
BAB IV  

Keterlibatan Ultras Dalam Politik di Ukraina 

suporter sepakbola atau kelompok Ultras jamak melibatkan diri dalam hal-hal berbau 

pergerakan politik massa. Keberadaan mereka layaknya sebuah front gerakan politik. 

Keterorganisiran diri di antara mereka membuat hal itu menjadi mudah. Para Ultras keluar dari 

cangkang identitas mereka sebagai suporter dan sejenak melupakan kisah-kisah perseteruan di 

dalam stadion. Keterlibatan ultrs Ukraina sendiri berawal dari gejolak politik yang berlangsung 

sejak November 2013 lalu,dimulai ketika Viktor Yanukovich memutuskan untuk mengabaikan 

kesepakatan untuk dapat  bergabung dengan Uni Eropa serta akan mencondongkan arah politik 

dan ekonomi pada Rusia. Segera setelah itu, rakyat Ukraina mulai tumpah memenuhi jalan 

untuk memprotes kebijakan presiden. 

A. Ultras Menjadi Gerakan Sosial Politik Rakyat Ukraina 

Kultur sepak bola Ukraina sangat berkembang di awal tahun 2000an. Para fans 

kebanyakan berjenis kelamin laki-laki dan berusia di bawah 30 tahun. Para fans ini menjuluki 

mereka sebagai “Ultras”, yang biasanya muncul dengan cara bergerombol untuk 

mempropaganda lawan yang membuat mental bertanding lawan menjadi menurun saat sedang 

bertanding, selain itu mereka bergerombol agar dapat menjaga anggota-anggota mereka 

apabila terjadi kekacauan di stadion yang biasanya melibatkan bentrokan dengan petugas 

keamanan. Formasi ini mereka sebut dengan Kuzmichi. Perkelahian dengan kelompok 

supporter lain ataupun dengan pihak keamanan termasuk juga dengan Berkut, kelompok 

keamanan khusus yang merupakan kesatuan khusus untuk mengurusi demonstrasi dan aksi 

huru-hara yang terjadi di ukraiana. Akan tetapi, walaupun merupakan satuan pesukan khusus, 



namun mereka tidak memiliki dasar hukum, posisi, dan wewenang yang tidak jelas1. Pada saat 

terjadinya bentrokan dengan anggota keamanan ini para Ultras biasanya menyanyikan chants-

chants mereka, yang paling populer adalah kata-kata yang menyerang anggota keamanan 

tersebut. Chants tersebut adalah “A.C.A.B” yang merupakan seingkatan dari “All cops are 

bastard” (semua polisi sangat menjengkelkan).  

Di pertengahan tahun 2000an, para supporter mulai lebih “dewasa”. Hal ini dikarenakan 

terbentuknya koalisi antara supporter dari tim Dynamo Kyiv, Karpaty Lviv, dan Dnipro 

Dnipropetrovsk yang merupakan kelompok supporter terbesar di Ukraina. Hal ini pun 

membuat kekuatan supporter yang semakin besar, dan tentunya mengakibatkan semakin 

tingginya persaingan antara supporter wilayah barat dengan supporter wilayah timur Ukraina. 

Akan tetapi ketakutan tersebut tidak terbukti, alih-alih membuat bentrokan supporter semakin 

tinggi, dengan terbentuknya koalisi ini justru mempengaruhi supporter yang lainnya untuk 

membuat koalisi-koalisi baru dan membuat para supporter menjadi satu. Para supporter ini pun 

mendeklarasikan diri sebagai sayap kanan perjuangan dari gerakan nasionalis Ukraina.  

Seiring berjalannya waktu, beberapa pemimpin dari para supporter ini mulai berafiliasi 

dengan partai-partai politik di Ukraina. Di tahun 2010, partai nasionalis Ukraina Svooboda 

semakin dekat dengan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan olah raga, dan secara 

otomatis mereka pun semakin dekat dengan organisasi supporter sepak bola Ukraina. Hal itu 

juga di manfaatkan oleh kelompok supporter tersebut. Hal ini dikarenakan para supporter 

membutuhkan dukungan politik dan perlindungan keamanan karena seringnya mereka terlibat 

bentrok dengan aparat keamanan yang mengakibatkan kerusuhan di kota-kota besar Ukraina. 

