
BAB II  

ULTRAS UKRAINA 

Ultras merupakan kumpulan pendukung sebuah tim sepak bola yang selalu hadir saat 

tim nya bertanding, dan seringkali melakukan tindakan anarkis baik itu kepada suporter tim 

lain maupun terhadap aparat keamanan dan mereka sering bentrok dengan polisi membuat 

para Ultras Ukraina. 

A. Sepak Bola Di Ukraina 

Federasi sepak bola Ukraina (Фeдepaцiя Фyтбoлy Укpaїни) merupakan sebuah asosiasi 

di negara Ukraina yang bergerak di bidang olah raga cabang sepak bola1. Didirikan pada 

tanggal 13 desember 1991, bertepatan dengan tahun di proklamirkannya kemerdekaan negara 

Ukraina. Federasi sepak bola Ukraina resmi mendaftarkan diri ke persatuan sepak bola eropa 

(UEFA) dan federasi sepak bola internasional (FIFA) semenjak tahun 1992.  Federasi sepak 

bola Ukraina sendiri memiliki 49 anggota kolektif, 27 asosiasi daerah dan memiliki beberapa 

asosiasi lainya yang berhubungan dengan liga,pertandingan dan olah raga cabang lain yang 

masih memiliki hubungan dengan sepak bola. 

Sejarah sepak bola Ukraina di mulai sekitar 121 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 1894 

mereka memainkan pertandingan sepak bola pertama kalinya yang mempertemukan tim dari 

kota Lviv yang bernama Sokil dengan tim sepak bola yang bernama Krakow. Pada saat itu juga 

beberapa daerah di Ukraina sudah memiliki federasi sepak bola sendiri, seperti  Dnipropetrovsk 

Regional Football Federation, Kharkiv Regional Football Federation, Mykolaiv Regional 

Football Federation,dan Kyiv Regional Football Federation. Pada medio 2000an, tepatnya 

pada tahun 2007 muncullah gagasan untuk mengadakan sebuah kompetisi yang berbentuk liga 

oleh pemilik klub-klub sepak bola Ukraina. Dan sebagai realisasi awal berkumpullah para 
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petinggi-petinggi klub tersebut pada tanggal 15 april 2008 yang menghasilkan pembentukan 

asosiasi sepak bola profesional Ukraina dan membentuk sebuah liga yang bernama “Ukraina 

Premiere League”2.  

Tabel 1. daftar Peserta Ukraina Premier League 3: 

Nama Klub Didirikan Pada Presiden Klub 

Chornomorets 23 Maret 1936 Leonid Klimov 

Dnipro Dnipropetrovsk 1918 Stetsenko Andrey 

Dynamo Kiev 13 mei 1927 Ihor Surkis 

Karpaty 18 Januari 1963 Petro Dyminskyi 

Oleksandria 1948 Kuzmenko Sergiy 

Olimpik Donetsk 16 juni 2001 Helzin Vladislav G 

Stal Dniprodzerzhynsk 1926 Israelian Vartan M 

Shakhtar Donetsk 24 Mei 1936 Akhmetov Rinat 

Volyn 3 April 1960 Vitaliy Kvartsyanyi 

Vorskla 1 Mei 1955 Zhevago Konstantin V 

Zorya 1923 Hyellyer Eugene B 

Zirka 16 oktober 1911 Berezkin Maxim S 
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Masing-masing dari klub tersebut memiliki para suporter yang fanatik dan selalu setia 

untuk mendukung tim mereka yang bertanding. Para suporter tersebut merupakan suporter 

garis keras yang rela melakukan apapun pada saat klub bertading, dan seringkali mereka 

melakukan tindakan-tindakan yang anarkis apabila klub yang mereka bela mengalami 

kekalahan, kecurangan ataupun mendapatkan ejekan dari suporter tim lawan. Para suporter 

tersebut di sebut sebagai Ultras. 

B. Tentang Ultras Ukraina 

Semenjak kemerdekaannya pada tahun 1991, Ukraina pun langsung membentuk federasi 

sepak bolanya yang bernamakan federasi sepak bola Ukraina (Фeдepaцiя Фyтбoлy Укpaїни) 

Фeдepaцiя Фyтбoлy Укpaїни). Kultur sepak bola Ukraina sendiri berkembang dengan sangat 

pesat pada tahun 2000an, dan langsung memiliki pendukung fanatik pria yang berusia di bawah 

30 tahun yang di juluki sebagai “Ultras”. Utras ini sendiri memiliki arti sebagai kumpulan 

pendukung sebuah tim sepak bola yang selalu hadir saat tim sepak bola yang mereka dukung 

sedang bertanding, dan seringkali melakukan tindakan anarkis baik itu kepada suporter tim lain 

maupun terhadap aparat keamanan. Seringnya mereka bentrok dengan polisi membuat para 

Ultras Ukraina ini memiliki yel-yel attau yang sering disebut dengan “chants” yang berbunyi 

“A.C.A.B (all cops are bastard)”.  

