah purna tugas untuk bergabung sebagai pendiri, penyangga dan pelaku aktif 

PARTAI PARADE NUSANTARA. Sebagian dari mereka tentu akan terpilih sebagai Anggota Lembaga 
Legislatif/DPRD Kabupaten pada pemilihan umum (Pemilu) pertama yang diikuti PARTAI PARADE 
NUSANTARA. 

Kami percaya para mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa, ketika duduk sebagai anggota 
DPRD Kabupaten dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Karena mereka 

semua sudah cukup teruji memimpin rakyat desa selama puluhan tahun. Mereka tahu betul apa 
yang baik dan apa yang tidak baik bagi rakyatnya, rakyat yang diwakilinya. Tidak seperti pejabat-

pejabat yang ada, yang selama ini tahu kondisi rakyatnya terutama rakyat desa hanya dari kaca 
jendela mobil mewahnya.  

Selain itu, mereka juga bisa tetap mem-back up para yuniornya, Kepala Desa dan Perangkat 

Desa yang masih aktif, dan berjuang memakmurkan rakyat desa, yang sejak jaman penjajahan, 
jaman kemerdekaan, jaman Orde Lama, jaman Orde Baru hingga jaman Reformasi ini, rakyat desa 
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selalu dimarjinalkan / dipinggirkan, serta diperlakukan tidak adil baik secara ekonomi, politik, 

sosial maupun budaya.  
Saya yakin……… yakin sekali, bahwa ini adalah The New Emerging Forces. adalah kekuatan 

baru yang sedang tumbuh. Ingat!!! sedang tumbuh oleh kehendak alam dan bukan ditumbuhkan 
oleh para kaum borjuis neo kapitalisme dan neo liberalisme.  

PARTAI PARADE NUSANTARA ke depan pasti akan besar dan mampu mewarnai serta 
memayungi perjalanan panjang bangsa ini, dengan pemahaman hati yang sama. Insya Allah 
bukan hanya BERSAMA KITA BISA, tetapi KITA BISA BERSAMA-SAMA membesarkan partai ini.  

Keyakinan ini dikarenakan, partai ini ditumbuhkan dan dikembangkan oleh para Kepala Desa 
dan Perangkat Desa, mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa atapun nama lainnya, 

mulai dari Sabang sampai Merauke. Beliau-beliau ini adalah bapaknya rakyat desa, pamomongnya 
rakyat desa, dan panutan bagi rakyat di desanya. 

Oleh karena itu, ketika “lidi-lidi”  ini bersatu dan berhimpun membentuk sebuah sapu, yang 

terikat dengan sangat kuat, Insya Allah dapat membersihkan kotoran-kotoran di negeri ini. Dan 
kalau memang ini benar terjadi, maka inilah KEBANGKITAN KEDUA para Marhaen negeri ini, yang 

akan mampu menggusur penjajah bangsa Indonesia di era reformasi ini, yaitu para NEO-
KAPITALISME dan NEO-LIBERALISME yang menyebabkan rakyat Indonesia menjadi kuli 
negaranya sendiri, hingga saat ini. Ingat itu......!!! 

Ini akan menjadi kekuatan sejati, TUMBUH DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT DAN UNTUK 
RAKYAT. Inilah yang sesungguhnya dinamakan “ bottom up system not top down planing “, 

membangun dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah.  
Ini adalah kekuatan menggelegak. Buah dari kesadaran karena penderitaan panjang rakyat 

desa, yang dijebol dan dan dipelopori satria-satria pinandita, satria-satria piningit yang lama 
bertapa di desa-desa dan gunung-gunung Nusantara.  

Saya berharap, meminta, dan memohon, khususnya kepada saudara-saudaraku Kepala Desa 

dan Perangkat Desa beserta para mantan-mantannya, serta pada rakyat desa di seluruh 
Indonesia, bersatu padulah dan buatlah Ibu Pertiwi dan negeri ini bangga. Dan kalau kelak aku 

roboh, jangan biarkan panji-panji itu tumbang. Ketika terlepas dari tanganku aku titipkan PARTAI 
PARADE NUSANTARA ini kepadamu. Ambil tongkat komandoku !!!.  

Yang terakhir kali.  

- Kalau Sudah Aku Tunaikan Segala Janjiku  
- Jangan Kau Lantunkan Kidung Sedih Buatku  

- Jangan Kau Tanam Pohon Kamboja Di Atas Singgasanaku  
- Jangan Pula Kau Taburkan Mawar Merah Di Atas Kepalaku  
- Biarlah Tumbuh Rumput Hijau Yang Menyelimuti  

- Dan Embun Pagi Yang Menetesi  
Ingat……………!!!! Terus maju……………!!!! Jangan ragu-ragu…… !!!!  

Insya Allah Ibu Pertiwi selalu memayungimu.     
MERDEKA …………………!!!! 
 

Jakarta, Medio Desember 2006 
 

 
 

 
 
H. SUDIR SANTOSO, SH 

Ketua Dewan Pendiri 
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PIAGAM DEKLARASI 
PARTAI PARADE NUSANTARA 

 
 

Bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kemajuan pembangunan 
wilayah pedesaan, telah sampailah pada suatu babak baru perjuangan. 

Upaya menyatukan langkah segenap masyarakat pedesaan Indonesia perlu diawali dari dan 
oleh tokoh-tokoh pemimpin lokal pedesaan. Kesungguhan dan tekad bulat perlu senantiasa 
ditanamkan dalam semangat meningkatkan kesejahteraan dan memajukan pembangunan wilayah 

pedesaan. 

Sebagai sebuah perjuangan, penyatuan langkah tokoh-tokoh lokal pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah keniscayaan.  

Tokoh-tokoh lokal secara bergotongroyong bersama dengan masyarakat telah terbukti 
mampu memberikan arti penting dalam pembangunan desa. Meraka adalah pelopor 

pembangunan kelompok terkecil masyarakat di Republik ini. 

Perjuangan menggulirkan gerakan perubahan untuk menuju Indonesia yang adil, aman dan 

sejahtera telah mereka lakukan dengan atau tanpa dukungan dari pemerintah pusat. 

Bahwa pola pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini selalu menitik 
beratkan pada pembuatan titik pertumbuhan utamanya di perkotaan yang secara teori diharapkan 

akan berimbas pada pemberdayaan masyakarakat desa. 

Teori tricle down effect yang didewakan ternyata tidak berjalan malah kota menjadi daya 

magnet yang luar biasa untuk urbanisasi masyarakat desa ke kota dan dikota mereka dianggap 
sebagai sumber permasalahan.  

Kenyataan pedesaan selalu ditempatkan bagaikan anak tiri dalam derap pembangunan, oleh 
karenanya tekad untuk lebih mensejahterakan masyarakat pedesaan serta memajukan 
pembangunan wilayah pedesaan, haruslah terus dikobarkan. Tidak cukup dikobarkan tetapi juga 

harus diawali dari dan diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pemimpin lokal pedesaan.  

Menimbang pada hal – hal tersebut diatas, maka dalam rangka mengawal perubahan dan 

mempercepat tercapainya cita-cita bersama menuju masyarakat yang adil dan makmur perlu 
dibangun komitmen bersama seluruh tokoh-tokoh pemimpin lokal pedesaan se Indonesia.  

Komitmen tersebut adalah membangun sebuah wadah politik baru yaitu PARTAI PARADE 

NUSANTARA agar dapat terlibat aktif dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, 
adil dan makmur.  

Mendasarkan pada asas Gotong-royong, PARTAI PARADE NUSANTARA membangun visi : 
Menuju Masyarakat Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat dengan menjunjung tinggi kaidah-
kaidah kesetaraan, kebebasan, dan kebersamaan. 

PARTAI PARADE NUSANTARA dalam semangat memperjuangkan visi politiknya telah 
merumuskan misi politik yang akan dikembangkan partai kedepan yaitu: 

1. Peningkatan pola kesetaraan hidup dalam kehidupan bermasyarakat termasuk kesempatan 
yang sama untuk dapat menjadi lebih baik, mewujudkan cita-cita politik, ekonomi, sosial dan 
budaya, maupun untuk dapat menjadi pemimpin bangsa. 

2. Menumbuh-kembangkan budaya kebebasan dalam kehidupan demokrasi, baik dalam 
demokrasi politik yakni kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh kesempatan 

mewujudkan cita-cita politiknya, maupun dalam demokrasi ekonomi.  

3. Penguatan nilai-nilai kebersamaan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang dimiliki, diakui dan dianut oleh 
masyarakat sebagai suatu bentuk kearifan lokal, termasuk dalam mempertahankan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga menjadikan masyarakat Indonesia 

memiliki sifat kesetiakawanan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras maupun 
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golongan, dengan semangat cinta pada jati diri tanah air dan bangsanya menuju cita-cita 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu padu. 

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan dengan 

didorong keinginan Membangun Desa, Memperkokoh Kota Menuju Indonesia Jaya, 
maka dengan ini kami nyatakan berdirinya PARTAI PARADE NUSANTARA. 

 
 
 

 
Dinyatakan di Jakarta 

pada tanggal 22 Desember 2006 
 
Dewan Pendiri 

Partai Parade Nusantara 
Atas nama pemimpin lokal pedesaan se Indonesia 

 
 
 

H. Sudir Santoso, SH 
Ketua 

Suryokoco, SE 
Sekretaris 

 
 

Budidoyo 
Wakil Ketua 

 
 

 

 
Anggota – Anggota : 

1. Bambang Suparno Banjarnegara Jateng 
2. Toto Hardono Banjarnegara Jateng 
3. Karnoto Batang Jateng 

4. Moch Farindi Batang Jateng 
5. Saptono Batang Jateng 

6. Sutrisno Batang Jateng 
7. Waryoto Grobogan Jateng 
8. H. M. Samsi Jepara Jateng 

9. Zaenal Abidin Jepara Jateng 
10. Guno Mulyono Karanganyar Jateng 

11. Anton Zulfikar Kebumen Jateng 
12. Kumiayi agung saputra Klaten Jateng 
13. Siswadi Budiharjo Klaten Jateng 

14. Agus Pantoko Magelang Jateng 
15. Budi Agung J Magelang Jateng 

16. Pramono Magelang Jateng 
17. Mas'ud Pati Jateng 

18. Slamet Widodo Pati Jateng 
19. Sudir Santoso Pati Jateng 
20. Budiyono Sukirno, S.Ip Pekalongan Jateng 

21. Surjokotjo, SE Semarang Jateng 
22. Lasimin, Drs. Sukoharjo Jateng 

23. Masrochin Sukoharjo Jateng 
24. Purno Sukoharjo Jateng 
25. Tri Nur Haryanto Sukoharjo Jateng 

26. Budidoyo Temanggung Jateng 
27. Supriyadi Temanggung Jateng 

28. Dharmanu Fadillah Blitar Jatim 
29. Hawin Muallif, H Blitar Jatim 
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30. Pitoyo Blitar Jatim 

31. Khudhori, Drs. SH. Lamongan Jatim 
32. Muchtar Lamongan Jatim 

33. Hermanto Magetan Jatim 
34. Sudarwinto Magetan Jatim 

35. Abdul Choirul Fatah Mojokerto Jatim 
36. Anang Subiyanto Mojokerto Jatim 
37. H. Moch. Suyono Mojokerto Jatim 

38. M Muhclis Mojokerto Jatim 
39. Moch Saib Anwar Mojokerto Jatim 

40. Samsul Huda Mojokerto Jatim 
41. Teguh Apriyanto, SH Mojokerto Jatim 
42. Suharto. SH. MH. H Nganjuk Jatim 

43. Widji Sianti Priatna, Spd Nganjuk Jatim 
44. Abdul Wahab Ngawi Jatim 

45. Hartoko Ngawi jatim 
46. Pujo Wahono Ngawi Jatim 
47. M. Suhul Thaubat Pasuruhan Jatim 

48. Siti Masruroh Hj. Sidoarjo Jatim 
49. Iswandi. Drs Tulungagung Jatim 

50. Bambang Bliar Jatim   
51. Tarwiyan Widya Pupiku Tama Tangerang Banten 

 
 
Sampai 22 Des 2006         Pukul  16.00 wib 
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GARIS BESAR PERJUANGAN  
PARTAI PARADE NUSANTARA 

 
 

1. MEMPERKOKOH IDEOLOGI 

• Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia diterjemahkan Partai Parade Nusantara 

dalam satu kata “Gotong Royong” yang kemudian dijadikan asas Partai Parade 
Nusantara. Dalam sebuah pidato disampaikan oleh Ir. Soekarno : "Gotong-royong adalah 
paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan saudara-saudara! Kekeluargaan 
adalah suatu, faham yang statis, tetapi gotong¬rovong menggambarkan suatu usaha, 
suatu amal, suatu pekerjaan yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo: satu 
karyo satu gawe. Marilah kita menyelesaikan suatu karyo, gawe, pekerjaan amal ini 
secara bersama-sama. Amal semua buat kepentingan semua. Keringat semua buat 
kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama, itulah gotong 
royong.” 

