
BAB II

KONFLIK DI THAILAND SELATAN

Pada bab ini,  penulis  akan menjelaskan  tentang konflik  yang terjadi  di

Thailand Selatan. Secara garis besar, poin-poin yang akan dibahas dalam bab ini

adalah  mengenai  sejarah  konflik  di  Thailand  Selatan,  dimana  konflik  tersebut

diawali oleh sejarah kerajaan Islam di tanah Thailand. Selanjutnya akan dijelaskan

pula mengenai respon pemerintah Thailand terhadap adanya konflik di wilayah

selatan  negaranya  tersebut.  dalam  bab  ini  dijelaskan  bahwa  pemerintah

memberikan respon untuk mengangkat  senjata  terhadap  kelompok  separatis  di

wilayah  selatan  negara  Thailand.  Kemudian  bab  ini  akan  menjelaskan  pula

bagaimana  keikutsertaan  Malaysia  dalam  menangani  konflik  dimana  wilayah

selatan  Thailand  yang  sedang  berkonflik  merupakan  wilayah  yang  berbatasan

langsung dengan Malaysia. 

2.1 Sejarah Konflik di Thailand Selatan

Konflik yang terjadi di Thailand Selatan tak lepas dari faktor sejarah yang

melatar belakanginya.  Konflik  berawal  ketika  Thailand  menguasai wilayah

kesultanan independen Patani pada tahun 1902.29 Wilayah kesultanan independen

Patani  merupakan  kesultanan  islam  independen  yang  terletak  wilayah  selatan

kerajaan Thailand mayoritas rakyat Patani merupakan Muslim Melayu. Adanya

29 Jayshree  Bajoria  dan  Carin  Zissis,  2008,  The  Muslim  Insurgency  in  Southern  Thailand,
Council  On  Foreign  Relations,  https://www.cfr.org/backgrounder/muslim-insurgency-southern-
thailand diakses pada 2 Februari 2018.
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kebijakan politik asimilasi yang diterapkan secara paksa oleh pemerintah Thailand

pada  saat  itu  membuat  masyarakat  Patani  marah  dan  merasa  terasingkan.

Masyarakat Muslim Melayu di Patani banyak yang mengadopsi nama Thailand

serta  menggunakan  bahasa  Thailand  dalam kesehariannya.  Akan  tetapi,  secara

diam-diam masyarakat  Patani  juga  tetap  melestarikan  kebudayaan  asli  mereka

(Islam dan Melayu) tanpa sepengetahuan pemerintah Thailand. 

Hal  tersebut  kemudian  mengakibatkan  kemuculan  pemberontakan  di

berbagai wilayah di Thailand Selatan. Antara tahun 1940 hingga 1980an terjadi

pembrontakan di berbagai wilayah di Thailand Selatan. Sebagian besar terjadi di

wilayah  Pattani,  Yala,  Narathiwat  serta  lima  distrik  provinsi  Songkhla-Chana,

Thepa, Na Thawi, Saba Yoi, serta Sadao. Penyebab utama pemberontakan tersebut

adalah  perbedaan  agama,  ras,  bahasa  serta  minoritas  Muslim  Melayu  yang

menyebabkan rasa keterasingan yang tinggi.30

Meskipun  intensitas konflik yang terjadi di  masa itu tidak begitu besar,

akan  tetapi  perlawanan  bersenjata  pada  tahun  1960an  dan  1970an  melibatkan

kurang  lebih  1.500 pemberontak.31 Pada  tahun  1960 didirikan  organisasi  yang

bernama Barisan Revolusi Nasional (BRN) oleh  oleh Haji Abdul Karim sebagai

tanggapan atas pengenalan kurikulum sekuler oleh Pemeritah Thailand di pondok

pesantren Pattani.

Pada  tahun  1968 didirikan  pula  Piringi  United  Liberation  Organization

(PULO) oleh  Tengku Bira Kotanila (Kabir Abdul Rahman). Selanjutnya  PULO

30Ibid.
31Time  Line  of  Events  Related  To  The  South  Thailand  Insurgency,
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Timeline
_of_events_related_to_the_South_Thailand_insurgency.html diakses pada 01 Februari 2018.
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menjadi kelompok pemberontak paling kuat selama periode perang tahun 1960

hingga tahun  2000. Pada tanggal 29 November 1975, marinir  Thailand diduga

membunuh lima pemuda Muslim di distrik Bacho di provinsi Narathiwat. Adanya

kejadian tersebut  menunjukkan bahwa pemerintah  gagal  melakukan investigasi

yang tepat terhadap masalah tersebut. Sehingga, sebagai tanggapan atas peristiwa

tersebut maka pada tanggal 11 Desember 1975, PULO mengorganisir demonstrasi

massa  yang  diikuti  oleh  70.000  Muslim  Melayu. Para  pemberontak  yang

tergabung dalam massa tersebut melempar sebuah bom di tengah keramaian yang

menewaskan sekitar 12 orang dan melukai 30 anggota PULO sendiri. Hal tersebut

kemudian menjadi senjata untuk menyalahkan ekstrimis Buddhis yang dianggap

sebagai penyerang.32

Kemudian pada tahun 1977 terjadi dua serangan berturut-turut.  Serangan

pertama  terjadi  bada  bulan  Juni  yang  dilakukan  oleh  kelompok  Sabilillah.

Kelompok  Sabilillah  melakukan  pengeboman  di  Bandara  Internasional  Don

Muang, Bangkok. Serangan kedua  terjadi pada bulan Desember yang dilakukan

oleh kelompok Black December 1902. Anggota kelompok tersebut melemparkan

sebuah  bom  dalam  upacara  kerajaan  Thailand  dimana  peristiwa  tersebut

menewaskan lima orang dan membuat 47 orang lainnya luka-luka.33

Pada tahun 1993, didirikan kelompok yang bernama New PULO, dimana

kelompok  tersebut  merupakan  kelompok  yang  melakukan  pembangkangan

terhadap kelompok PULO yang asli.  NEW PULO didirikan oleh Arrong Moo-

32Ibid.
33The  Malay-Muslim  Insurgency  In  South  Thailand,  2008,
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2008/RAND_OP198.pdf diakses
pada 30 Januari 2018
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reng dan Hayi Abdul Rohman Bazo. Tiga tahun kemudian, yaitu  pada Agustus

1996, 36 sekolah dibakar di Yala, Pattani dan Narathiwat. New PULO merupakan

terduga dari pelaku pembakaran sekolah tersebut.34

Selanjutnya, untuk meningkatkan koordinasi antar kelompok pemberontak,

pada tahun 1997 anggota BRN, PULO dan New PULO menggabungkan diri dan

membntuk sebuah aliansi  dengan nama Front  Muhajirin  Bersatu.  Antara bulan

Agustus  1997 hingga  Janiari  1998  Front  Muhjirin  Bersatu  melakukan  operasi

“Falling Leaves” dimana operasi tersebut terbagi atas 33 serangan terpisah yang

menyebabkan 9 orang meninggal  dunia.  Kemudian pada tanggal  24 Desember

2001,  gerilyawan  melancarkan  sejumlah  serangan  terhadap  pos  polisi  di  tiga

provinsi di Thailand Selatan.35

Selanjutnya pemberontakan terbesar terjadi pada tahun 2004. Tahun 2004

diawali dengan adanya perampasan sebuah markas Angkatan Darat Thailand pada

bulan Januari.36 Selanjutnya,  sepajang tahun 2004 banyak terjadi  serangan dan

pemberontakan yang menewaskan banyak korban, diantaranya dua  polisi tewas

saat mencoba meredakan bom di luar pusat perbelanjaan di Pattani pada 5 Januari

2004.  Serta  seorang  polisi  ketiga  terluka  dalam  ledakan  bom yang  terjadi  di

34Insurgency,  Not  Jihad,  Asia  Report  No.  98,
http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/10752/ipublicationdocument_singledocument/9e9
3edd5-3b11-4b7b-bc9d-59aa638320f2/en/098_southern_thailand.pdf diakses 30 Januari 2018 
35The  Malay-Muslim  Insurgency  In  South  Thailand,  2008,
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2008/RAND_OP198.pdf diakses
pada 30 Januari 2018
36Conflict  and  Terorism  in  Southern  Thailand,  Project  MUSE,  https://muse.jhu.edu/login?
auth=0&type=summary&url=/journals/contemporary_southeast_asia_a_journal_of_international_
and_strategic_affairs/v028/28.1pongsudhirak.html diakses pada 30 Januari 2018
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sebuah taman di dekatnya. Seorang biksu tewas pada 22 Januari, 29 orang tewas

termasuk 10 wisatawan Malaysia dalam serangan bom pada 28 Maret 2004.37

Selanjutnya  Pada tanggal 23 April 2004, seorang perwira militer Thaliand

dibunuh oleh pemberontak. Selain itu pemberontak juga membakar 50 bangunan

umum  di  13  distrik  di  provinsi  Narathiwat.38 Pada  tanggal  28  April  2004,

kelompok separatis melakukan serangan besar-besaran terhadap persenjataan dan

tentara Thailand di Pattani, Yala, dan Songkhla. Sebanyak 108 pemberontak tewas

setelah serangan tersebut.39

Serangan-serangan yang dilakukan kelompok pemberontak semakin besar.