Dengan adanya hubungan politik antara para supporter sepak bola dan partai politik, 

Khususnya partai-partai yang memiliki paham nasionalis membuat munculnya sebuah 
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kekuatan baru yang sangat nasionalis dan cinta akan negara sendiri, hal ini juga memunculkan 

adanya gerakan-gerakan nasionalis di negara Ukraina itu sendiri.  

Para fans dari Dynamo Kyiv yang paling merasakan dampak dari kedekatan politik antara 

para pimpinan supporter dan partai-partai politik tersebut. Salah satu hal yang menguntungkan 

dari kedekatan mereka dengan politik terjadi pada saat terjadinya kasus “Pavlychenko” yang 

menjerat Dmytro dan anaknya Serhy pavlychenko yang keduanya merupakan Ultras dari 

Dynamo kyiv yang dituduh membunuh seorang hakim yang bernama Serhiy Zubkov, yang 

membuat bapak-anak tersebut di jatuhi hukuman selama 13 tahun penjara. Padahal bapak-anak 

Pavlychenko tidak bersalah sama sekali dan hanya di tuduh oleh pihak-pihak tertentu. Hal 

tersebut membuat para Ultras Dynamo Kyiv bergerak, mereka mengumpulkan massa dan 

melakukan konsolidasi dengan kelompok-kelompok Ultras lainnya ungtuk menggalang 

kekuatan dan melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut di bebaskannya saudara Ultras 

mereka. Pada akhirnya, bersama partai nasional Svooboda para Ultras ini mengadakan aksi 

demonstrasi besar-besaran untuk pembebasan keluarga Pavlyuchenko. Banner-banner besar 

bertuliskan “Bebaskan Pavlyuchenko” terpampang di saat pertandingan-pertandingan sepak 

bola dan juga di sepanjang jalan di kota Kyiv, seakan menjadi pertanda untuk menantang 

pemerintah yang dirasa tidak berpihak kepada masyarakat. Dengan bergabungnya aliansi 

supporter-supporter sepakbola ini akhirnya membuat masyarakat Ukraina yang awalnya apatis, 

menjadi ikut bergabung di dalam aksi masa tersebut dan menyebut diri mereka sebagai 

“Euromaidan”. 

B. Euromaidan  

Euromaidan merupakan sebutan untuk kelompok anti pemerintahan yang dimulai pada 

tanggal 21 November 2013 yang terpusat di kota Kiev, ibu kota negara Ukraina. Peristiwa 

tersebut disebabkan karena presiden Victor Yanukovich mengumumkan bahwa Ukraina 

membatalkan kerjasama dengan Uni Eropa yang telah terjalin semenjak tahun 2008. 



Pengumuman tersebut memicu terjadinya protes besar-besaran di sebuah negara yang sangat 

damai. Selain itu alasan kedua adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh presiden Victor 

Yanukovich yang Aksi protes ini merupakan aksi massa terbesar ke dua setelah peristiwa 

revolusi oranye di tahun 2004. Pada 30 November 2013 saat masa aksi mulai berkurang, para 

pasukan Berkut, pasukan khusus kepolisian Ukraina menyamar dan menyebar untuk berbaur 

bersama aksi massa yang berjumlah ribuan orang tersebut. Anggota Berkut yang menyamar 

melakukan tindakan anarkis, para massa Euromaidan yang berkumpul tersebut di pukul 

menggunakan tongkat polisi. Kejadian tersebut memicu kemarahan dari masyarakat Ukraina, 

mereka tidak terima karena banyak anak-anak mereka di siksa oleh para polisi. Keesokan 

harinya masyarakan yang tidak terima mengerahkan 10.000 masyarakat Ukraina untuk 

berkumpul di tempat yang sama untuk melakukan aksi protes untuk membela anak-anak 

mereka. Kejadian tersebut memuncak pada tanggal 1 desember 2013, 800.000 masyarakat 

Ukraina berkumpul dan memenuhi Maidan2. Adanya aksi protes yang membuat image negara 

Ukraina sebadai negara yang penuh dengan kedamaian di Ukraina berubah menjadi arena 

konflik yang penuh akan aksi kriminal, anarkisme, intimidasi, dan kontak senjata dalam aksi 

unjuk rasa untuk menentang pemerintahan yang korup. Aksi protes inilah yang kemudian di 

sebut sebagai aksi “Euromaidan”3.  

