
 

 

 ABSTRAK 

 

Miss Hartini Lateh : Sejarah Perkembangan Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa 

Patani (PERMAS)  Thailand Selatan  Pada Tahun 2008-2017. 

 

Patani adalah negara yang dijajah oleh Siam (Thailand) pada tahun 1785. Sejak dijajah 

oleh Siam, Siam melakukan ketidak adilan terhadap masyarakat Patani dan mengadakan hukum 

darurat militer yang hanya berlaku di selatan Thailand (Patani) dengan berbagai bidang sosial-

politik untuk memghapuskan identitas rakyat melayu Patani. Senjak tahun 1909 perjanjian 

Anggelo sampai sekarang Patani masih ada konflik yang mencakupi setiap aspek kehidupan 

seperti bidang Keagamaan, Kebudayaan, Ekonomi, Sosial dan Politik. Dan untuk mengawasi 

keadaan yang tidak setabil di Patani khususnya maka adanya kesadaran atas  kesatuan   mahasiswa 

Patani, maka berdirinya organisasi  kesatuan mahasiswa Patani yaitu Persekutuan Mahasiswa 

Anak Muda dan Siswa Patani (PERMAS) . 

Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah tentang Sejarah Perkembangan 

Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani (PERMAS) Thailand Selatan pada tahun 

2008-2017, khususnya mengenai  kondisi sosial masyarakat Patani dan perkembangan 

Persekutuan  Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani (PERMAS) Thailand selatan pada tahun 

2008-2017. Organisasi Persekutuan Mahasiswa  Anak Muda dan Siswa Patani (PERMAS) adalah 

sekumpulan wadah terbesar  yang bertapak deligasi provinsi Thailand Selatan atau yang 

dikenalkan kesatuan yang di himpun para-para mahasiswa Patani. Persekutuan  mahasiswa ini 

merupakan persatuan-persatuan yang berada dalam negeri  maupun luar negeri, sebagai 

pergerakan  mahasiswa yang bersifat Organisasi Kemahasiswaan dan Kemasyarakatan melalui 

kegiatan bersama-sama aksi massa, dan juga sebagai barisan terdepan yang menjadi  harapan 

paling tinggi bagi masyarakat  Patanian  untuk kedamaian dalam resolusi  konflik Patani. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode sejarah (Historis) yaitu 

setiap peristiwa berkaitan dengan peristiwa lain yang mendahuluinya. Tahapan dalam penelitian 

ini  meliputi empat tahapan, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. 

Hasil dalam penelitian  ini menunjukan bahwasanya latar belakang  berdirinya organisasi 

Persekutuan  Mahasiswa Anak Muda dan  Siswa Patani (PERMAS) ini yaitu karena adanya 

konflik dan ketidakadilan di  bidang politik-sosial dari pihak pemerintah Thailand yang berlaku 

atas rakya Melayu Patani.  Dan persatuan mahasiswa ini juga sudah menjadi  fungsi  penting 

dalam mengatasi konflik di Patani secara memenuhi tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat. 

Senjak awal berdirinya Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani tahun 2008  sampai 

2017 banyak perkembangan-perkembangan dan dukongan dari mahasiswa tersebut.Perkembangan 

Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani (PERMAS) terbagi kepada tiga masa 

perkembangannya yaitu : pada tahun 2008-2012  merupakan masa pertumbuhan,  mereka mulai 

menjalankan program-program yang berbentuk penghapusan sistem hukum militer darurat di 

selatan. Pada tahun 2013-2016 merupakan masa perkembangan, mereka melakukan program 

tambahan berupa pengkaderan dan krusus ilmu-ilmuyang berkaitan dengan konflik di Patani 

sekarang.  Pada tahun 2017 terkenal dengan masa kemajuan,  yaitu masyarakat lebih  mengenal, 

dan mengadakan program khusus pembinaan kader berupa kampaye peristiwa-peristiwa penting 

dan mengadakan hubungan  kerja sama dengan luar negeri.  


