
BAB V  

KESIMPULAN 

Di era modern, suporter sepakbola atau kelompok Ultras kerat melibatkan diri dalam hal-

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

politik. Keterlibatan Ultras 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. Keterlibatan Ultras dalam perpolitikan Ukraina tak lepas 

dari pengaruh propaganda Euromaidan dan para pemilik klub bola, terutama Rinat Akhmetov 

sebagai salah seorang bangsawan Ukraina yang merupakan salah satu pendukung Yanukovich, 

hingga pada akhirnya ketika kebijakan Yanukovich sudah tidak mampu mengakomodir 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dan ditambah dengan indikasi korupsi yang dilakukan 

oleh Yanukovich akhirnya membuat Rinat turut mendukung partai Oposisi untuk menyuarakan 

perjuangan. 

Gabungnya Ultras dalam front perjuangan Euromaidan merupakan sebuah proses yang 

panjang, awal mula keturutsertaan Ultras dalam Euromaidan merupakan kebutuhan Ultras 

dalam membebaskan segelintir kelompok Ultras yang pada saat itu terjerat hukum di Ukraina, 

kedekatan Ultras dengan partai Oposisi telah membantu Ultras dalam memperjuangkan 

kelompok yang tak bersalah, hingga pada saat Yanukovich memilik keluar dari Uni Eropa telah 

merubah konstalasi perpolitikan Ukraina dan membangkitkan gerakan revolusi, dan pada saat 

banyaknya demonstran yang kerap mendapat tindakan criminal dari polisi sebagai 

representative pemerintah, Euromaidan menggunakan kesempatan ini untuk kemudian 

melakukan propagandanya melalui media, hingga menarik perhatian Ultras untuk turut 

berjuang bersama. Keterlibatan Ultras dalam gerakan revolusi dipandang sangat penting oleh 



pemimpin Oposisi di Ukraina, karena Ultras mampu merajut solidaritas yang tinggi tanpa 

memandang ras, hingga pada saat protes mewabah di Ukraina, akhirnya Ultras turut terseret 

untuk bergabung dan berjuang bersama. Ini menjadi keuntungan yang besar bagi tim Oposisi 

karna keterlibatan Ultras telah mampu menyeret banyaknya masa untuk turut turun ke jalan 

menyuarakan perjuangan hingga mampu menggulingkan rezim Yanukovich. 

 