• Gotong royong sebagai asas Partai Parade Nusatara memiliki tiga karakteristik yaitu : 
Berketuhanan yang bertoleransi, Demokrasi yang berkeadilan, dan Kesetiakawanan 

tanpa diskriminasi. Dengan ketiga karakter tersebut Partai Parade Nusantara 
mempertahankan Pancasila dan Undang-Undangan Dasar Tahun 1945 serta keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan cita cita proklamasi 17 agustus 1945.  

• Partai Parade Nusantara bertanggungjawab menjadikan para kader ber-Tuhan dengan 
menjalankan perintah agama masing-masing, Nilai-nilai ke Tuhan an diyakini akan 

memperkokoh Pancasila sebagai ideologi Negara dan mendorong rakyat menuju 
masyarakat yang berkedaulatan, dengan menjalankan fungsi serta kewajibannya. 

 

2. MEMBANGUN MORALITAS 

- Pembentukan moral dan akhlak bangsa harus didasari oleh kokohnya ideologi Pancasila 

yang dilandasi dengan beragama. Komitmen moral adalah aspek penting dalam perjalan 
suatu bangsa, keunggulan intelektual dan materi terbukti tidak memiliki manfaat jika sisi 

moral diabaikan. Krisis diberbagai Negara lebih banyak disebabkan karena lemahnya 
moral dan akhlak manusia para pemimpin bangsa.  

- Partai PARADE NUSANTARA dengan kemampuan kepemimpinan yang kuat disemua 
tingkatan harus mampu mengembangkan dan memiliki moralitas yang dapat menjadi 
contoh bagi lingkungannya masing-masing. Para pemimpin dan kader partai harus dapat 

menjawab semua permasalahan yang ada, sehingga bangsa ini dapat dikenal sebagai 
bangsa yang memiliki moralitas tinggi. 

 

3. MENEGAKKAN HUKUM  

- Partai PARADE NUSANTARA harus menjadi andalan rakyat dalam hal penegakan hukum 

dan menjamin terwujudnya keadilan sehingga rakyat merasa diperlakukan adil dan 
manusiawi. Dengan memperkokoh ideologi dan membangun moralitas akan 

mempercepat penegakan hukum termasuk dalam menyampaikan pendapat dengan 
senantiasa menjunjung tinggi keadilan, musyawarah mufakat, kebenaran hukum dan 
hak asasi manusia. 

- Orang-orang yang menempati jabatan-jabatan publik harus jujur, berjuang untuk rakyat, 
dapat menjadi contoh dalam hal penegakan hukum dan perundang-undangan, berusaha 

keras menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam kepemimpinannya. Keadilan 
dalam pemerintahan adalah diakuinya hak dan kewajiban secara seimbang setiap 

individu dari pemegang kekuasaan. 
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4. MENJAGA MARTABAT RAKYAT 

- Berideologi yang kuat, menegakkan hukum dan keadilan serta bermoral adalah fondasi 
pembangunan dan modal utama rakyat untuk dapat dihargai harkatnya sebagai rakyat 

merdeka oleh bangsa-bangsa didunia. Kekuatan dan kepercayaan yang tinggi akan 
meningkat apabila Rakyat berharkat dan berdaulat. 

- Partai PARADE NUSANTARA berperan aktif dalam pembangunan nasional maka para 
kader berkewajiban untuk dapat menemukan dan memanfaatkan berbagai sumber daya 
untuk didayagunakan menuju Indonesia yang lebih maju, adil dan makmur. 

5. MENJADIKAN PEMIMPIN BANGSA 

- Kekuatan kader partai terletak pada keteguhan jiwanya untuk menyadari harkatnya 

sebagai pemimpin. Partai PARADE NUSANTARA adalah sarana meneruskan perjuangan 
dan meningkatkan ketajaman kepemimpinan sehingga pada saatnya kader partai 
PARADE NUSANTARA yang akan menentukan arah republik ini.  

- Tugas kader sekarang adalah merebut harkat sebagai pemimpin, menjadi tempat untuk 
bertanya bagi rakyat dan memecahkan masalah yang ada, menjadi pelopor kemakmuran 

didaerahnya serta menghimpun komponen bangsa guna melanjutkan eksistensi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. 

 

Partai PARADE NUSANTARA menghendaki agar bangsa ini dipimpin oleh pimpinan yang 
berkualitas, berideologi yang kuat, memiliki moralitas yang tinggi dan mampu menegakan hukum 

dan keadilan. 

Partai PARADE NUSANTARA harus turut menentukan terpilihnya kepemimpinan dan pimpinan 

nasional untuk putera bangsa terbaik. Oleh karenanya seluruh kader dan unsur pimpinan partai 
menghimpun kekuatan yang ada untuk mewujudkan perjuangan partai. 

Garis Besar Perjuangan partai ini disampaikan untuk dijadikan pegangan dalam melakukan 

sosialisasi dan kaderisasi partai. Dalam rangka mengemban tugas perjuangan bangsa yaitu 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial menuju masyarakat 
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan menjunjung tinggi upaya-upaya sebagai berikut : 

� Peningkatan pola kesetaraan hidup dalam kehidupan bermasyarakat termasuk 

kesempatan yang sama untuk dapat menjadi lebih baik, mewujudkan cita-cita politik, 

ekonomi, sosial dan budaya, maupun untuk dapat menjadi pemimpin bangsa, dalam 
kerangka kesederajatan sekalipun kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing 

berbeda, dengan senantiasa mendasarkan pada ketuhanan dan menjunjung tinggi 
toleransi.  

� Menumbuh-kembangkan budaya kebebasan dalam kehidupan demokrasi, baik dalam 

demokrasi politik yakni kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh 

kesempatan mewujudkan cita-cita politiknya, maupun dalam demokrasi ekonomi yakni 
kebebasan dalam memperoleh penghidupan yang layak dan mendapatkan akses guna 

peningkatan kesejahteraan dan kemakmurannya, dengan senantiasa menjunjung tinggi 
keadilan, musyawarah mufakat, kebenaran, hukum dan hak asasi manusia. 

� Penguatan nilai-nilai kebersamaan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang dimiliki, diakui dan 

dianut oleh masyarakat sebagai suatu bentuk kearifan lokal, termasuk dalam 
mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Negara kesatuan 

Republik Indonesia, sehingga menjadikan masyarakat Indonesia memiliki sifat 
kesetiakawanan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras maupun golongan, dengan 
semangat cinta pada jati diri tanah air dan bangsanya menuju cita-cita Bangsa dan 

Negara. 
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ANGGARAN DASAR 

 

MUKADIMAH 

 

Dengan Rahmad Allah, Tuhan Yang Maha Esa 

Sebagai wujud tanggungjawab dalam meneruskan perjuangan untuk membawa kemajuan bagi 
wilayah pedesaan di Indonesia, maka PARADE NUSANTARA bertekad membentuk sebuah wadah 

bagi para mantan Kepala Desa yang tidak dapat mencalonkan dirinya kembali menjadi Kepala 
Desa. Wadah ini diharapkan dapat digunakan sebagai wahana untuk meneruskan perjuangan dan 

pengabdian bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan Indonesia serta kemajuan pembangunan 
wilayah pedesaan di seluruh nusantara. 

Para mantan Kepala Desa, mantan Perangkat Desa/Aparatur Pemerintah Desa, termasuk para 

Kepala Desa dan Perangkat Desa/Aparatur Pemerintah Desa yang masih aktif, merupakan tokoh-
tokoh pemimpin lokal pedesaan yang senantiasa diharapkan mampu membawa perubahan 

menuju perbaikan kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan pembangunan wilayah 
pedesaan di seluruh nusantara.  

Pola pembangunan nasional yang selama ini dijalankan selalu di titikberatkan pada ide-ide 

pertumbuhan yang masih menempatkan kota besar sebagai pusatnya. Sementara wilayah 
pedesaan selalu ditempatkan bagaikan anak tiri.  Oleh karena itu, tekad untuk lebih 

mensejahterakan masyarakat pedesaan serta memajukan pembangunan wilayah pedesaan, 
haruslah terus dikobarkan, dan mau tidak mau, senantiasa diawali dari dan diperjuangkan oleh 
tokoh-tokoh pemimpin lokal pedesaan dengan dilindungi Undang-Undang.  

Keberadaan wadah yang diperuntukkan bagi tokoh-tokoh pemimpin lokal pedesaan sangatlah 
diperlukan saat ini. Selain sebagai wadah pencapaian pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat pedesaan, juga sekaligus sebagai wahana bagi para tokoh-tokoh pemimpin lokal 
pedesaan untuk tetap dapat ikut serta memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan serta kemajuan pembangunan wilayah pedesaan. 

Dengan tekad mengedepankan penjenjangan karir politik yang jelas bagi anggotanya, wadah ini 
membuka kesempatan yang sama bagi para anggotanya untuk dapat meraih cita-cita politiknya 

dalam kaidah-kaidah kesetaraan, kebebasan, dan kebersamaan dengan berdasar Pancasila. 

Berangkat dari kesadaran dan kondisi tersebut di atas, maka dibentuklah sebuah partai politik 

yang akan menjadi wahana perjuangan bagi tokoh-tokoh pemimpin lokal pedesaan, para mantan 
Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa/Aparatur Pemerintah Desa serta pejuang bangsa yang 
mempunyai kepedulian terhadap pemberdayaan desa di seluruh Indonesia, untuk mewujudkan 

cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menyalurkan aspirasi politiknya, dengan 
ANGGARAN DASAR sebagai berikut : 

 

BAB I 

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN  

Pasal 1 

(1) Partai ini bernama PARTAI PARADE NUSANTARA atau disingkat PARADE. 

(2) PARTAI PARADE NUSANTARA didirikan di Jakarta. pada 22 Desember 2006. 

(3) PARTAI PARADE NUSANTARA  berkedudukan hukum di Indonesia dengan kantor Dewan 
Pimpinan Nasional di Ibukota Negara, Kantor Dewan Pimpinan Wilayah di Ibukota Propinsi, 

Kantor Dewan Pimpinan Daerah di Ibukota Kabupaten/Kota, Kantor Dewan Pimpinan 
Kecamatan di ibukota kecamatan dan Dewan Pimpinan Desa di seluruh wilayah Negara 

Republik Indonesia.  
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BAB II 

ASAS DAN CIRI CIRI KHUSUS  

Pasal 2 

Asas 

PARTAI PARADE NUSANTARA berazaskan PANCASILA. 

