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Mengatasi Konflik Di Patani Thailand Selatan (Studi Deskriptif Di Thailand 

Selatan) 

 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan keadaan konflik di Patani dari 

dahulu mengalami pergolakan yang sangat sengit di mana berlaku pemberontakan 

di kalangan minoritas Melayu dalam keadaan konflik di mainkan oleh penjajahan 

siam, mereka telah berusaha agar masyarakat di Patani lupa jati diri sebagai orang 

yang berbangsa Siam dan Agama Budha seperti mareka. Denga masalah tersebut, 

untuk mempertahankan  dan menjaga agar Masyarakat Melayu Patani tidak 

berpengaruh dengan serangan yang di mainkan oleh orang luar tersebut dan 

sekaligus untuk mengembangkan tugas pokok yang bersifat sosial, maka 

terbentuklah berbagai Organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga berupaya 

untuk mengawasi problem yang  terjadi terutamanya Organisasi Persekutuan 

Mahasiswa dan Siswa Anak Muda Patani (PerMAS). 

 Penelitian bertujuan untuk mengetahui latarbelakang terbentuknya 

Oraganisasi Persekutuan Mahasiswa dan Siswa Anak Muda Patani (PerMAS) di 

Patani Thailand  Selatan, serta untuk mengetahui fungsi Organisasi Persekutuan 

Mahasiswa dan Siswa Anak Muda Patani (PerMAS) dalam mengatasi konflik di 

Patani Thailand selatan, selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mengatasi konflik di Patani. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktur fungsional 

oleh Talcott Parsons. Dalam mempertahankan eksistensinya, Fungsi Organisasi 

Persekutuan Mahasiswa Dan Siswa Anak Muda Patani (PerMAS) Dalam 

Mengatasi Konflik Di Patani Thailand Selatan harus menyeimbangkan situasi 

internal dan eksternal, karena menurut Parsons setiap sistem sosial menghadapi 

empat masalah yang harus dihadapi agar tidak lenyap. Ada empat fungsi yang 

dibutuhkan sistem, yaitu Adaptation (adaptasi), Goal Attainment (pencapaian 

tujuan), Integration (integrasi), dan Latency (pemeliharaan pola). 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif data dalam penelitian ini 

didapat dari berbagai sumber datanya Organisasi (PerMAS) teknik pengumpulan 

data dilakukan secara observasi,wawacara, dan studi kepustakaan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa  terbentuknya Oraganisasi 

Persekutuan Mahasiswa dan siswa anak muda Patani (PerMAS) di Patani 

Thailand  Selatan karena keadaan kekerasan di daerah Thailand Selatan sudah 

terjadi dalam waktu yang lama dan kejadian yang menimbulkan ketidak adilan. 

Fungsi (PerMAS) Dalam Mengatasi Konflik Di Patani Thailand Selatan secara 

memenuhi tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat . Namun integrasi bisa 

membimbing masyarakat Patani berani bersuara dengan Hak asasi manusia. 

Fungsi Organisasi ini masih tetap mempertahankan kebudayaan masing-masing. 

Fungsi pemeliharaan pola ini motivasi individu maupun kelompak dalam pola-

pola cultural. Fungsi adaptasi dalam fungsi Organisasi ini dapat menyesuaikan 

diri dengan lingkungan, dan fungsi pencapaian mengutamakan keharmonisan dan 

menciptakan masyarakat Patani lebih bahagia. 