Pada pertengahan tahun 2000 pergerakan para Ultras mulai stabil, karena adanya 

penggabungan suporter antara suporter dynamo kyiv, karpaty lviv, dan dnipro dnipropetrovsk 

yang ahirnya menjadi sebuah kekuatan suporter terbesar di Ukraina dan akhirnya menyebar ke 

seluruh penjuru Ukraina. Penggabungan inipun di ikuti oleh beberapa Ultras lainya, dan 

akhirnya para Ultras bersatu dan memiliki komitmen yang memiliki satu Ukraina yang 

membangkitkan semangat nasionalisme Ukraina. Ketika ada sebuah tim sepak bola Ukraina 

ataupun tim nasional Ukraina yang berlaga di turnamen-turnamen internasional, para Ultras 

pun memiliki “chants” khusus, dengan harapan mereka dapat menyebarkan ideologi dan ide-



ide mereka tentang nasionalime tersebut. Jadi apabila tim nasional Ukraina bertanding, para 

Ultras yang berada di tribun utara akan meneriakkan “slava Ukraina!” yang memiliki arti 

kejayaan untuk Ukraina!. Selanjutnya,  Ultras di tribun selatan akan membalasnya dengan 

“chants” heroyam slava!” yang memiliki arti kejayaan para pahlawan! 

Ultras Ukraina merupakan salah satu kelompok Ultras terganas di antara kelompok 

suporter sepak bola di dunia. Hal ini terjadi dikarenakan para Ultras di negara ini terbilang 

unik, karena selain menonton dan mendukung tim sepak bola yang mereka cintai, mereka juga 

seringkali terlibat tawuran dengan aparat keamanan, tawuran antar suporter, aksi-aksi 

penjarahan dan juga beberapa kali terlibat dalam perang saudara dan juga pengkudetaan rezim 

penguasa di negara Ukraina. Seperti yang terjadi pada tahun 2014, para suporter Tottenham 

Hotspur yang akan mendukung kesebelasan mereka bertanding saat pertandingan EURO 

League (kompetisi kasta ke 2 dari liga champion) telah di peringatkan dan di peringatkan untuk 

berhati-hati saat mendukung tim mereka. Hal itu terjadi karena kondisi politik di Ukraina tidak 

stabil dan juga aksi anarkis para suporter menjadi semakin “brutal” dan tindakan kekerasan di 

Ukraina kian meningkat. Alhasil, dalam rilis pemerintah Ukraina setidaknya ada 25 orang 

meninggal dan lebih dari 240 orang terluka4 dalam bentrokan antara suporter dan aparat 

kepolisian setempat. 

 Di lain waktu, pada tahun 2012 pada saat diselenggarakannya EURO 2012 di Polandia-

Ukraina, para Ultras melakukan protes dan pemboikotan terhadap penyelenggaraan kejuaraan 

sepak bola terbesar eropa tersebut. Hal itu di karenakan banyaknya aksi kekerasan dari pihak 

eamanan untuk mengamankan tempat-tempat yang di selenggarakan. Selain itu juga, tingginya 

aksi rasisme yang terjadi pada saat penyelenggaraan kejuaraan sepakbola terbesar di eropa saat 

Inggris melawan Ukraina pada tanggal 20 juni 2012 di fase penyisihan grup D. Saat itu Inggris 
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unggul dengan skor 1-0. Tidak terima tim nasionalnya tertinggal dari Inggris para Ultras 

menyanyikan chants-chants mereka, sayang bukan chants mendukung tim mereka tetapi 

mereka menyanyikan lagu-lagu yang bernada rassis terhadap pemain Inggris yang berkulit 

gelap. Alhasi terjadilh pertikaian antara para Hooligan (sebutan untuk suporter garis keras asal 

Inggris) dengan Ultras Ukraina yang menyebabkan adanya beberapa korban luka. 

Puncak dari aksi anarkis Ultras terjadi pada saat protes besar-besaran terhadap presiden 

Yanukovych. Para Ultras pun mendeklarasikan diri mereka sebagai pelindung negara dan 

menamakan diri mereka sebagai Euromaidan, Euromaidan merupakan sebuah gerakan 

masyarakat yang di galang oleh gerakan masyarakat yang pro dengan Uni-Eropa dan 

digerakkan oleh para Ultras.5 Euromaidan merupakan sebuah gerakan masyarakat yang pro 

Uni-Eropa yang memiliki keinginan agar Ukraina untuk tetap menjadi anggota Uni-Eropa. 