Peristiwa di Ukraina prosesnya mirip dengan aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi di 

beberapa negara lainnya seperti, Brazil, Mesir, Turki, dan juga Thailand yang mana pada saat 

terjadinya aksi protes negara-negara tersebut menggunakan mobilisasi massa besar-besaran 

untuk mengadakan aksi protes tersebut. Pola ini terjadi sama dan serupa dengan kejadian yang 

ada di negara-negara yang mengalami konflik pada saat itu. Mungkin beberapa orang akan 

                                                             
2 Bilash Borislav, Euromaidan Protests – The Revolution of Dignity, diakses dari 

http://Euromaidanpress.com/2016/02/20/the-story-of-ukraine-starting-from-Euromaidan/2/#arvlbdata pada 

tanggal 23 september 2017 
3 Pischikova Kateryna dan Ogryzko olesia, Civic awakening:The impact of Euromaidan on Ukraine’s politics 
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melihat bahwa aksi ini terjadi dengan cara yang spontan, justru sebaliknya. Aksi tersebut terjadi 

dengan sangat rapi dan terstruktur.  

Proses pengumpulan massa dilakukan dari bawah ke atas, dengan propaganda “bersatu 

dalam perbedaan” dan keadaan terancam dan aksi kekerasan yang di lakukan oleh pihak 

keamanan. Beberapa ahli berpendapat bahwa aksi tersebut merupakan representasi dari 

“gelombang demokrasi” yang terjadi di beberapa wilayah tersebut, karena peristiwa yang 

terjadi di negara-negara tersebut sama dan beberapa daerah memiliki seorang pemimpin negara 

yang memiliki masa menjabat yang cukup lama. Namun ada juga yang berpendapat bahwa 

peristiwa tersebut terjadi karena adanya kejenuhan masyarakat terhadap situasi politik sehingga 

ingin adanya perubahan politik yang “baru” dan “segar”. 

Peristiwa yang terjadi di Ukraina sendiri, tidak bisa di lepaskan dari Revolusi Orange 

yang terjadi di tahun 2004. Aksi masa yang terjadi untuk memprotes hasil pemilu di tahun yang 

sama dan menggunakan pola yang sama dengan yang terjadi pada tahun 2014. Hanya ada 

sedikit perbedaan dengan aksi di tahun 2004, pada aksi di tahun 2014 mereka mengumpulkan 

massa yang jauh lebih banyak dan juga memakan waktu yang lebih lama. Aksi demonstrasi 

juga di mulai dengan sangat damai, para demonstran melakukan longmarch menuju alun-alun 

kyive sambil menyanyikan yel-yel mereka. Akan tetapi, hal itu berubah dengan semakin 

bertambahnya waktu. Setelah beberapa hari mengadakan aksi massa, para Titushky 

menghadang para demonstran sehingga membuat keadaan di kyiv menjadi tidak kondusif dan 

menjadi pusat kekerasan di Ukraina. Karena terjadinya hal tersebutlah ahirnya membuat 

Euromaidan berubah menjadi Ukrainian Society. 

Aksi protes di Kyiv sendiri, para pendemo mengibrkan bendera-bendera berwarna biru 

dan kuning, yang merupakan simbol partai Svoboda yang berada di golongan kanan dan sangat 

ultranasionalis. Saat terjadinya konflik, pendemo yang juga loyalis partai Svoboda bergabung 

bersama kelompok aktivis demokrasi liberal, mereka beramai-ramai melemparkan bom 



molotov yang mengarah ke pihak keamanan yang membuat situasi dan kondisi di kyiv semakin 

mencekam.  