Pada  tanggal  28  Oktober  2004,  sebuah  IED  diledakkan  di  luar  sebuah  bar,

menewaskan 2  orang  dan melukai  21. Sepanjang  tahun  2004,  setidaknya  400

orang terbunuh dalam 1000 insiden penyerangan oleh kelompok pemberontak.

Hal ini menjadi kecemasan tersendiri bagi pemerintah Thailand.40

Tahun 2005 di Thailand diawali oleh serangan sebuah bom yang meledak di

kota Sungai Kolok yang menewaskan 5 orang dan melukia lebih dari 40 orang

serta terbunuhnya 4 orang dalam insiden lain.41 Serangkaian serangan besar terjadi

sepanjang bulan April, Juli, September, hingga bulan oktober yang menewaskan

banyak korban. Sebanyak 500 orang terbunuh selama tahun 2005.42

37Thailand  Islamic  Insurgency,  http://www.globalsecurity.org/military/world/war/thailand2-
01.htm diakses 30 Januari 2018.
38Ibid. 
39Ibid.
40Insurgency,  Not  Jihad,  Asia  Report  No.  98,
http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/10752/ipublicationdocument_singledocument/9e9
3edd5-3b11-4b7b-bc9d-59aa638320f2/en/098_southern_thailand.pdf diakses 30 Januari 2018
41Thailand  Islamic  Insurgency,  http://www.globalsecurity.org/military/world/war/thailand2-
01.htm diakses 30 Januari 2018.
42Ibid.
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Selanjutnya kelompok separatis melakukan serangakian serangan lanjutan

pada tahun 2006. Pada tanggal 7 Januari 2006, dua polisi ditembak oleh kelompok

separatis  serta  tiga  polisi  lainnya dibunuh  ditempat  terpisah.43 Kemudian  pada

peringatan 60 tahun masuknya Bhumibol Adulyadej ke takhta Thailand yaitu pada

15 Juni 2006, kelompok separatis melakukan serangan terkoordinasi terhadap 40

gedung pemerintahan dan bangunan resmi  lainnya.Pada tanggal  18  Juni  2006,

ditemukan kuburan massal sekitar 300 pekerja migran di Thailand Selatan.44 Pada

tanggal 4 November, tiga sekolah dibakar dan seseorang mendapat luka tembak.45

Serangan  demi  serangan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  separatis

selanjutnya menimbulkan kelumpuhan ekonomi di beberapa wilayah di Thailand,

terutama Thailand Selatan.Pada 9 November 2006, 8 showroom mobil dan motor

secara bersamaan dibom di Yala dimana peristiwa tersebut melukai 13 orang di

lokasi kejadian. Hampir semua toko emas di distrik Muang ditutup karena takut

akan keselamatan mereka. Bank umum tetap dibuka tapi dengan keamanan yang

sangat ketat.46 

Dalam  jangka  waktu  Januari  2004  hingga Oktober  2006,  1.815  orang

terbunuh dan 2.729 orang terluka dalam  konflik di Thailand Selatan tersebut.47

Hal ini tidak menyurutkan kelompok separatis untuk melakukan pemberontakan

43Jayshree Bajoria dan Carin Zissis, 2008, The Muslim Insurgency in Southern Thailand, Council
On  Foreign  Relations,  https://www.cfr.org/backgrounder/muslim-insurgency-southern-thailand
diakses pada 2 Februari 2018.
44Migrant  Worker  In  300  Unmarked  Graves  In  Thai  South,
http://www.nationmultimedia.com/home/Migrant-workers-in-300-unmarked-graves-in-Thai-sou-
30005107.html diakses 30 Januari 2018
45Thailand  “Rebels”  Attack  School,  2006,  BBC,  http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-
pacific/6116220.stm diakses 30 Januari 2018
46The  Nation,  2006,  Car  and  Motorcycle  Showroom  Boombed  in  Yala,
http://nationmultimedia.com/2006/11/09/headlines/headlines_30018512.php diakses  30  Januari
2018
47Bangkok  Post,  Death  Toll  In  South  Reaches  1.800,
http://bangkokpost.net/breaking_news/breakingnews.php?id=114150 diakses 30 Januari 2018
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di wilayah Selatan Thailand.  Pada tanggal 22 November 2006,  Wan Kadir Che

Wan yang merupakan pemimpin dari  salah satu kelompok pemberontak selatan,

mengatakan kepada televisi Al Jazeera bahwa jaringan teroris Jemaah Islamiyah

(JI) yang  didukung oleh  kelompok  Al-Qaedamembantu  serangan  tingkat

pemberontakan lokal di Thailand.48

Selain kelumpuhan ekonomi dan kemanan, kegiatan pendidikan di bagian

selatan negara Thailand juga mengalami gangguan.  Pada tanggal 27 November

2006, setelah semua sekolah di Pattani mengumumkan penutupan  untuk jangka

waktu yang tidak bisa ditentukan. Para guru di Yala dan Narathiwat memutuskan

untuk mengikutinya dan menutup sekolah di kedua provinsi tanpa batas waktu

karena  takut  akan  keselamatan. Keputusan  di  Pattani  dilakukan  setelah

serangkaian serangan pembakaran terhadap sekolah dan penembakan brutal dan

fatal terhadap 2 guru sekolah.49 Di provinsi Yala, Pattani, dan Narathiwat, lebih

dari 1.000 sekolah ditutup.50

Meskipun  ada  isyarat  damai  dari  Militer  Thailand,  pemberontakan  tetap

berlanjut,  bahkan lebih intensif. Jumlah korban tewas,  1.400 pada  saat  kudeta,

meningkat menjadi 2.579 pada pertengahan September 2007.51 Kekerasan terus

berlanjut dengan kecenderungan untuk menargetkan tentara dan polisi.52 Menurut

48Thai  Rebel  Leader  Says  JI  Aidings  Guerrillas  In  Muslim  South,
http://news.yahoo.com/s/afp/20061122/wl_asia_afp/thailandsouthunrest_061122154531 diakses
30 Januari 2018
49School  In  Narathiwat  and  Yala  Be  Closed  Indefinitely,
http://www.nationmultimedia.com/2006/11/27/headlines/headlines_30020090.php diakses  28
Januari 2018
50Over  1000  Shool  Closed,
http://nationmultimedia.com/2006/11/28/national/national_30020154.php diakses 28 Januari 2018
51Mid-November  2007  Update  On  The  Insurgency,
http://www.janes.com/news/security/countryrisk/jiaa/jiaa071119_1_n.shtml diakses  28  Januari
2018
52Seven  Killed  on  Brutal  Attck,
http://www.nationmultimedia.com/2007/05/10/headlines/headlines_30033838.php diakses  28
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Asosiasi  Wartawan  Thailand,  selama  tahun  2008  saja  terjadi  lebih  dari  500

serangan,  mengakibatkan  lebih  dari  300  kematian  di  empat  provinsi  di  mana

pemberontak  beroperasi.53 Sepanjang  tahun  2008-2010  terjadi  berbagai

pembunuhan terhadap tentara, guru, penduduk sipil serta berbagai insiden yang

mengakibatkan ratusan orang terluka.54

Pada tanggal 24 Mei 2011,  sebuah bom meledak di Tak Bai, Narathiwat.