Nama Euromaidan sendiri berasal dari kata EURO yang mereseprentasikan bahwa para 

anggota dari gerakan ini merupakan representasi dari uni eropa, dan maidan merupakan lokasi 

pusat aksi massa diadakan yang merupakan nama alun-alun di pusat kota kyiv.6 

Selain di sibukkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan sepakbola, para pemimpin 

dan suporter klub beberapa ada yang masuk dan berafiliasi dengan partai politik. Para suporter 

ini bergabung dengan gerakan politik nasionalis yang menjadikan mereka sebagai prajurit-

prajurit baru Ukraina dan menjadi organisasi paramiliter baru. Pada tahun 2000 partai 

nasionalis “svooboda” mendekati organisasi-organisasi sepakbola ini dan bekerja sama 

dengan organisasi Ultras Ukraina untuk menjalankan protes ataupun demontrasi-demonstrasi 

dan aksi turun ke jalanan untuk beberapa kasus. 
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C. Ultras Ukraina Dan Hubungannya Dengan Partai Politik 

Pada tahun 2012, ketika turnamen sepak bola antar negara eropa (EURO) di langsungkan 

di Polandia-Ukraina para Ultras melakukan protes yang besar-besaran. Bahkan, para Ultras ini 

melakukan boikot agar di batalkannya penyelenggaraan turnamen tersebut. Karena aksinya 

yang berani tersebut, saat ini, Ultras sebagai pendukung garis keras sebuah tim sepak bola di 

Ukraina yang notabene kerap kali melakukan tindakan anarkis dan melakukan kekerasan mulai 

terkenal dengan Ultras dari Eropa Timur. Julukan tersebut muncul karena Pengistilahan Ultras 

itu sendiri biasanya hanya digunakan dan identik dengan pendukung tim sepak bola asal Italia. 

Pendukung sepak bola, yang lazim juga di sebut dengan “Ultras” cenderung membuat sebuah 

“peraturan” sendiri, yaitu sebuah peraturan yang tanpa peraturan. Mereka biasanya melanggar 

aturan-aturan dan juga hukum yang ada dan melakukan tindakan anarkis sehingga muncul 

sebuah “cerita” semacam dongeng tentang “kekuatan” para Ultras itu sendiri yang 

memunculkan rasa bangga dan loyalitas yang tak pernah berakhir sehingga membuat para 

Ultras ini menjadi simbol dan ikon sebuah kota. Hal ini terjadi pada piala dunia 2006 yang di 

selenggarakan di jerman, saat terjadi ketegangan politik pada saat pemerintahan presiden 

yushchenko, dan juga pada saat piala eropa di tahun 2012 yang di selenggarakan di Polandia-

Ukraina para penduduk menyebut diri mereka mnjadi “Ultras”. Hal ini di karenakan rasa 

nasionalisme yang muncul untuk mendukung negara mereka, sehingga menjadikan sebuah rasa 

nasionalisme “baru” bagi mereka. 

Saat berhubungan dengan sepak bola, para penduduk Ukraina yang berasal dari ras, 

agama, dan juga garis keturunan yang berbeda (beberapa daerah di Ukraina terdiri dari 

masyarakat keturunan rusia, mayoritas berada di crimea) menjadi satu, bergabung untuk 

mendukung tim nasional sepak bola Ukraina. Mereka hanya merasakan satu hal yaitu “rasa 

bangga terhadap negara”. Akan tetapi apabila ada hal-hal yang menyangkut kedaerahan para 

Ultras (bisa di sebut juga dengan masyarakat) mereka tidak akan saling bersinggungan satu 



sama lain. Hal ini terjadi karena tingginya tingkat sentimen antar daerah yang terjadi di Ukraina 

dan terutama rivalitas antara tim-tim sepak bola itu sendiri. Karena aksi-aksi mereka tersebut 

para Ultras akhirnya memiliki kedekatan politik dengan salah satu partai karena secara tidak 

langsung para suporter ini menjadi pelindung para demonstran yang anti dengan pemerintahan 

Ukraina yang bernama “Euromaidan”7.  Pemimpin partai Oposisi Oler Tyahnybok yang juga 

merupakan ketua partai nasionalis Svoboda secara terbuka menyanjung dan mengapresiasi 

dengan apa yang di lakukan oleh para Ultras dalam pidato yang diucapkannya pada tanggal 25 

januari saat para Oposisi menolak ajakan bergabung dengan pemerintahan oleh presiden 

Yanukovich.8 

 “Kejayaan milik Ukraina!!!, dan saya akan mendukung, serta bernyanyi bersama 

suporter sepak bola. Mari kita bertepuk tangan untuk apa yang telah dilakukan oleh suporter 

Dnipro Cherkasy, Karpaty Lviv, and Vorskla Poltava!, ini adalah awal dari solidaritas. Ini 

merupakan awal dari para patriot di mulai!”.  