Pada november 2013 gerakan EEuromaidan di mulai, banyak sumber yang mengatakan4 

bahwa gerakan ini di inisiasi oleh beberapa kelompok nasionalis yang bekerja sama dengan 

para Ultras yang berpartisipasi dalam aksi demonstrasi menuntut mundurnya presiden Ukraina 

saat itu. Ultras Dynamo kyiv merupakan tulang belakang dari pergerakan ini, mereka 

memainkan peran penting dalam penyusupan di dalam kantor-kantor pemerintahan di jalan 

Jalan Bankova yang merupakan daerah pusat pemerintahan Ukraina. Di wilayah yang berbeda, 

Ultras Karpaty Lviv menjadi koordinator mobilisasi masa yang berasal dari daerah barat 

Ukraina untuk menuju ke pusat konsentrasi masa di pusat kota kyiv. Pada 1 desember 20145 

kelompok Ultras baik itu Ultras Dynamo Kyiv, Karpaty Lviv, dan beberapa Ultras lainnya yang 

bergabung mulai menjalankan aksinya sesuai dengan tugas yang sudah di bagikan kepada 

masing-masing kelompok untuk menyerang ke wilayah pemerintahan.  

Semenjak terjadinya Revolusi Orange pada tahun 2004, masyarakat yang tergabung 

untuk memprotes kebijakan pemerintahan, terutama yang bersangkutan dengan keputusan 

politik yang merugikan masyarakat. Mereka akan berkumpul di pusat kota di alun-alun kyiv 

untuk melakukan aksi massa yang memprotes kebijakan yang di rasa sangat merugikan 

masyarakat tersebut. Para pendemo pun tidak hanya melakukan aksi massa dengan cara 

demonstrasi terbuka, akan tetapi mereka melakukan berbagai cara yang salah satunya dengan 

cara-cara yang anarkis. Para pendemo berhadapan dengan Berkut dan juga Titushky yang 

merupakan sebuah kesatuan khusus di bawah pemerintah yang beranggotakan preman-preman 

setempat, sehingga menimbulkan banyak korban berjatuhan pada saat aksi demonstrasi 

tersebut. Selain itu juga, para pendemo melakukan aksi penutupan jalan dengan membentuk 
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barikade-barikade di sekitar pusat kota sambil menyerukan aksi-aksi pembebasan berpendapat, 

serta menyerukan adanya pemerintahan yang independen dan berpihak kepada rakyat.  

Menurut pandangan Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubbin, konflik adalah persepsi 

mengenai perbedaan kepentingan, dan sebuah konflik dapat terjadi dikarenakan adanya 

perbedaan pendapat ataupun nilai (value) dan kebutuhan (needs). Dalam hal ini penulis melihat 

bahwa fenomena konflik yang terjadi di Ukraina tak lepas dari perbedaan kepentingan, baik 

berupa value maupun needs, perbedaan kepentingan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat 

Ukraina telah mendorong terjadinya konflik hingga akhirnya mampu melahirkan sebuah 

gerakan revolusi, perbedaan kepentingan rezim Yanukovich dalam hubungan Ukraina dan Uni 

Eropa telah mendapat banyak reaksi dari masyarakat Ukraina yang merasa bahwa Yanukovich 

tidak mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang merasa sejahtera dan damai ketika 

Ukraina berada dibawah naungan Uni Eropa. Kondisi ini kemudian bertambah buruk dengan 

adanya indikasi korupsi yang terjadi secara besar-besaran didalam pemerintahan, hingga pada 

akhirnya mendorong masyarakat untuk menentang kebijakan dan berusaha menurunkan rezim 

Yanukovich dengan cara menyatukan semua golongan untuk melawan pihak pemerintahan 

termasuk Ultras untuk turut menyuarakan perjuangan di jalanan. 