Dalam peristiwa tersebut dua orang polisi tewas. Salah satunya adalah Pol Sersan

Ubonwan Chindapetch yang merupakan polisi wanita pertama yang tewas dalam

ledakan di selatan. Meskipun serangan pemberontak belum mereda, akan tetapi

lebih dari 100 pemberontak termasuk seorang pemimpin besar,  Jae A-Lee, dari

kelompok Badan Penyelarasan Wawasan Baru Melayu Patani, menyerahkan diri

pada 11 September 2011.Jae A-Lee juga mengklaim bahwa dua pemimpin inti

lainnya sedang dalam proses penyerahan diri ke pihak militer.55

Menurut Komando Operasi Keamanan Daerah,  terdapat 320 pemboman di

empat  provinsi  perbatasan di  Thiland antara  Januari  dan  Desember  2013,

dibandingkan  dengan  276  pemboman  yang  dilaporkan  pada  tahun  2012.56

Meskipun  bukan  merupakan  titik  akhir  dari  pemberontakan,  perundingan

merupakan  titik  awal  dari  terciptanya  perdamaian  dalam  konflik  domestik

Januari 2018
53Thailand:  Beheadings,  Burnings  in  Renew  Terror  Campaign  –  Human  Right  Watch,
http://hrw.org/english/docs/2008/07/07/thaila19274.htm diakses pada 30 Januari 2018
54John  Pike,  Thailand  Islamic  Insurgency,
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/thailand2-09.htm diakses 30 Januari 2018
55Jayshree Bajoria dan Carin Zissis, 2008, The Muslim Insurgency in Southern Thailand, Council
On  Foreign  Relations,  https://www.cfr.org/backgrounder/muslim-insurgency-southern-thailand
diakses pada 2 Februari 2018.
56Thailand:  Policeman’s  Wife  Shot  Dead  and  Set  Fire  Revenge  Attack,
http://www.ibtimes.co.uk/thailand-policemans-wife-shot-dead-set-fire-revenge-attack-1435809
diakses 30 JAnuari 2018
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tersebut. Perundingan damai dimulai di Kuala Lumpur pada bulan Februari 2013

atas inisiasi Malaysia.57

2.2 Dampak Konflik Thailand Selatan

2.2.1 Dampak Internal

Konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun pada akhirnya membawa

beberapa  dampak  dalam negeri  Thailand  sendiri.  Selain  adanya  kekacauan  di

wilayah  selatan  negaranya,  Thailand  juga  mengalami  disstabilitas  keamanan

dalam  negeri  hampir  di  seluruh  wilayah  Thailand.  Hal  ini  terjadi  lantaran

pemberontakan  yang  terjadi  di  Thailand  Selatan  cukup  menyita  perhatian

pemerintah  untuk  menanganinya.  Selain  itu  pemberontakan  yang  terjadi

merupakan  pemberontakan  Muslim  membuat  hal  tersebut  memberikan

kesempatan bagi kelompok-kelompok pemberontak Islam lainnya menggunakan

kesempatan tersebut.

Salah satunya adalah ISIS. Kelompok ISIS menggunakan Thailand Selatan

sebagai  titik  transit,  bukan  sebagai  target  operasi. Para  anggota  ISIS

memanfaatkan  situasi  konflik  tersebut  untuk  transit  dalam  pembelian  senjata

ringan di Thailand.58 Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah Thailand,

dimana  teroris  internasional  seperti  ISIS  melakukan  kegiatan  di  wilayah

negaranya.

57In  The  South,
http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2013/06/2013626115439264456.html diakses  30
Januari 2018
58Thailand:  Malay-Muslim  Insurgency  And  The  Dangers  of  Intractability,
https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/thailand/thailand-malay-muslim-insurgency-and-
dangers-intractability diakses pada 04 Maret 2018
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Selain itu, adanya konflik di Thailand Selatan juga menimbulkan dampak

kerugian  ekonomi  bagi  Thailand.  Kerugian  tersebut  meliputi  kerusakan  yang

disebabkan  oleh  peristiwa  konflik  serta  mundurnya  kerjasama  dengan  negara

tetangga, seperti Malaysia. Hal ini dikarenakan adanya sanksi terhadap Malaysia

dikarenakan  Malaysia  dianggap  menampung  para  pemberontak.  Kemudian,

adanya  konflik  yang  berkepanjangan  juga  membentuk  citra  Thailand  sebagai

negata yang tidak aman di mata dunia, dimana di wilayahnya terjadi konflik yang

tak kunjung usai.

Dampak lainnya yaitu, dengan adanya konflik yang berkepanjangan berarti

semakin  banyak  Muslim  Melayu  muda  akan  tumbuh  dalam  masyarakat  yang

terpolarisasi dan mengalami kejadian traumatis. Hal ini bisa memisahkan generasi

tua yang lebih pragmatis dari generasi yang lebih muda. Keadaan konflik tersebut

pada akhirnya juga memberikan efek negatif terhadap generasi muda.

2.2.2 Dampak Eksternal

Konflik yang terjadi di Thailand selatan tidak hanya menimbulkan dampak

internal terhadap Thailand saja, akan tetapi juga menimbulkan dampak eksternal

bagi negara-negara tetangga. Kawasan adalah suatu tingkat di mana negara-negara

dan unit lainnya terhubung satu sama lain dan di mana kemanan dari suatu negara

tidak  dapat  dipisahkan  dari  keamanan  negara  lainnya.59 Begitu  pula  dengan

kawasan Asia Tenggara.  Peristiwa Kudeta Militer  Thailand 2006 telah menjadi

masalah  bersama  bagi  negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Meskipun

59Buzan  dan  Waever,  2003,  Regions  and  Powers:  The  Structure  of  International  Security,
Cambridge University Press, halaman 43.
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ASEAN tidak dapat mencampuri masalah politik domestik Thailand, akan tetapi

para pemimpin ASEAN melakukan diskusi bersama untuk mencari solusi untuk

masalah Thailand tersebut.  Hal ini dikarenakan negara-negara anggota ASEAN

khawatir  jika  konflik  tidak  segera  diatasi  akan  menyebar  ke  negara  anggota

ASEAN lainnya.60

Negara  yang  mendapat  dampak  langsung  dari  konflik  adalah  Malaysia,

dimana Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Thailand

Selatan.  Dalam hal  ini  dampak yang dirasakan langsung oleh Malaysia adalah

adanya  ancaman  keamanan  di  perbatasan  serta  penurunan  kerjasama  dengan

Thailand dikarenakan adanya sanksi antar kedua negara. Selain itu, Malaysia yang

berbatasan langsung dengan Thailand Selatan menjadi satu-satunya negara yang

dapat menjadi tempat bagi para korban konflik untuk mencari perlindungan.

2.3 Respon  Pemerintah  Thailand  Terhadap  Pemberontakan  di  Thailand

Selatan

Konflik  domestik  yang  terjadi  di  Thailand  Selatan  yang  menewaskan

banyak  korban  membuat  pemerintah  Thailand  bekerja  keras  dalam  meredam

pemberontakan  yang  terjadi.  Konflik  yang  berawal  dari  kebijakan  pemerintah

tersebut  bertambah  rumit  dan  semakin  memakan  banyak  korban.  Pemerintah

Thailand lebih banyak mengarahkan kekuatan militernya untuk meredam konflik

tersebut. 

60Thailand:  Malay-Muslim  Insurgency  And  The  Dangers  of  Intractability,
https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/thailand/thailand-malay-muslim-insurgency-and-
dangers-intractability diakses pada 04 Maret 2018

33

https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/thailand/thailand-malay-muslim-insurgency-and-dangers-intractability
https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/thailand/thailand-malay-muslim-insurgency-and-dangers-intractability


Pemerintah  Thailand  banyak  melakukan  penangkapan  terhadap  para

pemberontak, termasuk para pemimpin pemberontak.  Pada tahun 1977, pasukan

keamanan Thailand membunuh pemimpin kelomok pemberontak Badan Nasional

Pembebasan Patani, Tunku Yala  Nasae.61 Selain  itu,  pemerintah  Thailand juga

melakukan  penyelidikan  terhadap  para  anggota  kelompok  pemberontak.