Kedekatan Ultras dengan partai politik terjadi bukan baru-baru ini saja, pada saat Ultras 

Ukraina tersanung kasus rasisme pada saat diselenggarakannya EURO 2012 di Ukraina-

Polandia misalnya, salah satu partai politik mendukung dan melindungi para Ultras. Partai 

Svoboda yang memeiliki slogan “satu ras, satu negara, dan satu kesatuan”, partai Svoboda 

memberikan klarifikasi atas dugaan isu rasisme yang terjadi di Ukraina saat itu. Andry 

Khomytsky seorang pimpinan cabang partai Svoboda di daerah lviv mengatakan bahwa tak 

ada isu rasial yang terjadi di Ukraina, walaupun banyak juga isu yang mengatakan bawa 

masyarakat Ukraina identik dengan keturunan kelompok fasis dan neo-nazi yang ekstrim, akan 

tetapi hal tersebut tak langsung membuat para masyarakat Ukraina lantas menjadi kelompok 
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yang mudah melontarkan isu-isu rasialisme karena menurutnya jumlah masyarakat asing yang 

sangat sedikit di sana.9  

“Tidak mengherankan apabila terjadi propaganda tentang rasisme baik itu di 

sekitar rumah ataupun di jalanan. Para pendukung klub kapaty jelas-jelas merupakan 

kelompok yang patriotik, dan tidak rasis. Gestur yang di tampilkan bukan gestur hormat 

ala nazi, akan tetapi itu adalah gestur biasa di lakukan oleh ksatria kerajaan romawi.” 

 Namun apabila di tarik lebih jauh lagi, keterlibatan Ultras Ukraina dalam pergerakan 

massa dimulai telah lama, terutama keterlibatan para Ultras pada saat revolusi orange. Revolusi 

orange muncul karena adanya kecurangan politik yang membuat para masyarakat di bohongi 

oleh pemerintah dan penguasa. Dorongan kuat masyarakat untuk menagih janji dari demokrasi 

membuat masyarakat ahirnya melakukan protes besar-besaran, hal ini pun mampu menyedot 

perhatian dunia internasional. Rakyat Ukraina ingi lepas dari bayang-bayang uni soviet dan 

russia secara keseluruhan, karena itu masyarakat Ukraina menginginkan demokrasi yang 

sesungguhnya demi mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Salah satu yang tidak setuju 

dengan sistem yang seperti ini adalah Evhen Sverstjuk, seorang mantan tentara pemberontak 

yang pernah mendekam selama 12 tahun di penjara uni soviet dan di pembuangan. 

“Kami menghadapi ketidak jelasan," ungkapnya, yang di usia 77 tahun masih 

menyunting sebuah surat kabar keagamaan. "Kami menjadi negara merdeka 

akhirnya, tetapi ke manakah arahnya negara baru ini? Apa yang kami bawa? 

Pelajaran apa?"10. 
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Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul dan selalu ada di benak para pemberontak, 

sampai kapankah mereka merasakan kemerdekaan yang sebenarnya. Salah satu anggota Ultras 

kyiv, Andry Shevtsiv Ultras muda yang masih berusia 19 tahun merasa bersyukur tidak 

merasakan ketika Ukraina masih tergabung dengan uni soviet, akan tetapi dia merasakan sisa-

sisa penindasan ala soviet yang selalu menghantui masyarakat Ukraina secara umumnya, 

terutama di kalangan tua sehingga ia pun ikut berpartisipasi dalam aksi masa untuk 

menghilangkan penguasa yang otoriter.  

“Setiap revolusi selalu dimanfaatkan. Tetapi jangan cemas, maidan tetap 

tinggal di dalam hati kami”.11 

Hubungan antara para Ultras ini dengan partai politik sangat tidak konsisten dan sangat 

rentan dengan perpecahan, sehingga membuat hubungan politis tersebut menjadi sangat 

fleksibel. Hubugan antar fans pun yang awalnya sangan ramah antara individu maupun 

kelompok, akhirnya berkembang menjadi penuh dengan kepentingan dan kecurigaan sehingga 

muncul konflik-konflik kecil di internal maupun eksternal kelompok Ultras tersebut. Hal ini di 

sebabkan karena wilayah Ukraina yang luas, sehingga berpengaruh kepada kebudayaan yang 

berkembang di daerah-daerah Ukraina. Terlebih lagi ada beberapa daerah yang berbatasan 

langsung dengan Russia, sehingga membuat daerah-daerah tersebut menjadi daerah yang 

sangat berpihak terhadap russia. Ultras tim Chornomorets Odessa, Sevastopol, dan Tavriya 

Simferopol, merupakan kelompok Ultras yang sangat berpihak terhadap russia. 