C. Hubungan Antara Ultras Dan Euromaidan 

Saat Euromaidan mulai bergerak pada buan november 2013, tak bisa dilepaskan dengan 

adanya hubungan dan dukungan dari kelompok-kelompok nasionalis dan juga para Ultras 

Ukraina yang selalu memberikan dukungan. Dynamo Kyiv menjadi tulang pungung aksi ini 

dan menjadi “pemeran utama” saat aksi pada tanggal 1 desember 2013 saat para pendemo 

menduduki gedung pusat administrasi pemerintahan negara Ukraina di jalan Bankova6. 

Bersama dengan pendukung dari kub Karpaty Lviv dan juga beberapa kelompok pendukung 
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tim-tim lokal yang lebih kecil. Di bawah komando dari supporter Dynamo Kyiv para supporter 

boa bergabung bersama Euromaidan untuk melakukan aksi protes dan melakukan perlindungan 

terhadap masyarakat Ukraina yang jarang bahkan belum pernah bertarung di jalanan dan 

berhadapan dengan pihak keamanan dan para preman yang di sewa oleh pemerintah.  

Pada kenyataanya, para supporter ini merupakan bagian dari sektor kanan, yaitu sebuah 

organisasi payung dari beberapa organisasi sayap kanan yaitu: UNA-UNSO, Patriot of Ukraine, 

Volya, Social-National Assembly, Tryzub, dan Bely Molot. Penamaan organisasi tersebut 

sendiri berdasarkan jargon-jargon dari para Ultras dan juga pembagian posisi tempat duduk 

sesuai pembagian tugas dan fungsi di dalam stadion serta berdasarkan pembagian sudut 

pandang politik masing-masing kelompok. Aktor utama dari pembagian zona tempat duduk 

tersebut adalah Yevhen “Vortex” Karas, seorang Ultras muda yang juga merupakan anggota 

partai Svoboda dan juga pemimpin dari organisasi Rasial C14. Banyak yang mengatakan 

bahwa Karas yang mengatur negosiasi dengan para pemimpin dari Ultras Dynamo Kyiv dan 

Karpaty agar dapat bergabung dengan Euromaidan pada saat sedang terjadinya aksi protes.  

Pola propaganda yang terjadi menurut mohammad soelhi adalah perspektif propaganda 

yang bertujuan untuk menggiring opini publik agar dapat mempengaruhi pikiran publik yang 

bertujuan untuk mengubah cara pandang lawan sehingga menjadi teman agar mendapatkan 

kekuatan yang lebih besar untuk melemahkan lawan.7 Propaganda yang dilakukan adalah 

dengan cara membesarkan informasi di media-media lokal maupun media sosial sehingga 

membuat para Ultras menjadi terprofokasi untuki ikut dalam aksi masa Euromaidan. 

Di pertengahan januari 2014, anggota parlemen Ukraina membuat sebuah kebijakan yang 

digunakan untuk meredam aksi protes yang dilakukan oleh para supporter. Yaitu sebuah paket 

kebijakan yang melarang para supporter untuk melakukan aksi provokatif yang berbau politik, 
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terutama pada saat berlangsungnya pertandingan sepak bola. Selain itu, salah satu paket 

kebijakan lainya yaitu adanya pembatasan penjualan tiket baik itu penjualan tiket melalui loket-

loket penjualan ataupun penjualan tiket secara daring dengan alasan untuk mengurangi resiko 

jatuhnya korban jika ada pertandingan yang rusuh, ataupun adanya aksi kekerasan lainnya. 

Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh pemilik klub yang dihadiri oleh Rinat Akhmetov 

(Shakhtar), Serhiy Kurchenko (Metalist), dan Nestor Shufrich (Goverla), dan beberapa 

perwakilan dari partai-partai daerah menghasilkan sebuah aksi untuk mengutuk aksi para fans 

dan bahkan mereka mengancam untuk mememberikan sanksi berupa larangan menonton 

pertandingan kepada para fans yang melanggar peraturan terebut. 