 

 

Pasal 3 

Ciri Ciri Khusus 

PARTAI PARADE NUSANTARA memiliki Ciri Ciri Khusus sebagai berikut : 

(1) Bertawqa Kepada Tuhan Yang Maha Esa  
(2) Berdemokrasi yang berkeadilan 
(3) Menghormati kemajemukan 

(4) Bergotongroyong 

 

 

BAB III 

TUJUAN DAN FUNGSI 

Pasal 4 

Tujuan  

PARTAI PARADE NUSANTARA bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan meningkatan kecerdasan, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa.  

 

Pasal 5 

Fungsi 

PARTAI PARADE NUSANTARA berfungsi sebagai gerakan penyadaran harkat masyarakat 
pedesaan di seluruh Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bermartabat 

sekaligus sebagai wahana dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin 
bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita politik, ekonomi, sosial, budaya, serta ikut 
mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

 

BAB IV 

LAMBANG, BENDERA DAN LAGU MARS 

Pasal 6 

Lambang Partai 

PARTAI PARADE NUSANTARA mempunyai lambang lingkaran berwarna merah putih yang 
didalamnya terdapat gambar dua ikan, satu ikat padi dan bintang.  

Pasal 7 

Bendera Partai 

PARTAI PARADE NUSANTARA mempunyai bendera dengan warna dasar merah putih merah 

vertikal dengan lambang partai ditengah tengah.  

 

Pasal 8 

Lagu Mars Partai 

PARTAI PARADE NUSANTARA mempunyai lagu Mars Nusantara 
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BAB V 

USAHA 

Pasal 9 

PARTAI PARADE NUSANTARA melakukan usaha dan upaya untuk penyadaran harkat dan 

martabat masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia. 

 

 

BAB VI 

KEANGGOTAAN PARTAI DAN ANGGOTA ISTIMEWA 

Pasal 10 

(1) Anggota PARTAI PARADE NUSANTARA adalah Warga Negara Republik Indonesia yang 
memenuhi persyaratan. 

(2) Anggota Partai adalah orang yang terdaftar sebagai Anggota Partai di Dewan Pimpinan 
Nasional dan atau Daerah. 

(3) Persyaratan menjadi Anggota PARTAI PARADE NUSANTARA selanjutnya diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga. 

 

Pasal 11 

Anggota istimewa PARTAI PARADE NUSANTARA adalah Kepala Desa / Perangkat Desa dan 

mantan Kepala Desa / Perangkat Desa, serta anggauta / mantan aggauta Badan 
Permusyawaratan Desa ( BPD ). 

 

BAB VII 

KEORGANISASIAN  PARTAI 

Pasal 12 

Struktur Organisasi 

Struktur PARTAI PARADE NUSANTARA terdiri dari : 

(1) Musyawarah Partai. 

(2) Dewan Pimpinan Partai. 

(3) Dewan Wali Partai. 

(4) Lembaga Kelengkapan Partai  

 

Pasal 13 

Musyawarah Partai 

Musyawarah Partai adalah lembaga kekuasaan kekuasaan tertinggi partai dengan wewenang 
sebagai berikut : 

(1) Mengangkat dan memberhentikan Anggota Dewan Pimpinan Partai. 

(2) Menerima dan atau menolak pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Partai          

(3) Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Alat  Kelengkapan Partai. 

(4) Menetapkan program Partai. 

(5) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenangnya. 
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BAB VIII 

DEWAN WALI  PARTAI 

Pasal 14 

(1) Dewan Wali Partai adalah alat kelengkapan Partai yang bersifat kolektif  

(2) Dewan Wali Partai hanya terdapat di Dewan Pimpinan Nasional  

 

Pasal 15 

Keanggotaan 

(1) Dewan Wali berasal dari para Pendiri partai yang tidak sedang ditugaskan di legislatif / 
ekskutif dan tidak    menduduki jabatan struktur partai di semua tingkatan, serta tokoh-

tokoh masyarakat terpilih.   

(2) Dewan Wali terdiri dari beberapa orang anggota yang diajukan oleh Dewan Pimpinan 
Nasional dan disahkan       dalam Musyawarah Partai. 

(3) Pimpinan Dewan Wali Partai terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris yang 
keseluruhannya berjumlah gasal. 

(4) Dewan Wali Partai mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 
masa jabatan   berikutnya.  

 

Pasal 16 

Hak Dan Kewajiban  

(1) Dewan Wali Partai berhak: 

a. Memberi nasehat dan pertimbangan kepada Ketua Dewan Pimpinan Nasional agar 

bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan 
Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai, Peraturan-Peraturan Partai lainnya, 
serta Aturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

b. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan nasehat dan pertimbangan-
pertimbangannya yang telah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai. 

c. Mempunyai hak suara dalam Musyawarah Nasional  

(2) Dewan Wali Partai berkewajiban mengawasi dan mengevaluasi kinerja  partai di semua 
tingkatan struktur partai 

  

 

BAB IX 

DEWAN PIMPINAN PARTAI  

Pasal  17 

(1) Dewan Pimpinan Partai adalah Badan Pelaksana Partai yang  bersifat kolegial. 

(2) Dewan Pimpinan Partai adalah Badan Tertinggi pada setiap tingkatan institusi Partai.  

(3) Dewan Pimpinan Partai ber-wenang: 

a. Menentukan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,Keputusan 
Musyawarah-      Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai serta Peraturan-Peraturan 

Partai. 

b. Dewan Pimpinan Nasional mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan 

Partai pada tingkat di  bawahnya. 

c. Dewan Pimpinan Nasional mengesahkan keanggotaan partai. 

(4) Dewan Pimpinan Partai berkewajiban: 
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a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, 

Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat 
Partai serta Peraturan-Peraturan Partai. 

b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Partai. 

(5) Keterwakilan wanita dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) minimal 30 %. 

   

 

BAB X 

SIDANG-SIDANG PARTAI 

Pasal 18 

Sidang-sidang PARTAI PARADE NUSANTARA adalah : 

(1) Tingkat Nasional terdiri : 
a. Musyawarah Nasional (MUNAS) Partai. 
b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Partai. 
c. Musyawarah Dewan Wali. 
d. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Partai. 
e. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Partai. 
f. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Partai. 

(2) Tingkat Provinsi terdiri dari : 
a. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Partai. 
b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) Partai. 
c. Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) Partai. 
d. Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) Partai. 
e. Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) Partai. 

(3)   Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari : 
a. Musyawarah Daerah (MUSDA) Partai. 
b. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) Partai. 
c. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) Partai. 
d. Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Partai. 
e. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Partai. 

(4)    Tingkat Kecamatan terdiri dari : 
a. Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) Partai. 
b. Musyawarah Kecamatan Luar Biasa (MUSCAMLUB) Partai. 
c. Rapat Pimpinan Kecamatan (RAPIMCAM) Partai. 
d. Rapat Kerja Kecamatan (RAKERCAM) Partai. 

(5)    Tingkat Desa 
a. Musyawarah Desa ( Musdes ) Partai 
b. Musyawarah Desa Luar Biasa (Musdeslub) Partai 

c. Rapat Kerja Desa ( Rakerdes ) Partai 

 

 

BAB XI 

KUORUM DAN HAK SUARA  

Pasal 19 

(1) Musyawarah, Musyawarah Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Partai : 

a. Dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50 (lima puluh) persen dari jumlah 
keseluruhan peserta. 

b. Satu ( 1 ) orang peserta mempunyai hak 1 (satu) suara. 

(2) Rapat koordinasi, Rapat Dewan Wali dan Rapat Kerja Partai : 
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a. Dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah keseluruhan 

peserta. 

b. Satu ( 1 ) orang peserta mempunyai hak 1 (satu) suara. 

 

 

BAB XII 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

PASAL 20 

(1) Keputusan Musyawarah , Musyawarah Luar Biasa, Musyawarah Dewan Wali, Rapat Pimpinan 
Partai, Rapat Koordinasi. dan Rapat Kerja Partai dilakukan secara musyawarah untuk 

mufakat. Apabila hal ini tidak dicapai secara musyawarah untuk mufakat, maka keputusan 
akan diambil berdasarkan keputusan suara terbanyak. 

(2) Dalam hal musyawarah partai mengambil keputusan tentang pemilihan Dewan Pimpinan 

Partai, sekurang – kurangnya disetujui oleh 50 (lima puluh) persen ditambah satu ( 1 ) dari 
jumlah keseluruhan peserta yang hadir. 

(3) Dalam hal Musyawarah Nasional (MUNAS) Partai mengambil keputusan tentang perubahan 
Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan dianggap sah apabila dihadiri 
sekurang – kurangnya oleh dua per tiga (2/3) peserta, dan disetujui oleh lebih dari 2/3 ( dua 

pertiga) jumlah suara yang hadir. 

BAB XIII 

KEUANGAN 

Pasal 21 

Keuangan PARTAI PARADE NUSANTARA diperoleh dari : 
(1) Iuran anggota. 
(2) Sumbangan anggota. 

(3) Sumbangan lain yang tidak meningkat. 
(4) Usaha – usaha lain yang sah. 

 

 

BAB XIV 

SEKRETARIAT 

Pasal 22 

(1) Untuk menyelengarakan administrasi Partai, dibentuk sebuah Sebuah Sekretariat  Partai di 
setiap tingkatan. 

(2) Sekretariat Partai meliputi pelayanan tugas Dewan Pimpinan Partai dan Dewan Wali Partai. 

(3) Sekretariat Partai Parade Nusantara di tingkat nasional.disebut Sekretariat Nasional. 

 

 

BAB XV 

PEMBUBARAN PARTAI 

Pasal 23 

(1) Pembubaran PARTAI PARADE NUSANTARA hanya dapat yang dilakukan di dalam suatu 

musyawarah nasional luar biasa (MUNASLUB) Partai yang khusus diadakan untuk itu, 
dengan ketentuan sekurang – kurangnya dihadiri oleh dua per tiga (2/3) jumlah peserta, 

dan disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah yang hadir. 
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(2) Dalam hal PARTAI PARADE NUSANTARA dibubarkan maka kekayaan dapat diserahkan 

kepada badan /     lembaga sosial yang ada di Indonesia, sesuai dengan keputusan Dewan 
Pimpinan Nasional. 

 

 

BAB XVI 

PENUTUP 

Pasal 24 

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran dasara ini diatur dalam Anggaran Rumah 
Tangga. 

(2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan     :    di Jakarta 
Tanggal          :    2 Januari  2008 

 
DEWAN PIMPINAN NASIONAL 

PARTAI PARADE NUSANTARA 

 
KETUA UMUM 

 
ttd 

 
H. SUDIR SANTOSO, SH 

SEKKRETARIS JENDERAL  

 
ttd 

 
IR. H. DAENG MUBTADI, MM 
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ANGGARAN RUMAH TANGGA 
 

BAB I 

DEWAN PENDIRI 

Pasal 1 

1. Dewan Pendiri adalah Sejumlah orang/nama yang dinyatakan sangat berjasa dalam 
mendirikan PARTAI PARADE NUSANTARA 

2. Atas jasa dan pengorbananya, maka Dewan Pendiri mempunyai hak yang wajib dijamin 

kelangsunganya oleh pengurus Dewan Partai di pelbagai tingkatan secara terus menerus. 
Yang terdiri; 

a. Hak untuk diajukan sebagai calon legislatif/ekskutif 

b. Hak mendapat jabatan struktural di semua tingkatan partai 

 

 

BAB II 

KEANGGOTAAN PARTAI 

Pasal 2 

Persyaratan untuk menjadi anggota partai yang dimaksud dalam pasal 10 Anggaran Dasar 
adalah sebagai berikut : 

(1) Warga Negara Republik Indonesia. 