D. Ultras Dan Hubungannya Dengan Tokoh Politik. 

Pada tahun 2000 persepakbolaan Ukraina mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Dengan berkembangnya persepakbolaan Ukraina sehingga mengakibatkan lahirnya suporter-

suporter fanatik yang rata-rata merupakan para pria yang berusia di bawah 30 tahun. Para 

                                                             
11 ibid 



suporter ini berkiblat dengan suporter italia sehingga para suporter ini juga kerap di sebut 

dengan Ultras. Seringnya berkonflik dengan para polisi, sehingga membuat para Ultras ini 

sangat membenci para anggota kepolisian dan membuat para Ultras memiliki yel-yel yang 

menentang para polisi dan yel-yel yang seringkali di ucapkan adalah “all cops are bastard” 

yang biasa teriakkan dengan singkatan “A.C.A.B”. Di samping itu para Ultras ini memiliki 

kedekatan khusus dengan para tokoh politik di Ukraina, terutama setelah pidato dari Oler 

Tyahnybok yang juga merupakan ketua partai nasionalis Svoboda yang secara langsung 

mengajak para Ultras untuk bergabung dengan gerakan mereka sebagai Oposisi semakin 

terlihat jika para pemimpin partai ini membutuhkan Ultras sebgai basis masa aksi untuk 

dilibatkan dalam aksi-aksi anti pemerintahan dan melawan tirani.  

Hubungan antara partai politik dengan para Ultras ini sendiri sebenarnya sangat penting, 

akan tetapi hubungan ini tidak semudah yang di bayangkan. Karena sesungguhnya para Ultras 

merupakan sebuah perkumpulan yang anti dengan politik dan mereka tidak menginginkan 

adanya hubungan politik apalagi memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu sehingga 

membuat hubungan ini menjadi rentan dengan kepentingan. Hubungan yang terjalin juga 

dimulai dengan dasar kepentingan yang dirasa menguntungkan para suporter itu sendiri dan 

para suporter sangat terbuka untuk melakukan kerjasama dengan organisasi apapun. Beberapa 

suporter memang terpecah menjadi beberapa bagian, akan tetapi apabila para suporter ini 

terpropaganda tentang nasionalisme maka para suporter ini akan segera bergabung, tak perduli 

apakah itu ada hubungannya dengan kepentingan politik atau bukan. Namun, ada beberapa 

asosiasi Ultras yang ingin lebih dekat dengan partai politik yang memiliki ideologi 

nasionalisme yang salah satunya adalah para suporter Arsenal Kyiv. Akan tetapi terdapat pula 

para Ultras yang memiliki pandangan tradisional. Para Ultras ini lebih mementingkan kultur 

kedaerahan karena garis keturunan yang mengalir dalam tubuh mereka seperti para Ultras 

Chornomorets Odessa, Sevastopol, dan Tavriya Simferopol. Para suporter dari tim-tim tersebut 



merupakan aliansi yang tergabung dalam kelompok Pro Russia dan sangat terbuka dengan hal-

hal yang berhubungan dengan russia, bahkan semenjak tahun 2008 dalam beberapa 

pertandingan para suporter ini kerap kali membentangkan bendera negara Russia. 

Berbeda dengan para suporter di atas, para suporter Dynamo Kyiv memiliki pandangan 

politik yang sangat bertolak belakang dengan para suporter. Suporter kyiv memandang 

kedekatan politik adalah kepentingan, dan mereka memandang hal tersebut sebagai peluang 

untuk memuluskan kepentingan mereka. Seperti yang terjadi pada saat “kasus Pavlychenko”, 

Dmytro Pavlychenko dan anaknya Serhiy Pavlychenko merupakan anggota dari suporter 

Dynamo Kyiv yang di tuduh telah membunuh hakim dan pengadilan memutuskan untuk 

menghukum bapak-anak tersebut ke dalam penjara selama 15 tahun. Akan tetapi, fakta di 

lapangan berbeda, para jurnalis membeberkan fakta bahwa sebenarnya mereka tidak bersalah 

dan mengatakan bahwa Dmytro Pavlychenko dan anaknya Serhiy Pavlychenko merupakan 

korban dari kepentingan politik. Ahirnya para suporter yang berasal dari kyiv dan seluruh 

suporter sepakbola Ukraina menggandeng beberapa anggota partai politik Svoboda untuk turun 

aksi dalam pembebasan Dmytro Pavlychenko dan Serhiy Pavlychenko. Kampanye “Free 

Pavlychenko” dilakukan di jalan dan di lapangan. Banyak baner raksasa yang terpasang di 

stadion-stadion Ukraina. Setelah beberapa bulan perjuangan inipun membuahkan hasil, 

akhirnya kasus yang menjerat Dmytro Pavlychenko dan anaknya Serhiy Pavlychenko di angkat 

kembali ke pengadilan umu dan oleh hakim Dmytro Pavlychenko dan anaknya Serhiy 

Pavlychenko dinyatakan bebas setelah mengetahui bahwa mereka adalah korban politik. 

Bebasnya Dmytro Pavlychenko dan anaknya Serhiy Pavlychenkojuga tak bisa di lepaskan 

dengan upaya dari partai svoboda yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Partai yang di 

pimpin oleh Oleh Tyahnybok tersebut merupakan partai Oposisi yang seringkali melakukan 

aksi-aksi yang menentang pemerintahan. Selain itu partai svoboda yang mengerakkan massa 



dalam revolusi orange. Bersama dengan para Ultras dan aliansi-aliansi masyarakat, svoboda 

berhasil mmembangun sebuah aliansi Oposisi terbesar di Ukraina. 