Kementerian Dalam Negeri Thailand dan Intelijen Militer Thailand melaporkan

bahwa kelompok pemberontak New PULO menggunakan pemuda pengangguran

dan  pecandu  narkoba  muda  untuk  melaksanakan  misi  terorisnya,  yaitu  untuk

melakukan penyerangan dan pemboman.62

Selanjutnya  pada  bulan  Januari  1998,  pemerintah  Thailand  yang

bekerjasama dengan Malaysia melakukan  operasi bersama yang disebut dengan

nama 'Pitak Tai' untuk mengatasi semakin gencarnya pemberontakan yang terjadi

di Thailand Selatan.63 Pemerintah Thailand juga mendorong masyarakat setempat

untuk memantau pergerakan pedagang obat biusserta obat-obatan terlarang lainya

(Narkoba). Adanya kebijakan pemerintah Thailand ini menyebabkan New PULO

yang menggunakan narkoba sebagai alat untuk melakukan aksi terornya menjadi

kehilangan orang-orang untuk direkrut menjadi anggotanya.64

Selanjutnya,  Badan  Intelijen  Nasional  Thailand  memperkirakan  bahwa

kurang  dari  1.000  pemberontak bersenjata  mengambil  bagian  dalam  konflik

tersebut  pada  tahun  2001.65Sedangkan  Kementerian  Dalam  Negeri  Thailand

61Thailand  Islamic  Insurgency,  http://www.globalsecurity.org/military/world/war/thailand2-
01.htm diakses 30 Januari 2018.
62Thailand  Islamic  Insurgency,  http://www.globalsecurity.org/military/world/war/thailand2-
01.htm diakses 30 Januari 2018.
63Ibid.
64Ibid.
65Insurgency,  Not  Jihad,  Asia  Report  No.  98,
http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/10752/ipublicationdocument_singledocument/9e9
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memperkirakan terdapat  sekitar  50  insiden  terkait  pemberontakan  terjadi  pada

tahun  2001.66 Kemudian  pada  tahun  2002,  75  serangan  yang  terkait  dengan

pemberontakan menyebabkan 50 orang meninggal di kalangan personil polisi dan

tentara.67 Pada tahun 2003,  pemerintah menyatakan bahwa terdapat 149 insiden

sepanjang  tahun  itu.  Selain  mengalami  peningkatan  skala  pemberontakan,

kecanggihan  pemberontakan  juga  mengalami  peningkatan  yang  pada  akhirnya

mendorong pemerintah untuk mengakui bahwa ada masalah serius di provinsi-

provinsi selatan.68

Serangan besar-besaran yang terjadi pada tahun 2004 membuat pemerintah

mengumumkan kondisi darurat di wilayah Thailand Selatan. Pada 5 januari 2004,

melalui Menteri Thaksin Shinawatra mengumumkan bahwa provinsi Narathiwat,

Pattani dan Yala sedang dalam kondisi darurat militer.69 Hal ini membuat Thailand

memfokuskan kekuatan militernya untuk mengatasi pemberontakan di Thailand

Selatan.

Adanya insiden kerusuhan yang membuat polisi turun tangan pada Oktober

2004,  dimana  sebanyak  78  orang  tewas  dalam  insiden  tersebut.  Polisi  juga

melakukan penahanan terhadap orang-orang Muslim yang dicurigai memberikan

3edd5-3b11-4b7b-bc9d-59aa638320f2/en/098_southern_thailand.pdf diakses 30 Januari 2018
66Ibid. 
67The  Malay-Muslim  Insurgency  In  South  Thailand,  2008,
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2008/RAND_OP198.pdf diakses
pada 30 Januari 2018
68Jayshree Bajoria dan Carin Zissis, 2008, The Muslim Insurgency in Southern Thailand, Council
On  Foreign  Relations,  https://www.cfr.org/backgrounder/muslim-insurgency-southern-thailand
diakses pada 2 Februari 2018.
69Thailand  Islamic  Insurgency,  http://www.globalsecurity.org/military/world/war/thailand2-
01.htm diakses 30 Januari 2018.
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bantuan senjata  terhadap kelompok separatis.  Sebanyak lebih dari  1.300 orang

ditahan dalam insiden tersebut operasi tersebut.70

Menteri Pertahanan Thailand mengatakan bahwa telah terjadi lebih dari 700

korban di Thailand  Selatan sejak kerusuhan dimulai pada bulan Januari hingga

November 2004. Banyak pembunuhan melibatkan penembakan  pemboman serta

pemenggalan kepala oleh para anggota kelompok separatis. Sepanjang tahun 2004

para  kelompok  separatis  mulai  menabur  ketakutan  dalam  serangan  di  mana

banyak umat Budha yang dipenggal  serta  dengan adanya serangan yang besar

pada tahun ini.71

Pada penghujung tahun 2004, pemerintah Thailand menerbangakan 100 juta

crane  origami  di  wilayah  selatan  negara  ini  dalam  upaya  untuk  mewujudkan

perdamaian. Militan  merespon  dengan  serangkaian  pemboman  di  hari

berikutnya.72

Pada  tahun  berikutnya,  serangan  pemberontak  di  Thailand  selatan

mengalami  peningkatan  dengan  semakin  banyaknya  korban  yang  berjatuhan.

Sehinggal  hal  tersebut  mendorong  pemerintah  Thailand  untuk  mengambil

kebijakan.  Pada tanggal  19 Juli  2005, Perdana Menteri  Thailand mengesahkan

"undang-undang  darurat"  untuk  mengelola  tiga provinsi bermasalah  yang

memberikan  kekuatan  untuk  mengarahkan  operasi  militer,  menangguhkan

kebebasan  sipil,  serta  melakukan  penyensoran  terhadap  pers.Akan  tettapi,

70The  Malay-Muslim  Insurgency  In  South  Thailand,  2008,
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2008/RAND_OP198.pdf diakses
pada 30 Januari 2018
71http://www.bangkokpost.com/breaking_news/breakingnews.php?id=99594 diakses  30  Januari
2018
72The  Malay-Muslim  Insurgency  In  South  Thailand,  2008,
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2008/RAND_OP198.pdf diakses
pada 30 Januari 2018
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beberapa organisasi  hak asasi manusia dan pers lokal menyatakan keprihatinan

mereka bahwa kekuatan baru ini dapat digunakan untuk melanggar hak kebebasan

sipil. Namun,  keputusan  darurat  sangat  didukung,  dengan  72%  penduduk

Bangkok dan 86% orang di tiga provinsi selatan mendukungnya.73 Akan tetapi

adanya kebijakan tersebut ternyata tidak menyurutkan para pemberontak untuk

menghentikan aksinya. Pemberontakan justru semakin meningkat.

Pada tanggal 16 Oktober 2005, sebuah kelompok yang terdiri dari 20 orang

separatis  menyerang  sebuah  biara  Budha yang  menewaskan  tiga  orang di

biara. Hal tersebut membuat keadaan darurat diperpanjang di tiga provinsi selatan

yang  merupakan  tempat  para  pemberontak  melakukan  aksinya. Pengumuman

tersebut kemudian memicu sebuah serangan  pemberontakan dalam skala  besar

terhadap  60  sasaran,  di  mana  setidaknya  7  orang  tewas  dan  90  senjata  telah

dicuri.74

Pada tanggal 31 Agustus 2006, 22 bank umum secara bersamaan dibom di

provinsi Yala. Peristiwa tersebut menewaskan seorang perwira militer pensiunan

dan melukai 24 orang. Setelah  kejadian tersebut, kepala Angkatan Darat Sonthi

Boonyaratglin  menyatakan  bahwa dia  akan memutuskan  kebijakan  pemerintah

dan bernegosiasi dengan para pemimpin pemberontakan tersebut. Akan tetapi dia

masih  belum tau  harus  bernegosiasi  dengan  siapa.75  Dalam sebuah  konferensi

pers  keesokan  harinya,  Sonthi mengecam  pemerintah  karena  campur  tangan

73Jayshree Bajoria dan Carin Zissis, 2008, The Muslim Insurgency in Southern Thailand, Council
On  Foreign  Relations,  https://www.cfr.org/backgrounder/muslim-insurgency-southern-thailand
diakses pada 2 Februari 2018.
74Thailand  Islamic  Insurgency,  http://www.globalsecurity.org/military/world/war/thailand2-
01.htm diakses 30 Januari 2018.
75Sonthi  Want  to  Talk,
http://nationmultimedia.com/2006/09/02/headlines/headlines_30012623.php diakses  30  Januari
2018
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politik,  dan  meminta  pemerintah memberikan  kebebasan  pihak  militer  untuk