(2) Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah atau pernah menikah. 
(3) Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Partai. 

(4) Setiap Warga Negara Indonesia yang dimaksud dalam pasal 10 Anggaran Dasar yang 
ingin menjadi anggota partai, menyampaikan formulir permohonan  kepada DPN, 
melalui DPD Kabupaten/Kota 

(5) Dewan Pimpinan Daerah melakukan verifikasi persyaratan administrasi pemohon. 
(6) Pendaftaran anggota disertai dengan uang pangkal yang besarannya akan diatur 

dalam Keputusan Pimpinan Partai. 
(7) Seseorang pemohon anggota menjadi anggota partai, setelah ia menerima Kartu 

Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.. 

 

Pasal 3 

Kewajiban Anggota 

Setiap anggota berkewajiban : 

(1) Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. 
(2) Mentaati keputusan-keputusan partai yang telah diambil dengan sah, serta 

menjalankan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai berdasarkan 

keputusan-keputusan tersebut; 
(3) Menunjang usaha-usaha/kegiatan Partai serta bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang diamanatkan kepadanya. 

 

Pasal 4 

Hak Anggota 

Setiap anggota berhak : 

(1) Menghadiri rapat-rapat, mengemukakan pendapat dan bersuara. 
(2) Memilih dan dipilih menjadi anggota Pimpinan Partai dan atau jabatan-jabatan lain 

yang ditetapkan oleh Partai. 

(3) Memberikan koreksi kepada Pimpinan Partai dengan cara-cara yang sebaik-baiknya. 
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Pasal 5 

Berakhirnya Keanggotaan 

Keanggotaan partai berakhir karena :  

a. permintaan sendiri; 
b. dipecat; 

c. kehilangan kewarganegaran Indonesia; 
d. meninggal dunia. 

 

Pasal 6 

Tata Cara Pemberhentian Anggota 

(1) Seorang anggota dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara karena dengan 
sengaja tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota atau 
melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan asas tujuan partai. 

(2) Keputusan pemberhentian dilakukan Dewan Pimpinan Nasional, sedangkan keputusan 
pemberhentian sementara dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas usulan dari 

Pimpinan Kecamatan. 

(3) Dalam hal seorang anggota yang menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Partai; maka 
pemberhentian sementara itu dilakukan oleh tingkat pimpinan yang lebih tinggi atas 

Usulan Dewan Pimpinan Partai yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi 
dari Dewan Wali. 

(4) Dalam hal seorang anggota yang menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Nasional; maka 
pemberhentian sementara itu dilakukan melalui RAPIMNAS atas Usulan Dewan 

Pimpinan Partai yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Wali. 

(5) Pemberhentian Pengurus Dewan Pimpinan Nasional diputuskan dalam MUNASLUB 
atas usulan Dewan Wali. 

(6) Anggota yang diberhentikan sementara dan, atau diberhentikan, dapat mengajukan 
permintaan banding kepada tingkat kekuasaan Partai yang lebih tinggi sampai kepada 

MUNASLUB. 

 

BAB III 

DISIPLIN ANGGOTA 

Pasal 7 

(1) Untuk menegakkan kewibawaan dan keutuhan Partai serta untuk memantapkan 
mekanisme organisasi dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan Partai, Partai 
mempunyai ketentuan tentang disiplin Partai. 

(2) Setiap anggota Partai harus menaati disiplin Partai. Terhadap pelanggaran disiplin Partai 
akan dikenakan sanksi sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Partai. 

 

Pasal 8 

(1) Disiplin Partai yang bersifat larangan adalah: 

a. Anggota Partai dilarang menjadi anggota organisasi politik lainnya; 
b. Anggota Partai dilarang melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan 

kepentingan Partai; 
c. Anggota Partai dilarang melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan 

peraturan Partai sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga Partai. 

d. Anggota Partai dilarang membuka rahasia Partai. 

e. Anggota Partai dilarang menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Partai lebih dari 2 
(dua) periode baik berturut turut maupun tidak 
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f. Anggota partai dilarang melakukan tindakan korupsi 

g. Anggota partai dilarang menggunakan NAPZA (Narkotika, Psykotropika dan Zat aditip) 
sesuai ketentuan UU yang berlaku 

h. Anggota partai dilarang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah-tangga, tindakan 
asusila dan kekerasan terhadap anak sesuai dengan UU yang berlaku  

i. Anggota Partai dilarang melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan 
intimidasi dengan mengatasnamakan Partai.  

(2) Disiplin Partai yang bersifat keharusan ialah: 

a. Anggota Partai yang hendak melakukan kegiatan atas nama Partai yang tidak menjadi 
tugasnya harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan Partai 

setingkat di atasnya. 
b. Anggota Partai yang hendak duduk dalam lembaga kenegaraan tidak atas nama Partai 

harus memberitahukan dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Partai. 

c. Anggota Partai yang duduk dalam lembaga kenegaraan atas nama Partai harus 
bersedia mengundurkan diri sewaktu-waktu jika berdasarkan alasan obyektif, Partai 

memutuskan demikian demi kepentingan Partai. 
d. Anggota partai yang duduk dalam lembaga negara atas nama partai maupun atas 

nama pribadi yang menjabat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Partai harus 

mengundurkan diri selambat lambatnya 2 (dua) bulan sejak ditetapkan duduk 
dalam lembaga negara tersebut. 

e. Anggota Partai harus taat terhadap semua peraturan Partai. 

 

 

BAB IV 

SANKSI 

Pasal 9 

Sanksi yang dapat dijatuhkan Partai terhadap pelanggaran disiplin Partai terdiri atas : 

a. peringatan, 
b. pembebas-tugasan, 
c. pemberhentian sementara, dan 

d. pemecatan. 

 

Pasal 10 

(1) Sanksi peringatan dilakukan secara tertulis oleh masing-masing jajaran Partai kepada 
anggota, dan pengurus Partai dalam tingkatannya sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Sanksi pembebas-tugasan, pemberhentian sementara, dan pemecatan baru dapat 
dilaksanakan setelah didahului peringatan sebanyak tiga kali secara tertulis oleh jajaran 

Partai pada tingkatannya, kecuali terhadap pelanggaran berat, DPN Partai dapat segera 
menjatuhkan sanksi pemecatan. 

(3) Sanksi pembebas-tugasan dan pemberhentian sementara dilakukan oleh jajaran Partai, 

namun harus dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan dari jajaran Partai satu tingkat di 
atasnya. 

(4) Sanksi seperti yang dimaksud pada ayat 3 pasal ini dapat disetujui atau dibatalkan oleh 
jajaran Partai satu tingkat diatasnya. Apabila persetujuan jajaran Partai satu tingkat di 

atasnya tidak dapat diberikan dalam waktu dua bulan, maka keputusan jajaran Partai 
tersebut tetap diberlakukan. 

(5) Sanksi pembebas-tugasan dan pemberhentian sementara terhadap pengurus struktural 

Partai pada tingkat DPN, Anggota Partai di luar negeri dilakukan oleh DPN dengan 
persetujuan Dewan Wali. 

(6) Sanksi pemecatan hanya dapat dilakukan oleh DPN Partai atas usulan jajaran Partai 
dibawahnya dan dipertanggungjawabkan dalam MUNAS Partai.  
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(7) Mereka yang dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini diberi 

kesempatan untuk membela diri secara lisan maupun tertulis di dalam MUNAS Partai atas 
permintaan yang bersangkutan. 

(8) MUNAS Partai, setelah mempelajari persoalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 
pasal ini dapat mengambil keputusan sebagai berikut : 

a. Membatalkan keputusan/sanksi yang dijatuhkan DPN Partai dan merehabilitasi 
yang bersangkutan, atau 

b. Mengukuhkan sanksi yang telah dijatuhkan oleh DPN Partai. 

(9) Untuk anggota Partai di lembaga-lembaga negara di tingkat pusat, propinsi, dan kota/ 
kabupaten yang melanggar ketentuan Partai dan dikenakan sanksi pemecatan, Partai 

memberitahukan secara tertulis kepada lembaga negara tempat yang bersangkutan 
ditugaskan. 

 

Pasal 11 

(1) Di samping sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota Partai sebagaimana tercantum 

datam pasal 9, DPN Partai dapat melakukan pembekuan atau pencabutan pensahan 
kepengurusan Partai di bawahnya. Pembekuan atau pencabutan pensahan kepengurusan 
Partai dilakukan apabila kepengurusan itu melakukan hal yang merugikan atau 

membahayakan Partai. 

(2) Hal-hal yang dianggap dapat merugikan dan membahayakan Partai adalah : 

a. Kepengurusan Partai mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan 
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh DPN Partai; 

b. Kepengurusan Partai terpecah dalam kelompok-kelompok yang tidak dapat lagi 
dipertemukan lagi dan saling bertentangan mengenai kebijakan Partai; 

c. Sebagian besar atau seluruh kepengurusan Partai yang telah terlibat langsung 

dalam kegiatan menentang kepemimpinan jajaran Partai yang lebih tinggi dapat 
dijatuhkan/dikeluarkan sanksi oleh dua tingkatan diatasnya atau berdasarkan yang 

menetapkan Surat Keputusan. 

(3) Apabila terjadi pembekuan atau pencabutan pensahan kepengurusan Partai untuk tingkat 
DPW dan DPD Partai, tugas dan tanggung jawab kepengurusan Partai tersebut berada di 

tangan DPN Partai dengan titik berat melakukan konsolidasi kepengurusan. 

(4) DPN Partai dapat melimpahkan tugas dan wewenang kepada kepengurusan Partai yang 

setingkat lebih tinggi dari jajaran yang dibekukan atau kepada sebuah tim yang dibentuk 
secara khusus oleh DPN Partai. Tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh DPN 
Partai tersebut berlangsung dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan dan 

melaporkan hasilnya kepada DPN Partai. 

(5) DPN Partai menyampaikan tindakan yang telah dilaksanakan sebagaimana yang tercantum 

dalam pasal ayat 1 pasal ini kepada Dewan Wali dan mempertanggungjawabkannya kepada 
MUNAS Partai. 

 

 

BAB III 

DEWAN WALI 

Pasal 12 

Dewan Wali memiliki hak dan kewajiban secara khusus dalam menentukan garis besar perjuangan 
partai, merekomendasikan kepada pimpinan partai tentang calon Presiden/Wakil Presiden, 
anggota legislatif dan eksekutif, serta pertimbangan khusus terhadap kebijakan partai yang 

berdampak nasional/internasional. 
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Pasal 13 

Anggota Dewan Wali partai terdiri dari para pendiri partai dan masyarakat unsur; tokoh 
masyarakat, tokoh adat, ulama, cendekiawan, usahawan, mantan anggota legislatif, mantan 

pejabat ekskutif, mantan kepala desa, mantan perangkat desa. 

 

Pasal 14 

Anggota Dewan Wali partai ditentukan dan disahkan berdasarkan usulan yang diajukan oleh 
Dewan Pimpinan Partai, dalam sebuah musyawarah nasional (MUNAS).  

 

BAB IV 

DEWAN PIMPINAN PARTAI 

Pasal 15 

Dewan Pimpinan Partai 

(1) Dewan Pimpinan Nasional adalah Badan tertinggi partai yang bersifat kolegial sebagai 
pelaksana amanat keputusan MUNAS.   

