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ABSTRAK 

 

 Skripsi ini membahas tentang strategi pemenangan kandidat dalam 

pemilihan walikota. Latar belakang dari pembahasan tentang strategi pemenangan 

kandidat dalam penelitian skripsi ini yakni karena adanya perbedaan lokalitas 

budaya dalam setiap daerah yang mempengaruhi bentuk strategi pemenangan 

yang diterapkan tim sukses pemenangan dalam sebuah daerah. Dalam sebuah 

pemilihan walikota terdapat tiga otoritas yang mempengaruhi bentuk strategi. 

Masing-masing otoritas tersebut yakni otoritas uang, otoritas primordial dan 

kepartaian yang akan peneliti kombinasikan dengan analisis teori demokrasi 

elitisme menggunakan tiga model, yakni model mandat, model akuntabilitas dan 

model otoritas. Penulis menggunakan teori koalisi untuk  menganalisis proses 

terbentuknya koalisi antar partai sebagai partai pengusung pasangan walikota. 

Metode yang digunakan dalam penulisan skrispsi yang bertema tentang strategi 

pemenangan kandidat pasangan walikota ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dimana pencarian data dilakukan melalui wawancara terhadap tim 

sukses pemenangan pasangan walikota. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

proses terbentuknya koalisi partai pengusung dipengaruhi oleh kecermatan salah 

satu partai pengusung terhadap perpecahan partai yang melanda partai di DPRD 

dan peran calon walikota sebagai kader salah satu partai pengusung untuk 

melakukan lobi terhadap elite DPP kedua partai pengsuung agar membentuk satu 

koalisi. Kesimpulan penelitian berikutnya dalam melakukan pendekatan terhadap 

kraton, partai memainkan isu krusial di daerah saat itu dengan mendukung secara 

penuh RUUK Yogyakarta tentang peran Sultan Hamengkubuwono sebagai 

Gubernur Yogyakarta. Kesimpulan terakhir penelitian ini adalah dalam 

menghadapi kekuatan Muhamadiyah sebagai kekuatan terbesar Ormas di 

Yogyakarta, PDIP melakukan pembiaran terhadap PKS untuk mengajukan calon 

yang juga berasal dari pengurus Muhamadiyah selain memiliki tujuan agar Pilwali 

tidak berujung ke MK dengan adanya tiga calon pasangan. Cara lain yang 

dilakukan PDIP adalah membentuk forum Foredi yang beranggokatan elemen 

pengurus muhamadiyah. Elemen ini memiliki  rasa sakit hati dengan Amin Rais 

dan memainkan isu krusial bahwa lawan terberat Haryadi Suyuti dan Imam 

Priyono yakni Hanafi Rais belum memiliki pengalaman yang cukup untuk 

memimpin Kota Yogyakarta. 
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