melakukannya.  Kemudian  pada tanggal  16  September  2006,  Angkatan  Darat

mengakui bahwa masih belum yakin siapa yang harus dinegosiasikan.76

Ketua Angkatan Darat,  Sonthi Boonyaratglin mengumumkan bahwa Pusat

Administrasi Perbatasan Provinsi Selatan (SBPAC) dan Satuan Tugas Kepolisian

Sipil-Militer  (CPM)  43  akan  dihidupkan  kembali. Sonthi  mengatakan  bahwa

Komando Perdamaian Provinsi Perbatasan Selatan yang dipimpin Angkatan Darat

akan  dibubarkan  dan  pasukannya  akan  berada  di  bawah  CPM 43,  yang  akan

beroperasi  bersamaan  dengan  SBPAC. SBPAC dan  CPM  43  telah  dibubarkan

pada  pertengahan  tahun  2001  oleh  mantan  Perdana  Menteri  Thaksin

Shinawatra. Sebelum itu, CPM 43 berada di bawah perintah SBPAC. Sonthi juga

menjadi kepala Komando Operasi Keamanan Internal (ISOC). Sebelumnya, ISOC

dipimpin oleh Perdana Menteri.77 

ISOC diberi dana 5,9 miliar baht untuk tahun fiskal 2007. Pada bulan Mei

2007,  Jenderal  Sonthi  meminta  pemerintah  untuk  mendapat  anggaran  darurat

tambahan  sebesar  2  miliar  baht  untuk  ISOC,  karena  anggaran  normal  telah

habis. Uang itu berada di bawah kategori "anggaran rahasia", yang berarti pejabat

negara  dapat  membelanjakannya  tanpa  harus  memperhitungkannya  kepada

pemerintah.78

76Deep  South:  Army  Wants  Peace  Talks  But  Unsure  With  Who,
http://bangkokpost.net/News/19Sep2006_news03.php diakses pada 1 Februari 2018
77Soutern  Group  To  Be  Revived,
http://nationmultimedia.com/2006/10/18/politics/politics_30016481.php diakses 1 Februari 2018
78Sonthi  Seek  Bt2  bn  for  ISOC,
http://www.nationmultimedia.com/2007/05/15/national/national_30034238.php diakses  pada  1
Februai 2018.
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Pada  bulan  Maret  2007,  penasihat  keamanan  Angkatan  Darat

Thailandmenyatakan bahwa para pemberontak mangadopsi teknik mereka dari Al

Qaeda dan Taliban dan termotivasi oleh tidak hanya oleh alasan nasionalis, seperti

generasi  pemberontak  sebelumnya,  namun  juga  ekstremisme religius.79

Selanjutnya,  untuk  melindungi  minoritas  Buddhis  dari  kekerasan para

pemberontak, Komando Operasi Keamanan Internal menciptakan jimat Jatukham

Rammathepuntuk distribusi  kepada masyarakat Budha. Jimat animisme terkenal

diyakini beberapa orang memiliki kekuatan magis untuk melindungi pemegang

mereka  dari  kekerasan  dan  sejumlah  besar  umumnya  dibayar  untuk

mereka. Rencana tersebut dikembangkan oleh Kolonel Manas Khongpan, wakil

direktur ISOC di Provinsi Yala.80

Pada bulan Maret 2007, Ratu Sirikit  berjanji untuk melindungi orang dari

semua agama di Selatan. Selain itu dia juga berjanji untuk memprakarsai program

pelatihan  senjata  untuk  penduduk  setempat,  khususnya  para  guru. Asisten

pembantu Sirikit, Napol Boonthap mengatakan bahwa pemerintah harus meninjau

kembali  strateginya  dan  tidak  hanya  menggunakan  pendekatan  rekonsiliasi

terhadap pemberontak.81

Pada  bulan  April  2007,  kepala  Angkatan  Darat Sonthi  menolak  tawaran

Amerika  untuk  membantu  melatih  pasukan  Thailand  untuk  mengatasi

pemberontakan yang terjadi di Thailand Selatan. Sonthi menyangkal keras bahwa

79The Militans Adopting Al-Qaeda Tactics, http://nationmultimedia.com/breakingnews/read.php?
newsid=30029886 diakses 1 Februari 2018
80Amulets  To  Help  Protect  Buddhist  in  South,
http://nationmultimedia.com/2007/03/14/national/national_30029259.php diakses pada 30 Januari
2018
81Queen  Vows  to  Protect  Souterns,  http://pages.citebite.com/j1p3a7e2t4rry diakses  pada  28
Februari 2018
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teroris internasional beroperasi  di  Thailand  Selatan.82Kemudian pada  Mei 2007

Sonthi  mulai  menarik  pasukan  dari  wilayah  selatan Thailand,  menggantinya

dengan relawan pertahanan teritorial.83

Setelah  perjuangan  yang  cukup  sengit  dan  memakan  waktu  yang  lama,

pihak  militer  Thailand  akhirnya  berhasil  menangkap  salah  satu  kepala

pemberontak  di  Thailand  Selatan.  Pada  tanggal  8  September  2010,  polisi

menangkap  seorang  pemimpin Runda  Kumpulan  Kecil  (RKK)saat  berada  di

rumahnya di provinsi Yala.84 Pada tanggal 27 Mei 2011, polisi menangkap dua

pemimpin RKK di provinsi Narathiwat.85

Selain melakukan penangkapan dan pengerahan pasukan, militer  Thailand

juga melakukan penyitaan terhadap senjata para kelompok pemberontak.86 Pihak

militer  Thailand  juga  membentuk  passukan  gabungan  untuk  mengatasi  para

pemberontak.  Pada  tanggal  3  November  2011,  di  provinsi  Narathiwat,  sebuah

pasukan gabungan  yang berjumlah  50 orang menangkap seorang pemberontak

yang  mengaku  telah  menanam  sebuah  bom  di  Narathiwat  pada  tanggal  30

Oktober.87 Selanjutnya pada  tanggal  1  Desember  2011,  sekelompok polisi

menangkap seorang instruktur pemberontak RKK di  distrik  Yarang di provinsi

Yala.Pada  tanggal  5  Desember  2011,  sebuah  unit Thahan  Phran40  orang  dari

82CNN,  Thailand  Rejects  U.S.  Help  To  Quell  Insurgency,
http://www.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/04/19/thailand.south.ap/ diakses pada 28 februari 2018
83Some Troops To Pull Out South,  http://pages.citebite.com/p1p6g8x1q5ijh diakses 30 Januari
2018
84Jayshree Bajoria dan Carin Zissis, 2008, The Muslim Insurgency in Southern Thailand, Council
On  Foreign  Relations,  https://www.cfr.org/backgrounder/muslim-insurgency-southern-thailand
diakses pada 2 Februari 2018.
85Ibid.
863  Militan  Kiled  In  South,  http://www.bangkokpost.com/breakingnews/240264/3-militants-
killed-weapons-seized diakses 30 Januari 2018.
87Naathiwat  Bomb  Suspec  Arrested,
http://www.bangkokpost.com/breakingnews/264542/narathiwat-bomb-suspect-arrested diakes  28
Januari 2018
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resimen ke-45 menangkap 3 tersangka pemberontak, sebuah senapan bersamaan

dengan sejumlah obat disita dalam proses tersebut, penangkapan tersebut terjadi di

provinsi Narathiwat. Kemudian  Pada tanggal 15 April,  polisi menyita sejumlah

besar senjata termasuk senapan serbu 4 M16 di distrik Sai Buri, Pattani.88

Setelah melalui adu militer antara kelompok pemberontak dan pihak militer

Thailand, akhirnya perundingan pun dilaksanakan oleh kedua belah pihak pada

bulan  Februari  2013.89 Kemudian,  pada  tanggal  1  Maret  2015,  sebuah operasi

keamanan berskala besar  dilaksanakan di distrik Pak Phanang, Cha-uat, Thung

Song,  Chian  Yai,  Nop  Phitam,  Tha  Sala,  Phipun,  Muang,  Ron  Phibun  dan

Chulabhorn. Hasil dari operasi tersebut adalah penyitaan 35 senjata, 1.041 butir

amunisi dan 265 pil methemphatamine.90

Setelah melalui masa konflik yang panjang, akhirnya pada tanggal 2 Maret

2015, seorang juru bicara militer  Thailand menyatakan bahwa tentara ke-1, ke-2

dan ke-3 akan mulai menarik diri dari provinsi Pattani, Yala dan Narathiwat pada

bulan  April. Penarikan  tentara  tersebut  merupakan  salah  satu  bagian  dari

perundingan  yang  sedang  terjadi  antara  pihak  pemerintah  dengan  kelompok

separatis.91 Dengan  adanya  penarikan  pasukan  tersebut,  diharapakan  kondisi

damai di wilayah selatan Thailand dapat tercipta.