(2) Dewan Pimpinan Nasional mewakili partai ke dalam dan atau ke luar . 

(3) Dewan pimpinan nasional berwenang : 
a. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan anggaran dasar, anggaran 

rumah tangga, keputusan musyawarah dan rapat-rapat partai tingkat nasional 
serta peraturan-peraturan partai lainnya. 

b. Mengesahkan komposisi dan personalia dewan pimpinan partai tingkat provinsi, 
kabupaten/kota kecamatan . 

c. Mengesahkan anggota partai. 

Pasal 16 

a. Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional 

(1) Ketua umum, ketua-ketua, sekjen dan wakil-wakil sekjen, bendahara, dan wakil-
wakil bendahara Dewan Pimpinan Nasional yang merupakan pimpinan harian, dapat 

dipilih kembali. Sedangkan anggota dewan pimpinan nasional serta ketua 
departemen, ketua lembaga-lembaga partai   ditetapkan oleh Ketua dewan pimpinan 
nasional (DPN) terpilih. 

(2) Ketua dewan pimpinan nasional hanya dapat dipilih selama 2 (dua) periode. 
(3) Ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini tidak mengurangi hak munas untuk 

menentukan cara lain pemilih dewan pimpinan nasional maupun Dewan Wali 
nasional. 

(4) Keterwakilan wanita dalam susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Naisonal (DPN) 

minimal 30 %. 

b. Kewajiban Dewan Pimpinan Nasional 

(1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan anggaran dasar, 
anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah dan rapat-rapat partai tingkat 
nasional serta peraturan-peraturan partai lainnya. 

(2) Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional (MUNAS) partai, serta 
pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) partai. 

(3) Menetapkan strategi perjuangan partai dan memimpin pelaksanaan  kebijakan 
partai. 

(4) Memberikan bimbingan dan petunjuk kapada DPW, DPD dan DPK, DPDes di dalam 
melaksanakan keputusan-keputusan dan garis-garis kebijakan partai serta 
ketentuan-ketentuan organisasi partai. 

(5) Menentukan pimpinan Fraksi Partai PARADE NUSANTARA di DPR/MPR RI. 
(6) Memberikan tugas  kepada pimpinan dan anggota Fraksi Partai PARADE NUSANTARA 

di DPR/MPR RI, dan bertanggung jawab atas segala sikap dan tindakan Fraksi DPR 
dan MPR-RI. 
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(7) Mengatur keseragaman kerjasama dan koordinasi perjuangan partai di- dalam dan di 

luar lembaga-lembaga negara. 
(8) Menyampaikan laporan kepada rapat pimpinan partai maupun rapat pimpinan 

nasional tentang seluruh kebijakan Dewan Pimpinan Nasional baik ke dalam maupun 
ke luar. 

(9) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Munas tentang pelaksanaan 
keputusan-keputusan Munas yang diamanatkan pada Dewan Pimpinan Nasional 
maupun kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Nasional baik ke 

luar maupun ke dalam. 

c. Hak Dewan Pimpinan Nasional 

(1) Membuat peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga 
dan garis-garis kebijakan bagi kelancaran usaha-usaha partai dalam rangka 
pelaksanaan keputusan Munas dan keputusan rapat partai . 

(2) Memberikan pengasahan atas susunan Dewan Pimpinan Wilayah dan atau Dewan 
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. 

(3) Mengambil tindakan pemberhentian terhadap seseorang anggota atau pimpinan 
partai di semua tingkat sebagaimana dimaksud anggaran rumah tangga. 

(4) Dapat membatalkan suatu keputusan yang telah diambil oleh Dewan Pimpinan 

Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah ataupun keputusan musyawarah wilayah dan 
musyawarah daerah, apabila keputusan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ataupun membahayakan kemaslahatan 
partai, negara dan bangsa. 

(5) Bertindak mewakili partai secara keseluruhan dalam menghadapi masalah-masalah 
nasional dan dalam    mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan 
internasional. 

d. Mekanisme kerja Dewan Pimpinan Nasional 

(1) Dewan Pimpinan Nasional bekerja secara kolegial. 

(2) Dalam hal yang mendesak Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dapat menetapkan 
kebijakan sendiri, akan tetapi harus dilaporkan  pada rapat  pimpinan nasional. 

e. Alat Kelengkapan Partai 

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Dewan Pimpinan Nasional dapat 
membentuk alat kelengkapan partai, yang bidang dan jumlah di tiap tingkatan 

ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional menurut kebutuhan.  

(2) Ketua alat kelengkapan partai adalah Anggota Dewan Pimpinan partai. 

(3) Sekretariat Partai Parade Nusantara ditingkat pusat disebut Sekretariat Nasional. 

 

Pasal 17 

Dewan Pimpinan Wilayah 

(1) Dewan Pimpinan Wilayah adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolegial tingkat 
provinsi. 

(2) Dewan Pimpinan Wilayah berwenang menentukan kebijakan tingkat provinsi sesuai 
anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah-musyawarah dan rapat-

rapat partai tingkat provinsi serta perturan-peraturan partai. 

 

Pasal 18 

a. Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah 
(1) Ketua dan wakil-wakil ketua, sekertaris dan wakil sekertaris, serta bendahara dan 

wakil-wakil bendahara, dewan pimpinan wilayah  yang merupakan pimpinan harian, 
dipilih oleh Musyawarah Wilayah (MUSWIL) untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan 

dapat dipilih kembali. Sedangkan anggota dewan pimpinan wilayah ditetapkan Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) terpilih. 
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(2) Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah hanya dapat dipilih selama 2 (dua) periode. 

(3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Dewan Pimpinan Wilayah membentuk alat 
kelengkapan partai yang bidang dan jumlah di tiap tingkat ditetapkan oleh Dewan 

Pimpinan Wilayah menurut kebutuhan. Ketua alat kelengkapan partai adalah Anggota 
Dewan Pimpinan Wilayah. 

(4) Membentuk pimpinan Fraksi PARTAI PARADE NUSANTARA DPRD wilayahnya. 
(5) Ketrwakilan wanita dalam susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) 

minimal 30 %. 

b. Kewajiban Dewan Pimpinan Wilayah 
(1) Melaksanakan tujuan dan usaha-usaha partai di wilayahnya, menjalankan keputusan 

dan garis-garis kebijakan partai atau intruksi-intruksi yang diberikan oleh Dewan 
Pimpinan Nasional, dan menjalankan keputusan musyawarah-musyawarah dan rapat-
rapat partai tingkat nasional, tingkat wilayah, serta peraturan-peraturan partai. 

(2) Memberikan pertnaggungjawaban pada Musyawarah Wilayah (MUSWIL) partai, serta 
pada Musyawarah Luar Biasa (MUSWILUB) partai. 

(3) Memberikan pembinaan dan petunjuk kepada Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 
Kabupaten/Kota dalam menunjang garis-garis kebijakan partai. 

(4) Membentuk  pimpinan Fraksi PARYAI PARADE NUSANTARA DPRD di-  provinsi dan 

bertanggungjawab atas segala sikap dan tindakan anggota fraksi DPRD di provinsi. 
(5) Menyampaikan laporan kepada Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah 

mengenai : 
a. Perkembangan organisasi partai di wilayahnya, 

b. Fakta-fakta dan data perkembangan politik dan lain-lain di - wilayahnya. 

c. Hak Dewan Pimpinan Wilayah 
(1) Membuat peraturan-peraturan bagi kelancaran usaha-usaha partai di- wilayahnya yang 

tidak bertentangan dengan ketentuan dan atau peraturan yang lebih tinggi. 
(2) Membuat rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Nasional tentang ditetapkannya 

Dewan Pimpinan Daerah PARTAI PARADE NUSANTARA di- tingkat Kabupaten/Kota. 
(3) Mewakili wilayah Kabupaten/Kota dan dalam tindakan yang berhubungan dengan 

wilayahnya. 

d. Mekanisme Kerja Dewan Pimpinan Wilayah 
(1) Dewan Pimpinan Wilayah bekerja secara kolegial. 

(2) Dalam hal yang mendesak ketua dan sekertaris dapat menetapkan kebijakan sendiri, 
selanjutnya dilaporkan dan dimintakan persetujuan pada rapat pimpinan wilayah yang 
segera harus diadakan untuk itu. 

 

Pasal 19 

Dewan Pimpinan Daerah 

a. Dewan Pimpinan Daerah 
(1) Dewan Pimpinan Daerah adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolegial tingkat 

Kabupaten/Kota. 
(2) Dewan Pimpinan Daerah berwenang menentukan kebijakan tingkat kabupaten/kota 

sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah-musyawarah 
dan rapat-rapat partai tingkat kabupaten/kota serta peraturan-peraturan. 

(3) Untuk memperlancar tugasnya, dewan pimpinan daerah dapat membentuk alat 
kelengkapan partai yang jumlahnya ditetapkan oleh dewan pimpinan daerah menurut 
kebutuhan. Ketua alat kelengkapan partai  adalah Anggota Dewan Pimpinan Daerah. 

(4) Menentukan pimpinan fraksi PARTAI PARADE NUSANTARA DPRD Tingkat 
kabupaten/kota. 

b. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah  
(1) Ketua dan wakil-wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, serta bendahara dan 

wakil-wakil bendahara, dewan pimpinan daerah  yang merupakan pimpinan harian, 

dipilih oleh Musda untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. 
(2) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah hanya dapat dipilih selama 2 (dua) periode. 
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(3) Ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini tidak mengurangi hak Musda untuk menentukan 

cara lain bagi pemilihan dewan pimpinan daerah. 
(4) Untuk dapat dipilih dan atau ditetapkan menjadi Anggota Dewan Pimpinan Daerah 

seseorang sudah menjadi anggota partai dan tidak sedang menjadi anggota partai lain. 
(5) Keterwakilan wanita dalam susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 

minimal 30 %. 
(6) Susunan Dewan Pimpinan Daerah disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional atas 

rekomendasi Dewan Pimpinan Wilayah. 

c. Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah 
(1) Melaksanakan tujuan dan usaha-usaha partai di daerahnya, menjalankan keputusan-

keputusan dan garis-garis kebijakan partai atau intruksi yang diberikan oleh dewan 
pimpinan wilayah dan menjalankan, keputusan musyawarah daerah. 

(2) Memberi pertanggungjawaban pada musyawarah daerah (MUSDA) partai, serta pada 

musyawarah daerah luar biasa (MUSDALUB) partai. 
(3) Memberikan bimbingan  dan petunjuk kepada dewan pimpinan kecamatan di tingkat 

kota kecamatan di dalam daerahnya dalam menunjang garis-garis kebijakan partai. 
(4) Memberikan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan Fraksi PARTAI PARADE 

NUSANTARA di dalam DPRD tingkat kabupaten/ kota  dan bertanggungjawab atas 

segala sikap dan tindakan anggota fraksi di DPRD. 
(5) Menyampaikan laporan kepada dewan pimpinan nasional dan dewan pimpinan wilayah 

mengenal : 
a. Perkembangan organisasi partai di daerahnya, 

b. Fakta-fakta dan data perkambangan politik dan lain-lain di- daerahnya. 

d. Hak Dan Pimpinan Daerah 
(1) Membuat peraturan-peraturan bagi kelancaran usaha-usaha partai di- daerahnya yang 

tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan atau peraturan-peraturan yang 
lebih tinggi 

(2) Membuat keputusan tentang ditetapkannya pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan dan 
mengesahkan pengurus dewan pimpinan kecamatan. 

