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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kecamatan Buduran merupakan tempat yang menjadi penghubung 

antara Sidoarjo dan Surabaya. Di Kecamatan ini terkenal dengan adanya 

dua kubu suporter yang mendominasi yaitu Deltamania dan Bonek. 

Namun, akhir-akhir ini kedua suporter tersebut seringkali terlibat konflik 

satu sama lain. Akhirnya peneliti tertarik untuk menelitinya, dan hasil 

yang didapat dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1. Adapun bentuk konflik antara Deltamania dan Bonek ini lebih 

bersifat destruktif dimana konflik yang terjadi lebih mengakibatkan 

dampak yang negatif bagi sekitar. Konflik destruktif muncul dari 

adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang 

ataupun kelompok orang. Bentuk konflik ini akan menyebabkan 

suatu kelompok bersikap dan bertindak anarki serta mengakibatkan 

dampak buruk. Seperti yang terlihat dari aksi tawuran, 

pengeroyokan, pengrusakan tempat maupun kendaraan, dan lain 

sebagainya. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dari para informan, konflik yang terjadi 

antara Deltamania dan Bonek ini terjadi karena beberapa faktor, 

antara lain: 

a. Kurangnya komunikasi antara kedua kelompok suporter 
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b. Adanya provokator yang menghasut salah satu kubu supporter 

c. Adanya rasisme melalui lagu 

d. Etnosentrisme kelompok 

e. Perbedaan pendapat antar individu terutama antar golongan tua 

dengan golongan muda 

3. Upaya yang telah dilakukan oleh Deltamania dan Bonek untuk 

menyelesaikan konflik adalah dengan mengupayakan adanya 

mediasi. Mediasi ini ditengahi oleh pihak kepolisian sebagai pihak 

ketiga yang diharapkan dapat menjadi penengah dalam penyelesaian 

konflik.  

 

B. Saran 

Fenomena suporter sepakbola di wilayah Sidoarjo akhir-akhir ini 

memanas seiring seringkali terjadinya penggeroyokan, pelemparan bahkan 

sampai tindakan kriminal. Suporter sepakbola yang melakukan tindakan 

anarkis ini adalah Deltamania dan Bonek yang sedang terlibat konflik 

yang tak kunjung selesai. 

Adapun peneliti menyarankan kepada suporter Deltamania dan 

Bonek agar dengan hati yang terbuka serta fikiran yang jernih mau 

bertemu langsung dengan suasana damai untuk membicarakan bagaimana 

jalan keluar untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut. 

Namun, upaya tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan 

tidak hanya sekedar omongan yang tidak ada realisasinya. 
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Selain itu, kerjasama dengan aparat keamanan harus senantiasa 

ditingkatkan agar bisa meminimalisir tindakan-tindakan brutal yang 

seringkali dilakukan Deltamania maupun Bonek. Aparat keamanan harus 

bersikap adil dan tidak main hakim sendiri dalam menghadapi tingkah 

laku kedua suporter tersebut.  

   Sedangkan kepada pihak pemerintah, hendaknya dapat menjadi 

pihak yang bisa menjadi penengah diantara kedua suporter agar dapat 

tercipta kedamaian. Mungkin saja, pemerintah memberikan peraturan 

tertulis tentang sanksi yang dapat dikenakan jika kedua suporter ini tetap 

terlibat konflik yang tak terselesaikan. 
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