88Ibid.
89In  The  South,
http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2013/06/2013626115439264456.html diakses  30
Januari 2018
90Guns Ammo Seized In South Raids, http://www.bangkokpost.com/news/security/485810/guns-
ammo-seized-in-south-raids diakses pada 28 Januari 2018
91Troops  Withdrawals  From  South  In  April,
http://www.bangkokpost.com/news/security/486732/troop-withdrawals-from-south-in-april
diakses 2 Januari 2018. 
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2.4 Keterlibatan Malaysia Dalam Mediasi Konflik di Thailand Selatan

Negara-negara  di  dunia  mempunyai  kebijakan yang  berbeda-beda  terkait

penyikapan  terhadap  adanya  konflik  di  negara  tetangga,  begitu  juga  dengan

Malaysia.  Konflik  domestik  yang  terjadi  di  Thailand  merupakan  konflik  yang

terjadi selama kurang lebih 100 tahun. Hal ini membuat Malaysia yang notabene

merupakan negara  tetangga merasa  perlu  untuk membantu  negara  tetangganya

tersebut untuk mencapai kondisi damai.

Awal  keikutsertaan  Malaysia  dalam  membantu  Thailand  menyelesaikan

konfliknya yaitu  ketika Malaysia  bersama dengan Thailand melakukan operasi

bersama “Pitak Tai” pada bulan Januari 1998.92 Dalam operasi tersebut Malaysia

membantu  Thailand  dalam  memberantas  kelompok  pemberontak.  Pihak

berwenang Malaysia menangkap pemimpin  New PULO, Abdul  Rohman Bazo,

kepala militernya, Haji Daoh Thanam, dan asisten senior Bazo, Haji Mae Yala di

Kedah, serta komandan militer PULO, Haji Sama-ae Thanam, di Kuala Lumpur.

Pihak Malaysia kemudian menyerahkan mereka ke pihak berwenang Thailand.93

Pada  1 September 2005, tiga bom meledak hampir bersamaan di Thailand

Selatan.94 Selanjutnya, 131 warga sipil dari selatan melarikan diri ke Malaysia dan

mencari perlindungan kepada pihak Malaysia. Thailand menuduh para pengungsi

menjadi  pemberontak  dan menuntut  kepada  pemerintah  Malaysia  agar  mereka

dikembalikan. Hal tersebut pada akhirnya memicu perselisihan diplomatik antar

92Thailand  Islamic  Insurgency,  http://www.globalsecurity.org/military/world/war/thailand2-
01.htm diakses 30 Januari 2018.
93Ibid
94Jayshree Bajoria dan Carin Zissis, 2008, The Muslim Insurgency in Southern Thailand, Council
On  Foreign  Relations,  https://www.cfr.org/backgrounder/muslim-insurgency-southern-thailand
diakses pada 2 Februari 2018.
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kedua  negara.95 Thailand  mencurigai  bahwa  kelompok  separatis  mungkin  juga

telah melarikan diri dengan para pengungsi. Sehingga pemerinta Thailand  telah

meminta  Malaysia  untuk mengembalikan  warga  Thailand tersebut,  akan tetapi

Malaysia telah menolak alasan kemanusiaan.96

Dua tahun kemudian,  yaitu  pada  tahun 2007,  Perdana  Menteri  Malaysia

melakukan  kunjungan  resmi  ke  Thailand.Setelah  melakukan  kunjungan  resmi

tersebut,  Perdana  Menteri  Malaysia Abdullah  Ahmad  Badawimengajukan  diri

untuk  bertindak  sebagai  mediator  dalam  mengatur  pembicaraan  antara

pemberontak dan  pihak  pemerintah Thailand. Akan  tetapi,  berkaca  dari

perselisihan diplomatik yang terjadi pada tahun 2005 lalu,  Menteri Luar Negeri

Nitya Pibulsonggram menolak tawaran tersebut.97

Malaysia tidak tinggal diam melihat konflik yang terjadi di Thailand Selatan

semakin memanas. Malaysia kembali menawarkan diri menjadi mediator dalam

proses  negosiasi  pemerintah  Thailand  dengan  kelompok  separatis  Thailand

Selatan.  Itikad  baik  Malaysia  tersebut  disambut  baik  oleh  pihak  pemerintah

Thailand. Perundingan damai dimulai di Kuala Lumpur pada bulan Februari atas

perintah Malaysia.98

Hassan Taib pimpinan Barisan Revolusi Nasional memimpin perundingan

tersebut,  sementara tim pemerintah Thailand dipimpin oleh Sekretaris  Jenderal

Dewan  Keamanan  Nasional  Letnan  Jenderal  Paradon  Pattanatabut,  yang

95Ibid.
96Malaysia Risk Row With Thailand, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4208094.stm diakses
28 Januari 2018
97Government  Turn  Away  Malaysia  Meditation  Offer,
http://bangkokpost.net/topstories/topstories.php?id=116810 28 Januari 2018
98In  The  South,
http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2013/06/2013626115439264456.html diakses  30
Januari 2018
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ditugaskan  oleh  Perdana  Menteri  Yingluck  Shinawatra.  Namun,  pemimpin

pengasingan Organisasi Pembebasan Pattani Amerika Serikat, Kasturi Mahkota,

mengatakan bahwa serangan oleh kelompoknya akan berlanjut jika mereka tidak

diundang  dalam  perundingan. Pattanatabut  mengatakan  bahwa  Thailand  tidak

akan  menyetujui  kemerdekaan  atau  bertentangan  dengan Konstitusi  Thailand,

namun akan berusaha untuk membahas degres otonomi dan amnesti dengan para

pemberontak.99

2.5 Upaya  Mediasi  oleh  Malaysia  serta  Proses  Negosiasi  dalam

Mengakhiri Situasi Konflik di Thailand Selatan

Proses  negosiasi  antara  pemerintah  Thailand  dan  kelompok  separatis

Thailand  selatan  dimulai  pada  tahun  2013.  Konflik  yang  berlanjut  selama

bertahun-tahun  membuat  negosiasi  dirasa  menjadi  pilihan  yang  tepat  untuk

mengakhiri  situasi  konflik.  Pada  waktu  itu  Malaysia  menjadi  penengah dalam

proses  negosiasi  tersebut.  Malaysia  dianggap  pantas  menjadi  penengah  oleh

pemerintah Thailand karena Malaysia negara yang berbatasan langsung dengan

Thailand  selatan  serta  Malaysia  merupakan  negara  yang  menjadi  cerminan

kelompok separatis di  Thailand selatan.  Selain itu,  Malaysia sudah berkali-kali

mengajukan diri sebagai mediator untuk melakukan negosisasi dalam mengakhiri

situasi  konflik.  Pada  pelaksanaannya,  kelompok  tentara  Thailand  menentang

proses  dialog  yang dimulai  di  bawah pemerintahan Perdana Menteri  Yingluck

Shinawatra pada tahun 2013 tersebut.100

99Ibid.
100 Shoutern  Thailand’s Peace  Dilaogue  No  Traction,  https://www.crisisgroup.org/asia/south-
east-asia/thailand/southern-thailand-s-peace-dialogue-no-traction diakses 9 April 2018 18.51
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Pada  tanggal  28  Februari  2013,  negosiasi  antara  pemerintah  Malaysia

dengan  kelompok  separatis  terbesar  di  Thailand  selatan  dimulai.  Negosiasi

tersebut diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia.  Malaysia  yang bertindak

sebagai  mediator  difasilitasi  melalui  Datuk  Seri  Ahmad  Zamzamin  Hashim,

mantan direktur  jenderal  departemen perdana menteri.  Pihak separatis  diwakili

oleh  kelompok  terbesar  yaitu  Barisan  Revolusi  Nasional  (BRN).  Sedangkan

pemerintah  Thailand sendiri  diwakili  oleh  perdana menteri  Thailand,  Yingluck