(3) Mewakili daerah kabupaten/kota dalam tindakan partai yang menyangkut hal-hal yang 

berhubungan dengan daerahnya. 

e. Mekanisme Kerja Dewan Pimpinan Daerah 

(1) Dewan Pimpinan Daerah  bekerja secara kolegial. 
(2) Dalam hal yang mendesak ketua Dewan Pimpinan Daerah dapat menetapkan 

kebijakan sendiri, tetapi harus dilaporkan dan dimintakan persetujuan rapat pimpinan 

daerah yang segera harus dilakukan itu. 

 

Pasal 20 

Dewan Pimpinan Kecamatan 

a. Dewan Pimpinan Kecamatan 

(1) Dewan Pimpinan Kecamatan adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif 
tingkat kecamatan. 

(2) Dewan pimpinan kecamatan berwenang menentukan kebijakan tingkat kecamatan 
sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah-musaywarah 

dan rapat-rapat partai tingkat kecamatan serta peraturan-peraturan yang lainnya. 
(3) Dewan Pimpinan Kecamatan berkawajiban : 

a. melaksanakan segala ketentuan dan kewajiban sesuai dengan anggaran dasar, 

anggaran rumah tangga, keputusan musaywarah-musaywarah dan rapat-rapat 
partai tingakat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat 

kecamatan, peraturan-peraturan partai lainya. 

b. Memberi pertanggungjawaban pada musyawarah kecamatan (MUSCAM) partai, 
serta pada musyawarah kecamatan luar biasa (MUSCAMLUB) partai. 

b. Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Kecamatan  
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(1) ketua dan wakil ketua, sekretaris dan sekretaris, serta bendahara, serta bendahara 

dan wakil bendahara; dewan pimpinan kecamatan merupakan pimpinan Harian 
(2) masa bhakti Pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan selama lima (5) tahun dana dapat 

dipilih kembali.   
(3) Keterwakilan wanita dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Kecamatan disesuaikan 

dengan potensi yang ada. 

  

Pasal 21 

Dewan Pimpinan Desa / Kelurahan 

a. Dewan pimpinan Desa adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif tingkat desa / 

kelurahan. 

b. Dewan pimpinan desa melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai anggaran dasar, 
anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat partai tingkat 

kecamatan serta peraturan-peraturan partai lainnya. 

c. Dewan pimpinan desa / kelurahan berkewajiban : 

(1) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan anggaran dasar, 
anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat partai 
tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan, serta 

peraturan-peraturan partai lainnya. 

(2) Memberikan pertanggung jawaban pada musyawarah desa / kelurahan  

(MUSDES/MUSKEL) partai. 

d. Pengurus Dewan Pimpinan Desa / kelurahan berfungsi : 

(1) Sebagai pelaksana partai di daerahnya dala kebijaksaan-kebijaksanaan Dewan 
Pimpinan Daerah. 

(2) Menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat di daerahnya kepada Dewan 

Pimpinan Daerah guna disalurkan dan diperjuangkan. 

 

BAB V 

STRUKTUR DAN PIMPINAN PARTAI 

Pasal 22  

(1) Dalam suatu desa / kelurahan ditetapkan Dewan Pimpinan desa / kelurahan  ( DPDes/ DPKel ) 
PARTAI PARADE NUSANTARA  

(2) Pengesyahan adanya Dewan Pimpinan desa / kelurahan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan   
Daerah Kabupaten/Kota 

(3) Dalam suatu Kecamatan ditetapkan Dewan Pimpinan Kecamatan ( DPK ) PARTAI PARADE 

NUSANTARA 
(4) Pengesyahan adanya Dewan Pimpinan kecamatan di Kota Kecamatan ditetapkan oleh Dewan 

Pimpinan   Daerah Kabupaten/Kota 
(5) Di dalam suatu Kabupaten atau Kota atau daerah daerah yang karena keadaanya dapat 

dipersamakan   dengan kabupaten/kota dapat dibentuk Dewan Pimpinan Daerah 

Kabupaten/Kota  PARTAI PARADE NUSANTARA 
(6) Pengesahan atas berdirinya Dewan Pimpinan Daerah ( DPD )  PARTAI PARADE NUSANTARA 

ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah 
(7) Pengesahan berdirinya Dewan Pimpinan Wilayah ( DPW ) PARTAI   PARADE NUSANTARA 

ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional 

 

Pasal 23 

Persyaratan Menjadi Pimpinan Partai 

(1) Syarat-syarat menjadi pimpinan partai : 
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a. Kader partai yang telah terbukti mempunyai kepribadian yang baik, prestasi, dedikasi, 

disiplin, dan tidak tercela serta mempunyai sikap loyalitas yang tinggi terhadap partai. 
b. Memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas 

c. Mampu bekerja sama secara kolektif. 
d. Sanggup bekerja aktif demi partai. 

e. Aktif berjuang dijajaran PARTAI PARADE NUSANTARA  sekurang-kurangnya 5 (lima) 
tahun secara terus-menerus. 

(2) Syarat-syarat lain diatur dalam Peraturan Partai. 

 

Pasal 24 

Pergantian Antar Waktu Personalia Pimpinan Partai 

(1) Lowongan antar waktu personalia pimpinan terjadi karena : 
a. Meninggal dunia  

b. Atas pemintaan sendiri. 
c. Diberhentikan. 

(2) Kewenangan pemberhentian personalia pimpinan sebagaimana dimaksud huruf b dan c ayat 
(1) dilakukan sebagai berikut : 

a. Untuk Dewan Pimpinan Nasional dilakukan oleh rapat pimpinan nasional (RAPIMNAS). 

b. Untuk Dewan Pimpinan Wilayah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan 
usul Dewan Pimpinan Wilayah. 

c. Untuk Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah berdasarkan 
usul Dewan Pimpinan Daerah. 

d. Untuk Dewan Pimpinan Kecamatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah 
berdasarkan usul Pimpinan Tingkat Kecamatan. 

e. Untuk Dewan Pimpinan Desa dilakukan oleh Pimpinan Dewan Pimpinan Kecamatan 

berdasarkan usul Dewan Pimpinan Desa. 

(3) Anggota Pimpinan yang diberhentikan mempunyai hak membela diri, yang pelaksanaannya 

diatur dalam Peraturan Partai. 

(4) Masa jabatan pengggantian antarwaktu berakhir pada masa jabatan yang digantikannya 
berakhir. 

 

Pasal 25 

Tata Cara Pergantian Antar Waktu 
(1) Pengisian lowongan antarwaktu personalia Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat 

Pimpinan Nasional. 

(2) Calon-calon diajukan oleh Dewan Pimpinan Nasional. 
(3) Sebelum diadakan rapat pimpinan nasional, maka Dewan Pimpinan Nasional dapat mengisi 

lowongan tersebut dengan menunjuk seorang pejabat sementara. 
(4) Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pimpinan Wilayah dilakukan oleh Dewan 

Pimpinan Nasional berdasarkan usul Dewan Pimpinan Wilayah. 

(5) Pengisian lowongan antarwaktu personalia Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan 
Pimpinan Wilayah berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah. 

(6) Pengisian lowongan antar waktu personalia dewan pimpinan kecamatan dilakukan oleh 
dewan pimpinan daerah berdasarkan usul pimpinan tingkat keamatan. 

(7) Pengisian lowongan antar waktu Dewan Pimpinan Desa dilakukan oleh Dewan Pimpinan 
Kecamatan atas usul Dewan Pimpinan Desa 

(8) Mengisi tiap-tiap lowongan antar waktu dapat diajukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orag 

calon. 

 

Pasal 26 

Etika Pengurus Dan Pimpinan Partai 
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(1) Setiap kader partai yang menduduki Jabatan di kepengurusan partai secara otomatis wajib 

mengundurkan diri dari jabatannya jika yang bersangkutan terpilih menjadi anggota legislatif 
maupun eksekutif. 

(2) Setiap kader partai yang menduduki Jabatan di kepengurusan partai secara otomatis wajib 
mengundurkan diri dari jabatannya jika yang bersangkutan terlibat dalam tindakan melawan 

hukum, norma agama dan norma kemasyarakatan.  

(3) Setiap kader partai yang terbukti melanggar hukum dengan keputusan tetap, maka secara 
otomatis dikeluarkan dari keanggotaan partai. 

 

 

 

BAB VI 

SIDANG-SIDANG 

Pasal 27 

Sidang-sidang partai di Tingkat Nasional 

(1) Musyawarah Nasional (MUNAS) partai merupakan pemegang kekuasaan tertinggi partai, 
diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan mempunyai kewenangan : 

a. Menetapkan dan atau mengubah anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga 

partai. 
b. Menetapkan program umum partai. 

c. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional. 
d. Menetapkan dewan pimpinan nasional dan Dewan Wali. 

e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. 

(2) Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) partai mempunyai wewenang atau 
kekuasaaan yang sama dengan musyawarah nasional (MUNAS) partai dengan ketentuan : 

a. Diadakan oleh Dewan Pimpinan Nasional atas usulan Dewan Walil, atau atas 
permintaan dan atau atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari 

keseluruhan jumlah Dewan Pimpinan Wilayah; apabila partai dalam keadaan terancam 
atau partai menghadapi ikhwal kepentingan yang memaksa termasuk menyangkut 
pemilihan Presiden/Wakil Presiden, atau Dewan Pimpinan Nasional dianggap telah 

melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau Dewan Pimpinan Nasional 
dianggap tidak dapat melaksanakan amanat yang diputuskan dalam musyawarah 

nasional (MUNAS) partai. 

b. Dewan Pimpinan Nasional wajib memberikan pertangnggungjawaban atas diadakannya 
musyawarah nasional luar biasa (MUNASLUB) partai. 

(3) Musyawarah Dewan Wali diadakan sedikitnya 1 (satu)  kali dalam 1 (satu) tahun dan 
berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan nasehat dan pertimbangan-

pertimbangan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional, dan menetapkan nasehat dan 
pertimbangan-pertimbangan selanjutnya, serta dapat mengusulkan diadakannya 
musyawarah nasional luar biasa (MUNASLUB) partai. 

(4) Rapat pimpinan nasional (RAPIMNAS) partai diadakan bila diperlukan atas undangan Dewan 
Pimpinan Nasional dan berwenang mengambil keputusan-keputusan kecuali yang menjadi 

wewenang musyawarah nasional (MUNAS) partai. 

(5) Rapat koordinasi nasional (RAKORNAS)  partai diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun dan berwenang mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan program kerja 
dalam satu atau lebih bidang koordinasi. 

(6) Rapat kerja nasional (RAKERNAS) partai diadakan sedikitnya satu (1) kali dalam 2 (dua) 

tahun dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja umum 
dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya. 
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Pasal 28 

Sidang-sidang Partai di Tingkat wilayah 

(1) Musyawarah wilayah (MUSWIL) partai diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 

dan berwenang ; 
a. Menyusun program kerja partai di tingkat provinsi. 

b. Menilai pertanggung jawaban dewan di tingkat provinsi. 
c. Memilih dewan pimpinan wilayah. 
d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenangnya. 

(2) Musyawarah wilayah luar biasa (MUSWILUB) partai mempunyai wewenang atau kekuasaan 
yang sama dengan musyawarah wilayah (MUSWIL) partai dengan ketentuan : 

a. Diadakan oleh dewan pimpinan wilayah atas permintaan dewan wali, dan atau atas 
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari keseluruhan jumlah dewan 
pimpinan daerah apabila partai dalam keadaaan terancam atau partai menghadapi 

ikhwal kepentingan yang memaksa termasuk menyangkut pemilihan kepala 
daerah/wakil kepala daerah, atau dewan pimpinan wilayah dianggap telah melanggar 

anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau dewan pimpinan daerah dianggap tidak 
dapat melaksanakan amanat yang diputuskan dalam musyawarah wilayah (MUSWIL) 
partai 

b. Dewan pimpinan wilayah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya 
musyawarah wilayah luar biasa tersebut. 