Saat terjadinya protes, secara langsung beberapa darah menunjukkan dukugan mereka 

kepada Euromaidan dan memeberikan penawaran perlindungan kepada aksi massa. Pada 

tanggal 13 februari 2014, seluruh fans dari masing-masing klub yang berlaga di divisi premier 

yang merupakan divisi terats dari liga sepak bola Ukraina, termasuk supporter tim 

Chocoromets odesa dan Tavriya Simferopol, akan tetapi supporter Sevastovol menginginkan 

untuk diadakanya gencatan senjata dikarenakan tingginya resiko sehingga membuat para 

supporter tersebut untuk mundur dengan sementara. 

D. Peran Media Saat Protes Euromaidan 

Media menjadi alat yang sangat populer sebagai alat propaganda. Demikian juga yang 

terjadi saat aksi protes di Ukraina, media memegang peranan penting disana. Tak hanya sebagai 

sumber informasi, media juga memegang peranan sebagai alat pengirim pesan dan juga 

memainkan isu untuk kepentingan menjatuhkan rezim Ukraina, dan juga memobiisasi massa 

untuk melakukan aksi dan menunjukkan skala protes yang terjadi. Gemma Edward 

berpendapat bahwa dengan munculnya media baru dapat mengubah sifat dan pembentukan 

proses mobilisasi massa sehingga memangkas biaya dan menghadirkan sebuah taktik baru 

yang menghadirkan sebuah media independen seperti aktifis yang membuat video dokumenter 



yang diunggah di media sosial seperti Youtube dan Twitter.8 Kekuatan sosial media yang 

kemudian menjadi saluran informasi utama yang memungkinkan aksi massa untuk menyajikan 

informasi dan sebagai ungkapan untuk memprotes kebijakan-kebijakan setempat. Hal ini juga 

yang memulai aksi protes saat terjadinya fenomena revolusi sosial politik besar-besaran Arab 

spring yang dimulai di Tunisia pada tahun 2010 dan berkembang ke negara-negara Afrika utara 

lainnya. 

Pada november 2013, aksi protes massa pecah di Ukraina ketika presiden Yanukovich 

memilih untuk tidak menandatangani sebuah perjanjian dengan Uni-Eropa. Kyiv's Maidan 

Nezalezhnosti (Lapangan Merdeka) menjadi pusat aksi massa Euromaidan yang bergerombol 

untuk menyatakan kemarahan mereka pada pemerintah yang memutuskan akan keluar dari 

Uni-Eropa. Berita tentang ditangguhkannya kesepakatan dengan Uni-Eropa langsung tersebar 

melalui media-media lokal dan juga blog milik pemuda-pemuda aktivis internet Ukraina. 

Upaya untuk membubarkan aksi masa dilakukan dengan cara kekerasan oleh Berkut pasa 30 

november yang hanya akan mendorong dukungan publik untuk lebih yakin menurunkan rezim 

saat itu. Video-video kekerasan tersebar ketika media nasional menyiarkan berita tentang 

kekerasan yang terjadi di lapangan merdeka Ukraina. Menurut Mohammad Soelhi, metode 

yang dilakukan merupakan metode fasilitatif dalam proses propaganda yang dilakukan oleh 

media-media setempat, karena media telah mempersiapkan dari lama dan menunggu momen 

yang tepat agar target terpengaruh dan bersedia bertindak sesuai keinginan.9 

Perjuangan kaum nasionalis dalam memperjuangkan suara masyarakat Ukraina telah 

berhasil mempersatukan semua kalangan, hal ini terbukti dengan turut bergabungnya Ultras 

dalam perjuanagn revolusi di Ukraina, menurut penulis melalui pandangan Tom Mc Arthur, 

faktor yang mendorong keberhasilan Euromaidan menarik masa untuk turut turun dan berjuang 
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di Ukraina tak lepas dari keberhasilan Euromaidan dalam menggunakan media sebagai salah 

satu alat dalam melancarkan propagandanya, bagaimana pada akhirnya media yang bisa 

diakses dengan bebas oleh masyarakat Ukraina menjadi sarana penyebaran dogma dan doktrin 

sehingga mempengaruhi masyarakat Ukraina untuk turut berjuang bersama. Media menjadi 

alat propaganda utama saat konflik Ukraina. Terdapat dua jenis media yang digunakan saat 

konflik Ukraina, Yaitu: 