Shaktar donetsk, tim sepak bola dari ujung Ukraina yang saat ini telah menggeser 

kekuasaan dynamo kyiv ini pun memiliki basis massa yang sangat luar biasa. Pertemuan tim 

ini dengan kyiv pun di juluki sebagai partai klasik yang menyajikan perlawanan yang keras 

bagi kedua tim. Bagaimana tidak, tim shakhtar yang terletak di ujung timur Ukraina ini 

merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya merupakan keturunan-keturunan russia dan 

soviet yang membuat partai klasik tersebut sarat akan “SARA” dan politik tentunya. Pemilik 

shakhtar, Rinat Akhmetov merupakan rekan bisnis dari Viktor Pinchuk yang adalah menantu 

dari mantan presiden Leonid Kuchma membuat aroma politik di tubuh tim sepak bola ini begitu 

kuat. Dengan dukungan dari Akhmetov lah shakhtar menemui kejayaan nya. Sembilan gelar 

juara liga, delapan piala liga dan satu piala UEFA telah di capai semenjak tim di tangani oleh 

Akhmetov. Akan tetapi adanya kerjasama bisnisnya dengan Pinchuk membuat Akhmetov 

berkiblat kepada Rusia. Pun demikian dengan para suporternya yang begitu respek dengan 

Akhmetov, membuat para Ultras Shakhtar mengikuti semua yang di katakan oleh Akhmetov. 

Besarnya Pengaruh Akhmetov terhadap Shakhtar membuat para suporternya mendukung 

Akhmetov untuk menjadi ketua federasi sepak bola Ukraina, akan tetapi upaya politik 

Akhmetov tidak berujung kepada kemenangan. Upaya pemenangan Akhmetov di jegal oleh 

Ihor Kolomoyski yang juga merupakan lawan politik Akhmetov. Akhmetov dan Kolomoyski 

merupakan rival politik abadi. Tak hanya di bidang olah raga, keduanya pun kerap kali bersaing 

di pentas politik Ukraina. Dengan kalahnya akhmetov pengaruh politiknya sedikit berkurang 

di kancah nasional akan tetapi, pengaruhnya di donbass tidak terpengaruh sama sekali.  

Sejak awal terjadinya konflik di Ukraina, kolomoyskyi merupakan tokoh yang berada di 

balik layar, bersama dengan partainya kolomoyskyi mengambil alih kekuatan yang telah di 

bangun oleh Akhmetov. Tak hanya di bidang olah raga, Kolomoyskyi pun mengambil alih 



kekuatan yang dibangun Akhmetov di sektor ekonomi dan politik sehingga membuat 

Akhmetov ahirnya di periksa karena di curigai menyalurkan dana ke pihak pro russia. Karena 

keberhasilannya dengan shakhtar donesk dan keberhasilan system capital management group 

milik Akhmetov menjadikan ia sebagai salah satu orang yang berpengaruh di donbass, Ukraina 

timur. Dan dengan kedekatan politiknya Akhmetov berhasil mengembangkan Shakhtar 

Donekst sebagai salah satu tim yang menakutkan di Ukraina. 

E. Revolusi Yang Dilakukan Oleh Ultras 

Sepak bola merupakan salah satu olah raga yang sangat populer di kalangan masyarakat 

saat ini. Sepak bola juga menjadi salah satu alat politik dan juga kepentingan beberapa pihak 

sebagai alat untuk “menjual” negara dan meningkatkan kekuasaan seseorang. Selain itu sepak 

bola juga merupakan olah raga yang dapat dinikmati oleh lapisan kalangan masyarakat, baik 

itu kalangan menengah kebawah maupun menengah keatas. Hal ini pula yang membuat 

munculnya kepentingan politik yang muncul, tak hanya berasal dari para petinggi klub, para 

supporter pun mulai merambah ke ranah politik untuk memenuhi kepentingan kelompok 

supporter tersebut.  

Pada akhir bulan november 2013, para pengunjuk rasa gagal mengulang keberhasilan 

masyarakat saat unjuk rasa aksi revolusi orange yang melibatkan elemen terpelajar, aktivis, 

dan pendukung serta partisipan partai politik setempat. Jumlah massa yaitu sekitar 100.000 

orang berkumpul di pusat kota kyiv pada tanggal 24 november, akan tetapi jumlah tersebut 

masih sangat jauh dibandingkan saat aksi di tahun 200412. Hal tersebut berubah saat pasukan 

elit anti huru-hara, Berkut, yang menyerbu camp pusat aksi massa di maidan dengan cara yang 

sangat brutal di malam hari pada tangga 30 november 2013. Pasukan berkut menyerang 