(3) Rapat pimpinan wilayah (RAPIMWIL) partai diadakan bila diperlukan atas undangan dewan 
pimpinan wilayah dan erwenang mengambil keputusan-keputusan kecuali yang menjadi 

wewenang musyawarah wilayah (MUSWIL) partai. 

(4) Rapat koordinasi wilayah (RAKORWIL) partai diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun dan berwenang mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan program kerja dalam 

satu atau lebih bidang koordinasi. 

(5) Rapat kerja wilayah (RAKERWIL) partai diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) 

tahun dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja umum 
dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya. 

 

Pasal 29 

Sidang-sidang Partai di Tingkat Daerah 

(1) Musyawarah daerah (MUSDA) partai diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 
dan berwenang : 

a. Menyusun program kerja partai di tingkat kabupaten/kota. 

b. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah. 
c. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenangnya. 

(2) Musyawarah daerah luar biasa (MUSDALUB) partai mempunyai wewenang atau kekuasaan 
yang sama dengan musyawarah daerah (MUSDA) poartai dengan ketentuan : 

a. Diadakan oleh dewan pimpinan daerah atas usulan dewan wali, atau atas permintaan 

dan atau atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari keseluruhan 
jumlah dewan pimpinan kecamatan apabila partai dalam keadaaan terancam atau 

partai menghadapi ikhwal kepentingan yang memaksa termasuk menyangkut 
pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, atau dewan pimpinan daerah dianggap 

telah melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau dewan pimpinan daerah 
dianggap tidak dapat melaksanakan amanat yang diputuskan dalam musyawarah 
daerah (MUSDA) partai. 

b. Daerah pimpinan daerah wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya 
musyawarah daerah luar biasa tersebut. 
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(3) Rapat Pimpinan daerah (RAPIMDA) partai diadakan bila diperlukan atas unadangan dewan 

pimpinan daerah dan berwenang menganbil keputusan-keputusan kecuali yang menjadi 
weweng musyawarah daerah (MUSAD) partai. 

(4) Rapat koordinasi daerah (RAKORDA) partai diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun dan berwenang mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan program kerja dalam 

nsatu atau lebih bidang koordinasi. 

(5) Rapat kerja daerah (RAKERDA) partai diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun 
dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja umum dan 

menetapkan pelaksanaan selanjutnya. 

 

Pasal 30 

Sidang-sidang Partai di tingkat Kecamatan; 

(1) Musyawarah kecamatan (MUSCAM) partai diadakan sedikitnya 1 (satu kali dalam 5 (lima) 

tahun dan berwenang : 
a. menyusun program kerja partai di tingkat kecamatan. 

b. Menilai pertangung jawaban dewan pimpinan kecamatan. 
c. Memilih dewan pimpinan kecamatan. 
d. Menetapkan keputusan-keputusan lainya dalam batas wewenangnya. 

(2) Musyawarah kecamatan luar biasa (MUSCAMLUB) partai mempunyai wewenang atau 
kekuasaan yang sama dengAn musyawarah kecamatan (MUSCAM) partai dengan ketentuan 

: 

a. Diadakannya oleh dewan pimpinan kecamatan atas permintaan atau persetujuan 

sekurag-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari keseluruhan jumlah anggota partai di 
kecamatan yang bersangkutan apabila partai dalam keadaan terancam atau 
menghadapi ikhwal kepentingan yang memaksa atau dewan pimpinan kecamatan 

dianggap telah melaggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau dewan 
pimpinan kecamatan dianggap tidak dapat melaksanakan amanat yang diputuskan 

dalam usyawarah daerah (MUSDA) partai. 

b. Dewan pimpinan kecamatan wajib memberikan pertangungjawaban atas diadakanya 
musyawarah kecamatan luar biasa tersebut. 

(3) Rapat pimpinan kecamatan (RAPIMCAM) partai didakan bila diperlukan atas undangan 
dewan pimpinan kecamatan dan berwenang mengambil keputusan-keputusan kecuali yang 

menjadi wewenang musaywarah kecamatan (MUSCAM) partai. 

(4) Rapat koordinasi kecamatan (RAKORCAM) partai didakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun dan berwenang mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan program kerja 

dalam satu atau lebih bidang koordinasi. 

(5) Rapat kerja kecamatan (RAKERCAM) partai diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 2 ( dua) 

tahun dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja umum 
dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya. 

 

Pasal 31 

Peserta Musyawarah di Tingkat Nasional 

(1) Peserta Musyawarah Nasional partai dihadiri oleh : 
a. Peserta 

b. Peninjau 

(2) Peserta terdiri dari : 
a. Dewan pimpinan nasional 

b. Dewan Wali Nasional 
c. Unsur Dewan Pimpinan Nasional 

d. Unsur Dewan Pimpinan Daerah 
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(3) Peninjau terdiri dari : 

a. Unsur Dewan Pimpinan Wilayah 
b. Unsur pimpinan alat kelengkapan partai di tingkat nasional 

c. Unsur organisasi pendukung dan diatur lebih lanjut oleh DPN Partai Parade 
Nusantara sesuai dengan UU yang berlaku 

(4) Jumlah peserta, peninjau dan undangan diatur dalam peraturan tersendiri oleh Dewan 
Pimpinan Nasional. 

(5) Pimpinan musyawarah nasional partai terpilih, bertindak sebagai pimpinan sementara. 

(6) Sebelum pimpinan musyawarah nasional partai terpilih, dewan pimpinan pusat partai 
bertindak sebagai pimpinan sementara. 

(7) Musyawarah nasional luar biasa partai diselenggarakan sama berdasarkan ayat (1) sampai 
dengan ayat (6) pasal ini. 

 

Pasal 32 

Peserta Rapat Pimpinan Nasional 

(1) Rapat pimpinan nasional dihadiri oleh : 
a. Peserta 
b. Peninjau 

(2) Peserta Pimpinan Nasional terdiri dari : 
a. Dewan pimpinan nasional 

b. Unsur dewan pimpinan wilayah 
c. Unsur organisasi pendukung yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai 

Parade Nusantara dan diatur lebih lanjut oleh DPN Partai Parade Nusantara sesuai 
dengan UU yang berlaku. 

(3) Peninjauan terdiri dari : 

a. Unsur organisasi kemasyarakatan lainnya. 
b. Unsur lain yang dianggap perlu oleh dewan pimpinan nasional. 

(4) jumlah peserta, peninjauan, dan undangan rapat pimpinan nasional diatur dalam peraturan 
tersendirri oleh Dewan Pimpinan Nasional. 

 

Pasal 33 

Peserta Rapat Koordinasi Nasional 

(1) Rapat koordinasi nasional partai dihadiri oleh : 
a. Peserta 
b. Peninjau 

(2) Peserta terdiri dari : 
a. dewan pimpinan pusat partai 

b. utusan dewan pimpinan wilayah 

(3) Peninjau apabila di pandang perlu oleh dewan pimpinan pusat partai. 

(4) Jumlah peserta dan peninjau rapat koordinasi partai diatur dalam peraturan tersendiri oleh 

dewan pimpinan nasional. 

 

Pasal 34 

Peserta Musyawarah di Tingkat Wilayah 

(1) Musyawarah wilayah partai dihadiri oleh : 
a. Peserta  
b. Peninjau  

(2) Peserta terdiri : 
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a. dewan pimpinan wilayah  

b. Unsur dewan pimpinan nasional  
c. Unsur dewan pimpinan daerah 

d. Unsur alat kelengkapan partai pendukung yang menyalurkan aspirasi politiknya 
kepada Partai Parade Nusantara dan diatur lebih lanjut oleh DPN partai parade 

nusantara sesuai denga UU yang berlaku. 

(3) Peninjau Terdiri dari ; 
a. unsur dewan pimpinan daerah  

b. Unsur pimpinan alat kelengkapan Partai  organisasi lainnya di- tingkat wilayah 
c. Perorangan 

(4) Jumlah peserta, peninjau dan undangan musyawarah wilayah diatur  tersendiri oleh dewan 
pimpinan wilayah. 

(5) Pimpinan musyawarah wilayah dipilih dari dan oleh peserta. Sebelum pimpinan musyawarah 

wilayah terpilih. 

(6) Dewan pimpinan wilayah bertindak sebagai pimpinan sementara. 

 

Pasal 35 

Peserta Musyawarah di Tingkat Daerah 

(1) Musyawarah daerah partai dihadiri oleh : 
a. Peserta 

b. Peninjau 

(2) Peserta terdiri oleh : 

a. dewan pimpinan daerah 
b. Unsur dewan pimpinan wilayah 
c. Unsur Pimpinan tingkat kecamatan  

d. Pimpinan Unsur organisasi pendukung yang menyalurkan aspirasi politiknya 
kepada Partai Parade Nusantara, dan diatur sesuai dengan UU yang berlaku. 

(3) Peninjau dihadiri oleh : 
a. Unsur pimpinan organisasi lainnya ditingkat daerah. 
b. Perorangan 

(4) Jumlah peserta, peninjauan dan undangan musyawarah daerah diatur dalam peraturan 
tersendiri oleh dewan pimpinan daerah 

(5) Pimpinan musyawarah daerah terpilih, dewan pimpinan daerah bertindak sebagai pimpinan. 

(6) Sebelum pimpinan musyawarah daerah terpilih, dewan pimpinan daerah bertindak sebagai 
pimpinan sementara. 

 

Pasal 36 

Peserta Musyawarah di Tingkat Kecamatan 

(1) Musyawarah kecamatan dihadiri oleh : 
a. Peserta  

b. Peninjau 

(2) Peserta terdiri dari : 

a. Pimpinan kecamatan  
b. Unsur pimpinan daerah 

(3) Peninjau terdiri dari : 
a. perorangan 
b. Unsur pimpinan organisasi kemasyarakatan 

(4) Jumlah peserta, peninjau dan undangan musyawarah kecamatan  diatur dalam peraturan 
tersendiri oleh pimpinan kecamatan . 
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(5) Pimpinan musyawarah keamatan dipilih dasri dan oleh peserta. 

(6) Sebelum pimpinan musyawarah terpilih, dewan pimpinan daerah bertindak sebagai pimpinan 
sementara. 

 

Pasal 37 

Peserta Rapat Kerja Partai 

(1) Rapat kerja partai tingkat nasional dihadiri oleh unsur peserta dan peninjau, yang sama 
dengan pelaksanaan rapat koordinasi nasional. 

(2) Rapat kerja partai wilayah dihadiri oleh unsur peserta dan peninjau, yang sama dengan 
pelaksanaan rapat koordinasi wilayah. 

(3) Rapat kerja partai daerah dihadiri oleh peserta dan peninjau, yang sama dengan 
pelaksanaan rapat koordinasi daerah. 

(4) Rapat kerja partai tingkat kecamatan dihadiri oleh unsur peserta dan peninjau, yang sama 

dengan pelaksanaan rapat koordinasi kecamatan. 

 

Pasal 38 

Ketentuan tentang musyawarah nasional, musyawarah daerah tingkat DPD, musyawarah daerah 
tingkat DPK, musyawarah tingkat kecamatan, musyawarah tingkat kelurahan / desa dan rapat-

rapat diatur dan ditetapkan melalui peraturan partai. 

 

 

BAB VII 

HAK BICARA DAN HAK SUARA 

Pasal 39 
(1) Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara. 

