
 

L A M P I R A N 

1. Teks pidato klaim kemenangan Pilpres 2019 oleh Joko Widodo, sumber: 

https://www.youtube.com/watch?v=xylOTiZFRZM 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh 

Kita ingin menyampaikan beberapa hal pada sore hari ini. Yang pertama dari siang 

sampai sore lagi kita telah menerima telepon dari perdana menteri Malaysia, Dr 

Mathir Mohammad dan juga perdana menteri Singapura PM Lee Shilong dan juga 

dari presiden turki Presiden Erdogan, dan juga 22 Negara lainnya yang telah memberi 

ucapan selamat atas terselenggaranya pesta demokrasi besar di Negara kita pileg 

pilpres dan beliau menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia 

dan juga kepada Jokowi dan KHj Ma’aruf Amin atas keberhasilan pemilu 17 April 

kemarin. kemudian yang kedua kita juga terus akan menunggu menanti perhitungan 

suara oleh KPU, penghitungan resmi dari KPU yang kita harapkan secepatnya bisa 

diselesaikan. Tetapi hasil quick count dari 12 lembaga survei yang ada telah memberi 

angka yang jelas. Kalau kemarin saya belum menyampaikan angkanya karena masih 

di bawah 70% tetapi hari ini karena sudah mencapai hampir 100% kami 

menyampaikan bahwa hasil quick count dari 12 lembaga survei menyatakan Jokowi-

Amin mendapatkan persentase 54,5% dan Prabowo-Sandi mendapatkan persentase 

45,5%. Kita tahu semuanya bahwa yang namanya penghitungan quick count adalah 

cara penghitungan yang ilmiah yang dari pengalaman-pengalaman pemilu yang lalu 

akurasinya 99% hampir sama dengan perhitungan real count. Namun demikian sekali 

lagi, kita harus tetap sabar, sabar menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Yang 

terakhir, kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi 

kepada seluruh jajaran ketua dan komisioner KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ucapan 

terima kasih juga sekali lagi kami sampaikan kepada TNI dan Polri yang telah 

menjaga keamanan, menjaga ketertiban sehingga pemilu 17 April kemarin berjalan 

https://www.youtube.com/watch?v=xylOTiZFRZM


 

dengan lancar dan damai. Juga ucapan terima kasih kita sampaikan kepada seluruh 

masyarakat yang telah aktif berpartisipasi dalam pemilu ini dan juga dalam menjaga 

kemanan dan ketertiban pemilu. Yang terakhir, kami juga tidak lupa mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partai koalisi Indonesia Kerja, 

kepada seluruh relawan, kepada seluruh jajaran tim nasional maupun daerah, serta 

pihak-pihak yang telah membantu kami Jokowi-KHJ Ma’aruf Amin. Terakhir lagi 

marilah kita terus menjaga dan merawat persatuan kita, kerukunan kita, persaudaraan 

kita, sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Terima kasih, saya rasa itu yang bisa 

saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya tutup dengan Wassalamualaikum 

warrahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teks pidato klaim kemenangan Pilpres 2019 oleh Prabowo Subianto, sumber: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hl4xklqoNBw 

Bismillahirrohmannirrohim, 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Salam sejahtera bagi kita sekalian, 

Shalom, 

Om Swastyastu, 

Namo Budha Ya, 

Salam kebajikan, 

Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada hari ini saya Prabowo Subianto 

menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Salahudin Uno mendeklarasikan 

kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden RI tahun 2019 tahun 2024 

berdasarkan perhitungan lebih dari 62% dan C1 yang telah kami rekapitulasi. Saya 

ulangi, pada hari ini saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara 

Sandiaga Salahudin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil 

presiden RI tahun 2019-2024 berdasarkan perhitungan lebih dari 62% perhitungan 

real count. Kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat karena kami punya 

bukti-bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan yang 

terus terjadi di berbagai desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota seluruh 
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Indonesia. Kepada seluruh pendukung 02 Prabowo-Sandi yang berasal dari berbagai 

kalangan, dari partai-partai Indonesia adil makmur, para ulama, para relawan, tokoh-

tokoh agama lainnya dan semua agama, para pemuda-pemudi milenial, seluruh emak-

emak dan bapak-bapak di mana pun berada. Kami ajak bersyukur kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tinginya. Kami 

yakin hanya atas ridho dan berkah-Nya lah, perjuangan panjang kita semua untuk 

memenangkan perjuangan politik telah berhasil dengan dukungan rakyat. Kami 

mohon janganlah kemenangan yang kita peroleh dengan izin Tuhan Yang Maha 

Kuasa menjadikan kita bersikap jumawa dan sikap lain yang berlebihan. Inilah saat 

yang tepat bagi kita semua anak bangsa untuk segera saling mempererat tali 

persaudaraan kita. Seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, agar rantai yang putus 

segera disambung kembali. Sudah tentu saya dan saudara Sandiaga Uno akan tetap 

bersahabat dengan Pak Jokowi dan Kiai Ma’aruf Amin dan semua dalam jajaran 01, 

semuanya adalah saudara-saudara kita. Kami akan menjadi presiden dan wakil 

presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Demi kejayaan dan kelestarian seluruh 

bangsa Indonesia dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD’45. Terakhir marilah 

kita bahu-membahu apapun partai kita, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun 

kelompok etnis dan ras kita, perbedaan latar belakang kultural kita. Agar kita dapat 

segera  bangkit dan membangun bangsa kita bersama-sama dengan Pancasila sbg 

ideologi dan pandangan hidup Negara. Kami akan bangun sebuah pemerintahan yang 

tertinggi dari the best and the brightess dari angkatan muda kita, anak-anak bangsa 

yang paling cerdas dan cemerlang serta berakhlak mulia agar kita semua dapat 

mempercepat pembangunan nasional kita. Dengan cepat, seksama penuh 

kewaspadaan agar Indonesia menjadi Negara yang berdaulat penuh, sejahtera, adil 

dan makmur, dihormati, dan disegani dalam pergaulan Internasional. 

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, 

Salam sejahtera bagi kita sekalian, 

Shalom, 

Om Shanti Shanti Shanti Om, 



 

Namo Budha Ya, 

Salam kebajikan, 

Terima kasih, 

Selamat sore. 

 