                                                             
12 Kuhn bon Burgsdorf, Elias. “The Euromaidan Revolution in Ukraine: Stages of the Maidan Movement and Why They 
Constitute a Revolution.” 2015, Vol. 7 No. 2. Di akses dari http://www.inquiriesjournal.com/articles/986/theEuromaidan-
revolution-in-ukraine-stages-of-the-maidan-movement-and-why-they-constitute-a-revolution pada tanggal 30 oktober 2017 



aktifism yang kebanyakan merupakan pelajar dan Ultras sehingga harus dilarikan ke rumah 

sakit. 13  

Konflik merupakan konfrontasi yang melibatkan dua belah pihak atau lebih yang terjadi 

akibat adanya perbedaan kepentingan.14 Perbedaan kepentingan inilah yang memicu terjadinya 

konflik di Ukraina. Yang dipicu saat presiden Yanukovich menolak perjanjian dengan Uni 

Eropa saat pertemuan Vilnius Summit. 

1. Kepentingan Ultras dengan Partai Politik 

Dari awal keterlibatan para Ultras dengan Euromaidan, mereka memiliki hubungan yang 

rumit dengan partai Oposisi. Gerakan politik masyarakat dan partai politik memiliki hubungan 

yang sangat erat, hubungan mereka bisa diibaratkan seperti koin yang memiliki dua sisi dan 

makin erat saat dimulainya demonstrasi. Kelompok Euromaidan berduyun-duyun memenuhi 

alun-alun Maidan, sedangkan para anggota dan pendukung partai Oposisi berada di sekitar 

“European Square”, yang letaknya di utara kompleks jalan Khreshchatyk.15 

Partai Oposisi memegang peranan penting dalam terjadinya aksi unjuk rasa yang 

nantinya akan menuntut agar presiden Yanukovich segera turun dari posisinya sebagai presiden 

Ukraina.  Partai Oposisi inilah yang kemudian menjadi motor penggerak utama dan memulai 

proses pengkudetaan terhadap presiden Yanukovich. Pada tanggal 25 januari 2014, Oleh 

Tyahnybok, ketua partai Oposisi Svooboda mendeklarasikan koalisi dengan Ultras dan 

Euromaidan16. Dalam pidatonya, Oleh mengatakan bahwa Ultras merupakan salah satu elemen 

                                                             
13 “Berkut Rozhnav Maidan.” Ukrainska Pravda. 30 November 2013 di akses dari: 
http://www.pravda.com.ua/news/2013/11/30/7003683/ pada tanggal 30 september 2017 
14 Azhari Khasan, Kamuh Hubungan Internasional, Nuansa Cendikia 2015 halaman 116 
15 Otrischenko, Natalia. “Beyond the Square.” In Marples, David R., and Mills, 
Frederick V. (eds). Ukraine’s Euromaidan: Analysis of a Civil Revolution. Soviet and Post-Soviet Politics andSociety. Stuttgart: 
Ibidem-Verlag, 2015. 
16 Sindelar Daisy, Who Are Ukraine's 'Ultras'?, diakses dari https://www.rferl.org/a/ukraine-protests-sports-fans-
Euromaidan/25244357.html pada tanggal 1 november 2017 
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penting dalam menyatukan semangat patriotisme masyarakat Ukraina dan menjadi ikon 

nasionalisme.  

Semenjak 2 tahun yang lalu, sejak aksi pemboikotan ajang turnamen Euro Ultras Ukraina 

menjadi terkenal dengan aksi-aksi kekerasan yang seringkali berhadapan dengan polisi dan 

supporter-supporter lawan yangtidak sepakat dengan mereka. Para Ultras juga seringkali 

berhadapan dengan Titusky, preman yang dibayar oleh pemerintah sebagai pasukan penjaga 

perdamaian yang seringkali bertindak dengan menggunakan aksi kekerasan. Para Ultras ini 

sendiri, semenjak bertemu dengan Oleh Tyahnybok seperti mendapatkan aliansi baru sebagai 

pelindung kaum mereka.Oleh sendiri mengakui para Ultras dengan menyebut Ultras sebagai 

elemen penting penjaga kesatuan negara Ukraina. Oleh juga mengatakan bahwa hubungan 

yang terjalin bukanlah karena kepentingan politik, akan tetapi murni karena untuk 

mempertahankan \Ukraina untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa dan ingin membawa 

Ukraina berjaya di masa yang akan datang.17 Semenjak itu, isu-isu nesionalisme menjadi hal 

yang sangat populer karena tak hanya sekedar wacana, tetapi para Ultras langsung 

mengkampanyekan nasionalisme di dalam dan diluar lapangan sepak bola. 