(2) Peninjau hanya memiliki hak bicara. 
(3) Hak suara peserta dalam hal pemilihan pimpinan musyawarah dan pimpinan partai diatur 

dalam peraturan tersendiri yang disahkan oleh forum musyawarah. 

 

 

BAB VIII 

PEMILIHAN DEWAN PIMPINAN PARTAI 

Pasal 40 

(1) Pemilihan dewan pimpinan Partai Parade Nusantara dilakukan melalui formatur. 

(2) Formatur terdiri dari : 

a. seorang ketua 
b. Beberapa orang anggota  

(3) Pengambilan putusan dalam hal pemilihan formatur dilakukan secara musyawarah untuk 
mencapai mufakat. 

(4) Apabila pasal ini tidak terpenuhi, maka pengambilan putusan dilakukan melalui pemungutan 

suara. 

(5) Ketua formatur terpilih sekaligus menjadi ketua umum Partai Parade Nusantara di tingkat 

pusat, ketua partai di wilayah, ketua partai dewan pimpinan daerah, ketua partai dewan 
pimpinan kecamatan, ketua partai dewan pimpinan desa. 

(6) Tata cara pemilihan formatur diatur dalam peraturan tersendiri yang diputuskan oleh forum 
musyawarah. 
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BAB IX  

KEUANGAN 
Pasal 41 

(1) Uang pangkal ialah dana wajib yang diberikan oleh pemohon anggota untuk memenuhi 
salah satu syarat diterimanya menjadi anggota partai. 

(2) Besarnya uang pangkal ditetapkan oleh dewan pimpinan nasional. 

(3) Uang pangkal diperuntukan untuk dewan pimpinan nasional sebanyak 20 % ( dua puluh 
persen), dewan pimpinan wilayah sebanyak 20 % ( dua puluh persen ), dewan pimpinan 

daerah sebanyak 20 % ( dua puluh persen) dan dewan pimpinan kecamatan 40 % (empat 
puluh persen ). 

 

Pasal 42 

(1) Iuran Anggota ialah dana wajib yang diberikan  oleh anggota partai tiap-tiap bulan. 

(2) Besarnya jumlah dan nilai iuran ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional. 

(3) Iuran dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan partai. 

 

Pasal 43 

(1) Selain dari sumber-sumber keuangan yang telah ditetapkan riil dalam pasal-pasal tersebut di 

atas, tiap-tiap tingkat pimpinan partai dapat mengusahakan penerimaan keuangan partai 
dari sumber sumber keuangan lain misalnya : sumbangan tetap dari donatur di dalam batas 

lingkungan daerah masing-masing atau sumbangan tidak tetap dari peminat dan simpatisan 
simpatisan partai. 

(2) Pungutan dana secara umum harus mengindahkan hukum yang berlaku (peraturan dan 
perundangan) dan diselenggarakan dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

BAB X  

FRAKSI PARTAI NUSANTARA 

PASAL 44  

Di dalam lembaga-lembaga legislatif di semua tingkatan, partai membentuk fraksi Partai Parade 
Nusantara. 

(1) Dewan pimpinan nasional menetapkan komposisi dan personalia pimpinan fraksi partai 
parade nusantara di MPR dan DPR RI. 

(2) Dewan pimpinan wilayah menetapkan komposisi dan personalia pimpinan fraksi parrta 
parade nusantara di DPRD Propinsi. 

(3) Dewan pimpinan daerah menetapkan komposisi dan personalia pimpinan fraksi parade 

nusantara di DPRD DPRD Kab/Kota. 

(4) Tata kerja fraksi Partai Parade Nusantara diatur dalam peraturan partai . 

 

Pasal 45 

(1) Fraksi adalah alat perjuangan  partai yang diberi wewenang dan tugas memperjuangkan 

keputusan-keputusan partai di dalam lembaga legislatif. 

(2) Fraksi tunduk dan bertanggungjawab kepada pimpinan partai menurut tingkatannya. 

(3) Fraksi berhak mengadakan peraturan tatatertib sendiri, sejauh tidak menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan dalam anggaran rumah tangga. 

(4) Pimpinan fraksi dipilih dari dan oleh anggota-anggota fraksi dan disahkan oleh pimpinan 
partai menurut tingkatan lembaga legislatif yang bersangkutan. 
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Pasal 46 

Sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, Pimpinan partai menurut tingkatanya masing-

masing mengadakan pertemuan dengan fraksi guna membahas masalah-masalah yang dihadapi 
oleh fraksi dan persoalan bangsa atau masyarakat. 

 

Pasal 47 

Dengan tidak menyimpang dari ketentuan pasal 35, maka untuk mencapai intregrasi sikap-sikap 

partai dan fraksi, sekurag-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan diadakan rapat kerja bersama 
antara pimpinan fraksi dan dewan pimpinan partai menurut tingkatanya. 

 

BAB XI 

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

Pasal 48 

(1) Hubungan kerjasama Partai Parade Nusantara dengan organisasi kemasyarakatan dan 

lembaga lainnya dilakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

(2) Tatacara menjalin hubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini diatur 

dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional. 

 

BAB XII 

P E N U T U P 

Pasal 49 

(1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan 
diatur lebih lanjut oleh dewan pimpinan nasional. 

(2) Anggaran rumah tangga ini dapat disempurnakan dan disahkan dalam musyawarah nasional 
partai. 

(3) Anggaran rumah tangga ini hanya dapat diubah oleh musyawarah nasional partai. 

 
Ditetapkan     :    di Jakarta 

Tanggal          :    2 Januari  2008 
 

 
DEWAN PIMPINAN NASIONAL 

PARTAI PARADE NUSANTARA 

KETUA UMUM 
 

ttd 
 

H. SUDIR SANTOSO, SH 

SEKKRETARIS JENDERAL  
 

ttd 
 

IR. H. DAENG MUBTADI, MM 
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ARTI LAMBANG PARTAI PARADE NUSANTARA 
 

PERSPEKTIF GAMBAR MAKNA 
Bentuk Lingkaran Kebulatan tekad & semangat 

 Padi  Petani 

 Ikan Nelayan 

 Bintang Ber-Tuhan & bercita-cita  

Warna Merah putih Indonesia 

 Kuning Kemakmuran/kemuliaan 

 
 
 

Arti lambang PARTAI PARADE NUSANTARA secara keseluruhan : 
 

Meningkatkan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia bermodal dasar kebulatan tekad dan 

semangat masyarakat pedesaan ( petani dan nelayan ) Indonesia yang bertaqwa terhadapTuhan 
Yang Maha Esa sesuai cita-cita Proklamasi. 
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SUSUNAN PERSONALIA 

DEWAN PIMPINAN NASIONAL 
PARTAI PARADE NUSANTARA 

 
 
DEWAN WALI  
Ketua  : Surjokotjo, SE 
Anggota  : Dewan Pendiri ( Anggota Pendiri ) 
 : Hb. H.Rudy Abdullah Almunawar 
 : H.M Yunus 
 : Ny. Hj, Alita 
 : Endang Indarti Diana Retnowati 
 : R. M. Soeleh Susetyo. WA 
  : Brigjen TNI (Purn)  Subandrio, SH, MH. 
  : H.M. Ali Assegaf.MM 
 
 
DEWAN PIMPINAN HARIAN 
 
Ketua Umum : H. Sudir Santoso, SH 
  Ketua I ( OKK ) : Alwy Alaydrus, SH 
  Ketua II ( Pemberdayaan Ekonomi ) : M. Yusuf HR 
  Ketua III ( Ekuin ) : Elvin Ramli 
  Ketua IV ( Kesra ) : Lalu Parmanegara 
  Ketua V ( Pemberdayaan Masyarakat ) : H.Samuki 
  Ketua VI ( Bangpotdes ) : Slamet Raharjo 
  Ketua VII ( Hukum dan HAM ) : Karjono, SH. MH 
  Ketua VIII ( Polkam ) : H. Umar Ali 
  Ketua IX ( Kehumasan ) : Joko Triyanto 
  Ketua X ( Peranan Wanita dan Pemuda)  : Ir. Dewi Akbar 
  Ketua XI ( Sospol ) : Bambang Buntoro 
  Ketua XII( Budaya & Pariwisata ) : Sufiah .M.A. Musaad 
  Ketua XIII ( Pertanian & Perikanan ) : B a k r i n 
  Ketua XIV ( Pendidikan & Kerohanian ) : Farahdiba Alhamid, ST  
  Ketua XV (Advokasi) : Andy Achmad Yusuf, SH. MH  
  Ketua XVI (IPTEK) : Joudie Posumah (Andrew) 
  Ketua XVII (Hankamnas) : HB. M. Ikhsan Alhamid 
 
Sekretaris Jenderal : Ir. H. Mubtadi, MM 
 Wakil Sekjen    I ( OKK ) : Ir. H. Rudy Bambang H 
 Wakil Sekjen   II ( Pemberdayaan Ekonomi ): Syahid Mulyono 
 Wakil Sekjen  III ( Ekuin ) : Budiarso 
 Wakil Sekjen  IV ( Kesra ) : Endang Setiawan 
 Wakil Sekjen   V ( Pemberdy. Masyarakat ): Siti Masruroh 
 Wakil Sekjen  VI ( Bangpotdes ) : Endah Rahayu Wijayanti, SE 
 Wakil Sekjen VII ( Hukum & HAM ) : Dahlan, SH 
 Wakil Sekjen VIII ( Polkam ) : Purba 
 Wakil Sekjen   IX ( Kehumasan ) : Urbanisasi PH. SH 
 Wakil Sekjen    X ( Peranan Wanita & Pemuda): Nani Bakrin 
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 Wakil Sekjen   XI ( Sospol ) : Lilis Teguh Triyani, SE 
 Wakil Sekjen  XII ( Budaya / Pariwisata ) : Irma Suryani 
 Wakil Sekjen XIII ( Pertanian / Perikanan ):  Lili Mabel, SP 
 Wakil Sekjen XIV ( Pendidikan/Kerohanian ): Sulis Budi Astuti, BA 
 Wakil Sekjen XV  ( Advokasi ) : Nur Dani Wenda 
 Wakil Sekjen  XVI ( IPTEK ) : Suharno, SE, MM 
 Wakil Sekjen  XVII ( Hankamsus ) : Rina F. Pangemanan 
 
Bendahara Umum : Kumiayi Agung Saputra 
 Wakil Bendahara    I  : Diahwati 
 Wakil Bendahara    II  : Ranggajoni 
 
 
DEPARTEMEN : 
 
Kadep Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan : Hj, Esty Handayani YN 
Kadep Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : Nawawi, SE 
Kadep Ekonomi Keuangan dan Industri : Faradiba A. 
Kadep Kesejahteraan Rakyat : Janti Trirahayu 
Kadep Pemberdayaan Masyarakat : Tri Dian Purwanti 
Kadep Bangpotdes : Suhermanto 
Kadep Humas : Suharto, SE. MM 
Kadep Seni dan Budaya : S u s m i a t i 
Kadep Ekonomi dan koperasi                                  : Eny Sukasih 
 
 
BADAN KHUSUS 
 
Badan Penelitian dan pengembangan  : Harjito, SE 
Badan Pemenangan Pemilu                         : Taufik 
Badan Satuan Pengamanan Khusus  : Wilono Saputra 
 
SEKRETARIAT NASIONAL 
 Kasetnas  : Sofyan Kamarudin, BSc. 
 Kepala Rumah Tangga  : Ismail Mattarima, BSc. 
 Anggota  : Sri Rahmawati 
 Anggota  : Andi Ahmad 
 
 
 
 
 

Jakarta  2 Januari 2008 
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