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Latar Belakang 

1. Situasi dan Kondisi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

 

2. Hak Setiap Warga Negara Indonesia 

 

3. Pengalaman Independent 



Maksud Pendirian PKR 

1. Menghimpun, membangun dan 
menggerakkan “kekuatan rakyat” untuk 
membangun masyarakat Pancasila 

 

2. Menghimpun persamaan sikap dan 
“kehendak politik rakyat bersama 
dengan elemen bangsa lainnya” untuk 
mencapai cita-cita dalam mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur, material dan 
spiritual berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 



Tujuan Pendirian PKR 

1. Mempertahankan dan mengamalkan 
Pancasila serta menegakkan Undang-Undang 
Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan pada 
tanggal 18 Agustus 1945 

2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui ekonomi 
kerakyatan dengan bertumpu pada kekuatan 
bangsa, yang mengarah pada kedaulatan bangsa 
yang berdikari 

3. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka 
mengembangkan kehidupan demokrasi 
Pancasila, yang menjunjung tinggi kejujuran 
dan menghormati kebenaran, hukum dan 
keadilan 



Visi PKR 

Partai yang mampu menciptakan 
kedaulatan dan kesejahteraan rakyat, serta 
keadilan sosial menuju tatanan politik 
negara yang melandaskan diri pada nilai-
nilai nasionalisme, patriotisme dan 
religiusitas dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan pada 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 



Misi PKR 
1. Mewujudkan dan mempertahankan kedaulatan rakyat 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Mendorong pembangunan nasional yang memprioritas kan 

pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan. 

3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang 

kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. 

4. Mendorong tegaknya supremasi hukum. 

5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional 

melalui Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu 

Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan 

nasional yang kuat, bersih dan berwibawa di setiap tingkat 

pemerintahan 



Mars PKR 
Derap langkah yang terpadu.. 
Menyambut terangnya sang surya nuswantara.. 
Kobarkan tekad satria dalam satu cita.. 
Melangkah bersama satria satria nuswantara.. 
Memakmurkan bumi Indonesia..    
Ayo bangkit anak negeriku..    
Ayo bahagia anak  bangsaku..    
Satukan tekad dalam satu cita..    
Satukan beda dalam satu cinta..    
Satu hati untuk negeri..    
Satu jiwa untuk bangsa..    
Satu rasa untuk Indonesia.. 



Mars PKR ….. lanjutan 
PKR.. 
PKR.. 
Partai kedaulatan rakyat.. 
Hadir dari rakyat dan untuk rakyat.. 
Untuk demokrasi negeri yang berdaulat.. 
Adil dalam kemakmuran.. 
Makmur dalam keadilan.. 
Ikhlas dalam berkarya.. 
Sucikan hati dan langkah demi Indonesia.. 
Menuju kemerdekaan sejati.. 
Membangun bangsa dan negeri ini.. 
Indonesia raya.. 



Pendirian PKR 

• Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 dan perubahan ke UU No 

2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pada pasal 2 menyebutkan 

bahwa partai politik bisa didirikan oleh 50 orang Warga 

Negara Indonesia berusia minimal 21 tahun dan 30% nya 

adalah perempuan serta dilegalkan oleh Notaris dalam bentuk 

Akta Notaris.  

• Partai Kedaulatan Rakyat berdiri secara resmi pada tanggal 18 

Agustus 2021 dengan dikeluarkannya Akta Notaris no. 1 tahun 

2021 oleh Notaris Sri Rumiyanti, SH, Sp.N yang berkantor di 

Jl. Stasiun Gawok Km. 1 Kecamatan Gatak Kabupaten 

Sukoharjo.  

• Kantor Pusat PKR di Jl. Kesemek No. 16A, RT 02 RW 07 

Semper Barat, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta 

14130 



Kantor Pusat di Jl. Kesemek No. 16A, RT 02 RW 07 Semper 

Barat, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta 14130 



Legalitas PKR 
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 dengan perubahan ke UU 

No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pada pasal 3 

menyebutkan syarat untuk memperoleh legalitas hukum : 

1. akta notaris pendirian Partai Politik;  

2. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai 

persamaan dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang 

telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain;  

3. kantor tetap;  

4. kepengurusan disetiap provinsi, 75% dari jumlah 

kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, 

dan 50% dari jumlah kecamatan pada setiap 

kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan  

5. memiliki rekening atas nama Partai Politik. 



Syarat Partai Menjadi Peserta Pemilu 
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 173 

1. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-
Undang tentang Partai Politik;  

2. memiliki kepengurusan di Seluruh Provinsi;  

3. memiliki kepengurusan di 75% jumlah 
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;  

4. memiliki kepengurusan di 50% jumlah 
kecamatan di kabupaten/kota yang 
bersangkutan;  

5. menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan 
perempuan pada kepengurusan partai politik 
tingkat pusat;  



Syarat Partai ….. lanjutan 
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 173 

6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) 
orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah 
Penduduk pada kepengurusan partai politik 
sebagaimana dimaksud pada nomor 3 yang 
dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;  

7. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada 
tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai 
tahapan terakhir Pemilu;  

8. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai 
politik kepada KPU; dan  

9. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu 
atas nama partai politik kepada KPU 





Kepengurusan PKR 

1. Pengurus Tingkat Pusat 

       Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 

2. Pengurus Tingkat Provinsi  

       Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) 

3. Pengurus Tingkat Kota/Kaupaten  

       Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 

4. Pengurus Tingkat Kecamatan  

       Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 

5. Pengurus Tingkat Kelurahan/Desa  

       Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) 

 



Program PKR 

1. Membangun soliditas dan solidaritas sesama 

komponen anak bangsa; 

2. Menumbuhkembangkan jiwa-jiwa patriotisme 

demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

3. Menumbuhkembangan semangat nasionalme 

untuk membangun bangsa dan Negara; 

4. Meningkatkan pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya, lahir, batin, mental dan 

spiritual; 



Program PKR …. lanjutan 

5. Memberikan peluang seluas-luasnya kepada 
masyarakat dalam mengembangkan bakat 
politiknya tanpa mahar politik; 

6. Menempatkan kader-kader terbaiknya yang 
amanah, jujur, dan berpihak kepada 
masyarakat dalam pemerintahan atau wakil-
wakil rakyat melalui pesta demokrasi 

7. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
secara adil sehingga terwujud adil dalam 
kemakmuran dan makmur dalam keadilan 



Keuntungan Gabung PKR 

1. Bersama PKR dapat mendobrak kemapanan 
“kelanggengan” kekuasaan oleh sekelompok orang dan / 
atau suatu golongan saja; 

2. Terbuka ruang dan peluang bagi masyarakat kecil untuk 
berkarya di politik, sehingga semua masyarakat bisa 
mencalonkan diri sebagai DPRD tingkat 1, tingkat 2, dan  
DPR RI serta DPD, tanpa mahar politik dan dengan sistem 
gotong royong bersama; 

3. Masyarakat kecil benar-benar bisa menjadi subyek politik 
dan bukan sebagai obyek politik; 

4. Satu kesempatan besar bagi masyarakat indonesia yang 
menginginkan sebuah perubahan nyata di negeri ini. 

5. Memperoleh kesejahteraan sebagai “Bocah Angon” 
dengan bukti KIBA 