Metode propaganda yang dilakukan oleh Oleh sejalan dengan apa yang di utarakan oleh 

Jozef Goebbels tentang propaganda yang dilakukan oleh Oleh adalah salah satu propaganda 

yang dijadikan sarana komunikasi untuk manggapai tujuan yang tercermin dari perubahan 

sikap, pendapat dan tindakan sebuah kelompok maupun individu yang menjadi target 

propaganda sesuai kehendak dari yang menyampaikan propaganda tersebut.18 Propaganda 

disini hadir sebagai sarana untuk mengubah kelompok Ultras yang anti dengan politik dan 

bahkan tidak pernah bersentuhan dengan politik menjadi sebuah kelompok yang anti 

pemerintahan. Hal tersebut didasari oleh adanya ketidak sepahaman antara presiden 

Yanukovich yang secara sepihak memutuskan untuk mambawa Ukraina keluar dari Uni-Eropa 

                                                             
17 ibid 
18 Soelhi Mohammad, M.B.A, M.M, Propaganda dalam komunikasi internasional, Hal.35, Simbiosa Rekatama Media, 2012 



sehingga menyulyut partai Oposisi untuk bertindak menentang keputusan tersebut. Tujuan dari 

dilakukannya propaganda ini adalah untuk menggulingkan presiden Yanukovich. 

2. Hubungan Ultras Dengan Pemerintah. 

Sepak bola memiliki hubungan yang erat dengan politik dan pemerintahan. Hal tersebut 

bagaikan sisi mata koin yang saling terikat, namun bertolak belakang. Kita tak bisa melepaskan 

kontribusi jendral Franco saat berkuasa di spanyol dengan kesuksesan tim Real Madrid di masa 

lampau. Kita juga tidak bisa melepaskan kontribusi Barcelona yang menjadi alat kampanye 

kemerdekaan Katalan dari spanyol. Lebih jauh lagi di Indonesia sepak bola menjadi alat 

pemersatu bangsa melalui kongres pemuda dan jong-jong se-Indonesia yang akhirnya 

membentuk tim-tim sepak bola sebagai alat pemersatu pemuda pada masa penjajahan.  

Ultras telah menjadi suatu kesatuan perangkat yang bisa mewadahi kepentingan rakyat 

di seluruh dunia, termasuk dalam permasalhan Ultras di Eropa, terkhusus Ultras Ukraina 

dengan pihak pemerintahannya, Ultras yang lahir di Ukraina merupakan kompleksitas 

fenomena yang tak bisa dilepaskan oleh pandangan politik, perjuangan Ultras yang mulanya 

hanya sebatas ruang ekspresi sebagai penyampaian dukungan terhadap fanatatisme kecintaan 

rakyat untuk dukungannya telah berubah menjadi ancaman terhadap panasnya perpolilitikan 

Ukraina, terutama pada masa rezim Yanukovich. keterlibatan Ultras dalam perpolitikan 

merupakan sebuah langkah yang akhirnya melahirkan revolusi besar di Ukraina, pada awalnya 

Ultras sangat bertentangan dengan perpolitikan Ukraina, Ultras bukanlah sebuah pergerakan 

yang terbentuk dari kepentingan politik yang akhirnya memandang Ultras bertentangan dengan 

politk, hingga pada akhirnya keterlibatan Rinat Akhmetov dalam Ultras Ukraina mampu 

merubah pandangan Ultras terhadap permasalahan perpolitikan Ukraina. Rinat Akhmetov 



merupakan orang terkaya di Ukraina sekaligus sponsor utama partai yang berkuasa pada saat 

itu (partai komunis).19 

Rinat Akhmentov merupakan pendiri Shakhtar Donetsk sebagai salah satu Ultras 

terbesar di Ukraina, hingga pada akhirnya ketika rezim Ukraina yang dipimpin oleh Presiden 

Yanukovich mulai mementingkan kepentingannya secara pribadi yang akhirnya tidak mampu 

mengakomodir kepentingan masyarakat Ukraina dan malah sebaliknya, turut menindas para 

Euromaidan yang dengan jelas memperjuangkan kepentingan masyarakat Ukraina, hal ini telah 

memutar balik pandangan Rinat Akhmentov yang akhirnya memilih perlawanan terhadap 

rezim hingga mampu merubah keadaan politik melalui keterlibatan Ultras dalam revolusi 

Ukraina. Keterlibatan Shakhtar Donetsk dalam perjuangan revolusi telah menarik kelompok 

Ultras lainnya seperti Crimea dan Simferpol untuk turut terjun dalam panasnya perpolitikan 

Ukraina, hal ini dibuktikan oleh pernyataan Tyahnybok sebagai pemimpin Oposisi Ukraina 

dengan ucapan terimakasihnya terhadap Ultras yang kemudian turut melanjutkan perjuangan 

dan telah mampu menciptakan solidaritas patriotism di Ukraina hingga akhirnya menciptakan 

perubahan politik di Ukraina.20. 

 

                                                             
19   Ultras Ukraina dan Keberpihakan Politik pada yang Tertindas, Hanifan Aqwam Fiazmi, @panditfootball,2014 diakses dari 
https://sport.detik.com/aboutthegame/pandit/d-2506147/Ultras-Ukraina-dan-keberpihakan-politik-pada-yang-tertindas 
pada tanggal 20 april 2017 
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