Shinawatra. Pemerintah Thailand yang kemudian disebut sebagai pihak A serta

BRN yang kemudian disebut pihak B menandatangani "Konsensus Umum tentang

Dialog  Perdamaian",  dimana  hal  tersebut  merupakan  pertanda  peresmian

negosiasi  resmi  pertama  antara  pemerintah  Thailand  dengan  kelompok

separatis.101

Hasil lain dari proses negosiasi ini adalah BRN mengeluarkan lima syarat

untuk melanjutkan pembicaraan.102 Syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Malaysia harus menengahi, bukan hanya memfasilitasi

2. Thailand  harus  mengakui  perundingan  di  antara  mereka  dan  Patani

Melayu, yang diwakili sepenuhnya oleh BRN

3. Perhimpunan  Bangsa-Bangsa  Asia  Tenggara,  Organisasi  untuk

Kerjasama Islam (OKI) dan organisasi  non-pemerintah (LSM) harus

turut memperhatikan

101Ibid.
102 Duncan McCargo, “Southern Thailand: From Conflict to Negotiations?” The Lowy Institute,
April
2014.
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4. Thailand  harus  membebaskan  semua  tersangka  pemberontak  dan

mencabut semua surat perintah penangkapan

5. Pemerintah  Thailand  harus  mengakui  BRN  sebagai  kemerdekaan,

bukan gerakan separatis.

Dialog ini runtuh setelah tiga pleno di tengah kekacauan di kedua sisi dan

kekacauan politik di Bangkok yang terjadi sebelum kudeta Mei 2014. Pemerintah

Thailand dianggap gagal memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh BRN. Paska

gagalnya negosiasi pertama, The Natioal Council for Peace and Order (NCPO)

berjanji  untuk memulai kembali pembicaraan dan mengundang Malaysia untuk

melanjutkan fasilitasi.103

Pada Maret 2016, setelah dua sidang pleno dan tiga putaran pembicaraan

teknis, tim dialog NCPO dan MARA Patani yang merupakan badan payung Majlis

Syura Patani (Badan Patani Konsultatif)  yang dibentuk pada tahun 2015 untuk

bernegosiasi dengan Thailand mencapai kesepakatan awal dengan delapan poin

Kerangka  Acuan  (ToR)  yang  akan  membuka  jalan  bagi  pembicaraan

resmi.104 Tetapi bulan berikutnya, tentara tiba-tiba memindahkan sekretaris untuk

tim dialog Thailand, yang telah memimpin upaya-upaya di ToR. Pada pertemuan

27  April  di  Kuala  Lumpur,  tim  Thailand  menolak  untuk  menandatangani,

mengatakan perlu meninjau dokumen, dan mempertanyakan kedudukan MARA

Patani  untuk terlibat  dalam pembicaraan resmi. Meskipun ada pertemuan lebih

lanjut pada 2 September, dialog tetap pada tahap awal dan tidak resmi.

103Ibid.
104 Peace Survey, Results 1st Survey on Opinions of the People on the Peace Dialogue Process
in  the  Southern  Border  Provinces”,  press  release,  Centre  for  Study  of  Conflict  and  Cultural
Diversity, May 2016, halaman 7

46



Negosiasi  kedua  ini  juga  terhalang  oleh  perpecahan  dan  parokialisme

dalam kelompok separatis sendiri. Banyak pihak yang meragukan MARA Patani

sebagai  perwakilan  kelompok  separatis. Anggota  yang  diakui  dari  kelompok

pemberontak utama, Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN), memegang

posisi  terdepan  di  MARA Patani,  tetapi  tidak  memiliki  sanksi  kepemimpinan

kelompok. BRN  telah  mempertanyakan  ketulusan  NCPO  dan  dengan  tegas

menolak  pembicaraan  tanpa  pengamat  asing,  sebuah  ketentuan  yang  memicu

ketakutan rezim internasionalisasi. BRN belum memajukan platform politik yang

dapat  berfungsi  sebagai  dasar  untuk  pembicaraan. MARA  Patani  belum

menunjukkan kemampuan untuk mempengaruhi peristiwa di lapangan.105

BRN  dan  gerakan  nasionalis  Melayu  lainnya  melancarkan  perjuangan

mereka  sebagai  salah  satu  penentuan  nasib  sendiri  dan  pembebasan  dari

pemerintahan  Thailand. Seruan  rekrutmen  BRN  menekankan  perbedaan  antara

masa lalu yang ideal,  makmur, dan saleh dengan apa yang mereka gambarkan

sebagai degradasi dan ketidakadilan dewasa ini akibat penaklukan Thai. Proses

dialog  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  militer  NCPO  adalah  warisan

pemerintahan Yingluck Shinawatra (2011-2014). 

Pada tanggal 26 November 2014, Prayuth mengeluarkan Perintah Perdana

Menteri  230/2557  membangun  mekanisme  dialog  tiga  tingkat:  di  tingkat

kebijakan,  Komite  Pengarah  untuk  Dialog  Perdamaian,  yang  dipimpin  oleh

dia; sebuah  delegasi  dialog  perdamaian,  yang  dipimpin  oleh  Jenderal  Aksara

Kerdpol; dan  di  tingkat  lokal,  sebuah  kelompok  kerja  koordinasi  antaragama,

yang  dipimpin  oleh  komandan  Wilayah  Militer  ke-4,  Letnan  Jendral  Wiwat

105Ibid.
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Pathompak.  NCPO menetapkan tiga fase dialog: membangun kepercayaan diri,

kesepakatan, dan peta jalan untuk implementasinya.106

Proses dialog kedua dimulai dalam pertemuan Prayuth pada 1 Desember

2014 dengan Perdana Menteri  Najib Razak, ketika dia meminta agar Malaysia

kembali  memfasilitasi. Pada  Maret  2015,  perwakilan  kelompok  separatis

mendirikan MARA Patani untuk partisipasi bersama dalam pembicaraan dengan

pemerintah  Thailand. MARA  Patani  ini  menyatukan  lima  kelompok:  BRN,

Barisan Islam Pembebesan Patani (BIPP), dua faksi dari Organisasi Pembebasan

Persatuan Patani (PULO), dan Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP).  Posisi

teratas MARA Patani dipegang oleh anggota BRN yang diakui dimana Awang

Jabat merupakan ketua, Shukri Hari bertindak sebagai ketua delegasi serta Ahmad

Chuwo sebagai anggota komite pengarah. Namun, pemimpin senior kelompok itu

tidak  mendukung  partisipasi  mereka. Sumber-sumber  gerakan  mengatakan

delegasi-delegasi MARA ini adalah tokoh-tokoh senior BRN tetapi ditangguhkan

setelah melanggar kode kerahasiaan untuk berpartisipasi dalam dialog. 

Pihak-pihak terkait melakukan negosiasi pertama yang berupa pengenalan

singkat pada 8 April 2015 di Kuala Lumpur. Pada pertemuan tidak resmi pertama

dari Joint Working Group (JWG) - Peace Dialogue Process 8 Juni 2015, Aksara,

kepala delegasi Thailand, mengusulkan menciptakan zona aman di mana militan

akan menghentikan serangan. MARA mengatakan ini hanya bisa dibahas setelah

kesepakatan untuk memulai pembicaraan resmi.107

106 Shoutern  Thailand’s Peace  Dilaogue  No  Traction,  https://www.crisisgroup.org/asia/south-
east-asia/thailand/southern-thailand-s-peace-dialogue-no-traction diakses 9 April 2018 18.51
107Ibid.
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Pada  pertemuan  JWG  kedua,  25  Agustus  2015,  masing-masing  pihak

mengajukan  tiga  tuntutan. Pihak  MARA  Patani  menuntut,  sebagai  prakondisi

untuk  proses  resmi,  bahwa  pemerintah  mengakuinya  sebagai  Partai  B,  bukan

hanya "mereka yang memiliki pandangan berbeda dari negara"; badan legislatif

mendukung proses, sehingga menjadikannya bagian dari agenda nasional, untuk

memastikan  kontinuitas; dan  anggota  MARA  menerima  kekebalan  dari

penuntutan  untuk  memfasilitasi  kunjungan  ke  Thailand.  Sedangkan  dari  pihak