1. Media Konvensional 

 Dalam menyebarkan propaganda perlawanannya Euromaidan bersama Ultras 

menggunakan media konvensional, baik media lama maupun media baru, terdapat dua 

keunikan perjuangan antara Euromaidan dan Ultras dalam penyampaian propaganda, Ultras 

untuk menyampaikan aspirasinya lebih condong menggunakan tulisan-tulisan dan poster-

poster yang di tempelkan di dinding, sebagai wujud penyampaian aspirasi para kaum maiden 

untuk mulai melakukan pergerakan mereka. Aksi protes ini juga terbantu oleh peran media 

konvensional baru yang coba dimanfaatkan oleh Euromedian dalam melancarkan 

propagandanya, dengan seringnya pelaporan yang ditampilkan oleh saluran televisi Ukraina 

telah mendorong penyebaran ideology dan juga dogma yang ingin disampaikan kaum 

Euromedian, seperti saluran televisi 1+1, STB, ICTV dan Ukraina TV tentang isu huru hara 

polisi pada 30 November.10 

 Pemanfaatan ini terus dilakukan oleh Euromedian, mereka mencoba menyiarkan 

kebrutalan polisi sebagai representative pemerintah yang berusaha untuk membungkam 

perjuangan masyarakat Ukraina. Tidak sama dengan revolusi sebelumnya, revolusi 

penggulingan rezim Ukraina pada tahun 2013 mendapat dukungan dari peran media, dimana 

dengan beraninya media menampilkan sisi-sisi kebrutalan polisi serta campur tanggan 
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pemerintah dalam membungkam perjuangan masyarakat. pada mulanya setelah Yanukovych 

memimpin terjadi pembungkaman media terhadap isu-isu politk, dari tahun 2010 setiap saluran 

televise dibatasi program informasi, serta terjadi pembatasan penyiaran kondisi politik 

Ukraina, tepat pada bulan November/Desember 2013 Euromaidan berhasil menggunakan 

media sebagai sarana penyaluran propaganda dengan melakukan peningkatan siaran terkhusus 

permasalahan poltik Ukraina, sebanyak 63% dari berita yang di tampilkan oleh siaran televisi 

Ukraina pada saat itu adalah berita perpolitikan Ukraina, ini merupakan angkat tertinggi media 

Ukraina sejak tahun 2004, pertumbuhan signifikan konten politik ini terbesar disiarkan oleh 

saluran lhor Kolomoysky 1+1 dan STB Victor Pinchuk, hingga menurut pengawas media 

Telekrytyka menyebut tahun 2013 sebagai tahun “Information Revolution”.11 

 Penayangan konten politik telah menjadi pengaruh terbasar dalam keberhasilan gerakan 

revolusioner Ukraina, tayangan yang memperlihatkan sisi keburukan pemerintah mulai 

kebongkar dan di amini oleh beberapa masyarakat yang akhirnya memutuskan untuk turut 

melakukan perjuangan, hingga pada akhir januari 2014 media mulai memperlihatkan 

kekerasan-kekerasan polisi terhadap demonstran yang menjadi kesempatan dan telah menarik 

masyarakat Ukraina untuk turut membela masyarakat yang telah dianiaya oleh pemerintah 

hingga terjalinnya sikap solidaritas antar pejuang untuk berjuang bersama.12 

2. Media Sosial 

 Tidak hanya menggunakan saluran televise Ukraina, Euromaidan juga menggunakan 

berbagai macam social media sebagai alat penyampaian aspirasi dan melancarkan propaganda-

propagandanya, pada tanggal 21 November, bertepatan dengan hari demonstrasi pro-Eropa 
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pertama di Independence Square atau yang dikenal dengan istilah Maidan, Euromaidan telah 

resmi membuat official Euromaidan di Facebook sebagai akun resmi Euromaidan untuk 

menyampaikan semua informasi yang mereka ketahui, dan pada saat yang bersamaan mereka 

mendapat lebih dari 76.000 pengikut, ini merupakan peluang besar bagi Euromaidan untuk 

menyebarkan dogma yang mereka perjuangkan. Dalam 8 hari kedepan, Euromaidan 

merupakan topic teratas dalam perbincangan didunia, hampir 110.000 orang menyukai dan 

mengomentari tautan Euromaidan. Tak hanya Facebook, Euromaidan juga menggunakan 

berbagai macam media social, seperti Twitter dan juga berbagai macam social media dengan 

berbagai macam akun, salah satunya ialah jurmalis Ukrain yang juga merupakan akun politisi 

