ABSTRAK
Setiap masyarakat memiliki berbedaan di perbagai
bidang, baik di segi pemikiran dan pendapat, terutama bagi
masyarakat demokrasi, yang sangat menghargai perbedaan
sebagai landasan utama. Oleh karena itu harus memehami satu
sama lain, Minoritas menghargai Mayoritas dan Mayoritas harus
membuat adil pada Minoritas baik di segi pemikiran, agama,
budaya, dan kepercayaan.
Huru-hara (koflik) yang terjadi di 3 provinsi Thailand
Selatan yaitu Pattani, Yala, Narathiwat sudah mengalami waktu
yang cukup panjang hingga saat kini belum juga memberikan
siyal akan perdamaian, masalah tersebut telah menimbulkan
kekhawatiran bagi pemerintah dan masyarakat, hingga ada
penyelesaian konflik yang didamaikan oleh pemerintah, jika
perdamaian itu belum selesai, maka perdamaian itu ditawarkan
oleh Islam. Bagaimana sebenarnya penyelesaian konflik antara
Pemerintah Thailand dan Minoritas Muslim dalam perspektif
Islam. Inilah menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: (1)
Bagaimana konflik antarata Pemerintah Thailand dengan
Minoritas Muslim dan bagaimana proses penyelesaiannya? (2)
Bagaimana mekanisme penyelesian konflik antara pemerintah
Thailand dan Minoritas jika ditinjau dari perspektif Hukum
Islam ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk
mengetahui secara utuh masalah konflik antara Minoritas
Muslim dengan kerajaan Thailand, dan bagaimana solusinya.
(2) Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam
dalam memandang konflik tersebut.
Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong penelitian
lapangan (field research), yang bersifat deskriptif kualitatif
dimana data primernya merupakan data lapangan yang dikumpul
melalui observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi.
Data sekundernya berupa buku-buku yang hubungan degan
judul penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan
dengan secara studi keperpustakaan dan studi lapangan. Metode

analisis data menggunakan metode berfikir deduktif yaitu
manganbil kesimpulan dari satu masalah berdasarkan pada halhal atau kejadian-kejadian yang umum kepada satu kesimpulan
yang khusus.
Hasil dari penelitian terhadap penyelesaian konflik
antara Pemerintah Thailand dan Minoritas Muslim, membangun
perdamain di 3 provinsi berbatasan Thailand Selatan dalam
upaya penyelesaian konflik yang terjadi tersebut, ,masih terdapat
dilapangan yang tidak sejalan program yang di tetapkan oleh
pemerintah Thiland, karena sebagian penduduk tidak peduli dan
tidak setuju dengan kebijakan tersebut, sehingga tidak akan
mudah dalam penyelesaian konflik ini secara utuh, maka untuk
mendapat penyelesaian konflik Minoritas Muslim harus
menggunakan penyelesaian konflik dalam perspektif hukum
Islam.