delegasi  Thailand  mengusulkan  untuk  mengidentifikasi  area  prioritas  untuk

pengembangan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup; saling  menentukan  zona

aman; dan memastikan akses yang setara ke proses peradilan.108

Persatuan  pemberontak  Thailand  selatan  tidak  bertahan  lama. BRN

menyatakan  niatnya  untuk  terus  berjuang  untuk  kemerdekaan  Patani  pada  7

September 2015. BRN menyatakan penolakan tegas terhadap proses, tetapi bukan

dialog  pada  prinsipnya. Abdul  Karim  Khalib,  berbicara  sebagai  wakil  dari

departemen  informasi  BRN,  mencatat  penangguhan  hak-hak  politik  di  bawah

pemerintahan  militer  dan  menegaskan  bahwa  pembentukan  pemerintahan

demokratis yang menghormati kehendak rakyat adalah jalan keluar dari konflik di

dalam Selatan.109 

BRN  menegaskan  kembali  kesediaan  untuk  berpartisipasi  dalam

pembicaraan  damai  jika  ada  keterlibatan  mediator  dan  pengamat  dari  negara

lain. Echoing Abdul Karim, mengutip Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (1960)

tentang dekolonisasi sebagai dasar penentuan nasib sendiri Patani dan menolak

108 Shoutern  Thailand’s Peace  Dilaogue  No  Traction,  https://www.crisisgroup.org/asia/south-
east-asia/thailand/southern-thailand-s-peace-dialogue-no-traction diakses 9 April 2018 18.51
109Ibid.
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proses perdamaian yang digunakan sebagai bentuk dalih politik untuk menipu dan

menggerogoti  strategi  Patani-Melayu  kemajuan  orang-orang. Dengan  adanya

pernyataan  BRN  tersebut,  pemerintah  Thailand  kemudian  mengatakan  bahwa

Thailand tidak menerima kondisi MARA, tidak akan ditekan, dan dialog sudah

menjadi  prioritas  nasional,  dikodifikasikan  dalam  strategi  keamanan  nasional

untuk  menyelesaikan  konflik. Mengakui  MARA sebagai  Pihak  B,  tambahnya,

tidak diperlukan; kepercayaan harus dibangun lebih dulu.110

Pada 10 Januari 2016, MARA Patani bertemu di Kuala Lumpur dengan

sekretaris jenderal OKI, Iyad Ameen Madani. Beberapa perwakilan masyarakat

sipil  dari  bagian  selatan  juga  turut  hadir. Tim teknis  bertemu lagi  pada  25-27

Januari untuk menangani nama-nama pihak konflik; ruang lingkup geografis dari

area konflik; promosi keadilan; serta fasilitasi dan logistik. Pada Februari, Mayor

Jenderal Nakrob Bunbuathong, sekretaris delegasi Thailand, mengatakan sebuah

dokumen  TOR  95  persen  ditetapkan. Pengakuan  MARA  Patani  diselesaikan

dengan catatan kaki bahwa Thailand akan merujuk ke Partai B, meskipun Partai B

menyebut dirinya sebagai "MARA Patani". Immunity untuk anggota MARA dan

pengaturan untuk perjalanan ke Thailand tetap terbuka, tetapi Nakrob mengatakan

dia  mengharapkan  perjanjian  TOR  pada  bulan  Juni.  Setelah  tiga  putaran

pertemuan teknis selama lima bulan, kedua belah pihak menyetujui TOR delapan

bagian pada 23 Maret,  yang mencakup pedoman untuk pembicaraan, termasuk

identifikasi  partai-partai  dialog,  pembentukan  Kelompok  Kerja  Teknis  dan

keamanan untuk Partai B.111

110 Shoutern  Thailand’s Peace  Dilaogue  No  Traction,  https://www.crisisgroup.org/asia/south-
east-asia/thailand/southern-thailand-s-peace-dialogue-no-traction diakses 9 April 2018 18.51
111Ibid.
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Selanjutnya, pada Maret dan awal April 2016, anggota delegasi Thailand

dan MARA optimis tentang prospek negosiasi. Akan tetapi hal tersebut berubah

ketika pada 20 April  panglima militer  memindahkan Nakrob dari  posisi  ISOC

serta dari jabatannya sebagai sekretaris delegasi Thailand. Pada pertemuan JWG

berikutnya  Aksara  menolak  menandatangani  ToR dengan  mengatakan  Perdana

Menteri  Prayuth  tidak  menyetujui  itu. Abu  Hafez  menyampaikan  kekecewaan

MARA tetapi mengatakan penundaan itu akan memberi waktu yang cukup kepada

pemerintah  Thailand  untuk  mempertimbangkan  kembali  dan  membalikkan

keputusan tersebut serta mengingatkan Prayuth bahwa dia telah meminta bantuan

Malaysia  untuk  melanjutkan  proses  negosiasi  tersebut. Shukri  Hari

mengungkapkan  kekhawatiran  tentang  komentar  Prayuth,  yang,  katanya,

mengindikasikan "bahwa pembicaraan damai hanya janji  palsu meskipun fakta

bahwa  kita  sedang  dalam  proses  membangun  kepercayaan". Pejabat  Thailand

bersikeras proses akan terus berlanjut. Aksara mengatakan ToR akan ditinjau oleh

Dewan  Keamanan  Nasional  dan  badan-badan  lainnya,  diubah  dan  diserahkan

kepada perdana menteri untuk disetujui.  Pihak-pihak dilaporkan saling bertukar

surat  yang  menyatakan  kesediaan  mereka  untuk  terus  melalui  fasilitator

Zamzamin pada tanggal 1 Juni selama kunjungannya ke Bangkok.112

Tim  dialog  bertemu  pada  2  September  2016  di  Kuala  Lumpur. Sehari

sebelumnya, perempuan dari  23 organisasi  masyarakat sipil  selatan berbaris  di

Pattani  menyerukan  zona  aman,  prakondisi  NCPO  yang  sudah  berjalan  lama

untuk  pembicaraan  resmi. Delegasi  Thailand  mengajukan  proposal  dari  satu

112 Shoutern  Thailand’s Peace  Dilaogue  No  Traction,  https://www.crisisgroup.org/asia/south-
east-asia/thailand/southern-thailand-s-peace-dialogue-no-traction diakses 9 April 2018 18.51
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kelompok semacam itu,  Agenda Perempuan untuk Perdamaian,  tentang konsep

zona aman, yang menurut MARA akan dievaluasi. Kedua belah pihak dilaporkan

mencapai  konsensus  awal  tentang  TOR  yang  direvisi,  tetapi  tidak  ada  yang

ditandatangani,  dan pertemuan berakhir  dengan kesepakatan untuk melanjutkan

dialog tidak resmi.

Pengaruh  MARA  yang  tidak  pasti  terhadap  para  pejuang  dan  peran

terbatas masyarakat sipil memperumit masalah. NCPO dan tentara dipandu oleh

dua imperatif  dalam pendekatan mereka untuk berdialog. Yang pertama adalah

konflik  itu  dan harus tetap domestik. Mereka menyimpan rasa takut yang kuat

akan  diinternasionalisasikan,  mengarah  pada  intervensi  asing  dan,  akhirnya,

partisi. Yang  kedua  adalah  bahwa  hal  itu  harus  diselesaikan  tanpa  reformasi

politik  atau  devolusi  kekuasaan,  yang  oleh  banyak  pejabat  dianggap  sebagai

prekursor potensial bagi fragmentasi nasional.

Hambatan  penting  dalam  gagalnya  proses  negosiasi  adalah  penolakan

BRN untuk berpartisipasi.  Dengan gagalnya dua kali  proses negosiasi  yang di

mediatori  oleh  Malaysia banyak  militan  merasa  was-was  tentang  fasilitasi

Malaysia. Kegagalan untuk menandatangani  perjanjian  ToR dan komentar  oleh

pejabat Thailand yang mempertanyakan status MARA Patani meragukan kemauan

NCPO untuk terlibat dalam dialog resmi. Asumsi bahwa momentum dialog akan

mempengaruhi  BRN untuk bergabung adalah yang paling  tidak mungkin. Para

pihak yang berperang perlu secara serius mempertim- bangkan kewajiban mereka

kepada mereka yang mereka nyatakan mewakili untuk menemukan penyelesaian

damai, berdasarkan pada tatanan politik yang sesuai dengan aspirasi lokal.
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