Oposisi yang turut aktiv mengambil peran dalam media social. Dan yang lebih menarik lagi, 

masyarakat yang turut andil dalam perjuangan masyarakat Uraina juga terdapat besarnya peran 

mahasisa Ukraina. 

Diagram 1. Persentase Media Sosial dalam Pembahasan Konflik Ukraina 

 

(Sumber: Piechota and Rajczyk, Communication Today, 2015, Vol. 6, No. 2) 

Dalam kelompok mahasiswa dari Kiev yang ambil bagian dalam protes Maidan (104 

orang), 96 menyatakan menggunakan media sosial dan di Lviv 112 dari 113 orang yang hadir 

di Maidan dikonfirmasi menggunakan media social 

 

 



 

Diagram 2. Aktivitas Group atau Komunitas Mahasiswa dalam Menghadapai Konflik 

Ukraina 

 

(Sumber: Piechota and Rajczyk, Communication Today, 2015, Vol. 6, No. 2) 

Pada periode ketika survei dilakukan (Mei 2015) 53,33% siswa di Kiev dan 69,39% 

siswa di Lviv menyatakan bahwa mereka masih menjadi anggota kelompok atau komunitas 

ini. 68% (Kiev) dan 64,38% (Lviv) dari mereka yang tetap dalam kelompok atau komunitas 

yang mereka ikuti selama Maidan menegaskan bahwa isu-isu yang diberikan kelompok tertentu 

selama demonstrasi masih dibicarakan di sana. Di sisi lain, 28% siswa di Kiev dan 28.77% di 

Lviv menyatakan bahwa ketika protes telah berakhir, masalah yang didiskusikan dalam 

kelompok telah berubah. 4% siswa di Kiev dan 6,85% di Lviv mengklaim bahwa mereka tidak 

lagi tertarik dengan masalah yang diterbitkan dalam kelompok atau komunitas yang mereka 

masih milik setelah protes berakhir. 

 

 

 



Diagram 3. Tanggapan Group atau Komunitas Mahasiswa terhadap Permasalahan Konflik 

Ukraina 

 

(Sumber: Piechota and Rajczyk, Communication Today, 2015, Vol. 6, No. 2) 

Siswa menunjukkan bahwa mereka menjalin hubungan dengan orang yang mereka kenal 

secara pribadi. Lebih sedikit orang yang menyatakan masuk ke dalam hubungan dengan teman-

teman virtual teman-teman mereka atau mencari teman dari masa lalu. Jawabannya 

didistribusikan dengan cara yang sama untuk kedua jenis kelamin. Ini berarti bahwa siswa 

cenderung mentransfer hubungan yang telah mereka bentuk dalam kehidupan nyata ke Internet. 

Selama protes, mereka pertama kali menciptakan hubungan pribadi, kemudian mentransfernya 

ke Internet dan mereka tidak cenderung menjalin hubungan dengan teman-teman dari teman-

teman mereka yang tidak mereka kenal secara langsung. Penelitian juga mengungkapkan 

bahwa mahasiswa dari Lviv yang telah berpartisipasi di Maidan di Kiev telah menggunakan 

media sosial untuk menghubungi teman-teman mereka selama protes dengan cara yang jauh 

lebih intensif daripada responden dari Kiev. Mungkin, media sosial adalah saluran komunikasi 

dengan teman-teman di kota lain termasuk juga di Lviv, dan para peserta memainkan peran 

utusan yang memberi tahu teman-teman mereka tentang peristiwa di Maidan. 


