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Keputusan Pidana 

Xinjiang 

Peninjauan Pidana 

Jaksa Penuntut Umum: Prokurat Rakyat Qakilik Country (nama 

tambahan:  ), laki-laki, lahir, kebangsaan Uyghur, ID, lahir di 

Kawasan Xinjiang, pendidikan tingkat sekolah dasar, pendaftaran 

rumah tangga di Desa Qirimqi, Kelompok Ketiga, No. 25, Desa 

Qirimqi, Qarakash County, Kawasan Xinjiang. Sebelumnya tidak 

ada catatan pidana. Anggota CCP. Dia diperintahkan untuk 

ditahan pada tanggal 9 Agustus 2017 berdasarkan kecurigaan 

tindak pidana mengumpulkan orang banyak untuk mengganggu 

ketertiban sosial. Pada tanggal 23 Juni 2009 dia ditangkap 

berdasarkan persetujuan Prokurat Rakyat Qakilik County karena 

tindak pidana menghasut pemikiran ekstrem. Dia sekarang ditahan 

di Penjara Qakilik County. 

Pengacara:       seorang pengacara dari Kantor Pengacara 

Xinjiang Ar Jin. 

Dakwaan Penuntutan Pidana Prokurat Rakyat Qakilik County (2018) 

132 mengaitkan terdakwa dengan tindak pidana menghasut 

kebencian etnik dan diskriminasi etnik pada tanggal 30 Mei 2018 

dan mengajukan dakwaan di pengadilan ini. Pada tanggal 10 Juni 

2018, berdasarkan undang-undang, pengadilan ini bersidang 

secara terbuka untuk mengadili kasus ini. Jaksa Penuntut 

Prokurat Rakyat Qakilik Country mempertahankan dakwaan, 



pengacara pembela terdakwa hadir untuk berpartisipasi dalam 

pemeriksaan. Proses pengadilan sekarang telah berakhir. 

Prokurat Rakyat Qakilik County menuduh terdakwa menghasut 

kebencian etnik dan diskriminasi etrnik. Pada bulan Desember 

2016, ketika bekerja di Korps 36 Qakilik County, No. 315 

National Highway, di wisma pekerja sementara Sandstone Factory, 

dia menghasut rekan-rekan kerja dan orang-orang lain dengan 

pemikiran ekstremis agama seperti: Jangan mengucapkan kata-kata 

kotor, jangan menonton film porno atau kamu akan menjadi kafir 

(orang yang tidak beriman), jika kamu tidak sholat dan menonton 

film porno, jiwamu tidak akan bersih selama 40 hari dan Allah 

tidak akan menerima sholatmu. Jika kamu makan tanpa berdoa, 

kamu akan menjadi kafir. Jika kamu tidak sholat, kamu akan 

masuk neraka dan Allah tidak akan mengampuni kamu. Semua orang 

yang tidak sholat adalah orang-orang kafir Cina Han. Kamu tidak 

boleh makan makanan dari perempuan yang tidak sholat. Kamu 

tidak boleh makan makanan dari orang-orang yang merokok dan 

minum alkohol. 

Terdakwa mengakui tindak pidananya. Selama pengadilan, dia 

mengatakan bahwa dia melakukan semua tindak pidana ini karena 

kesadaran hukumnya yang rendah dan tingkat pendidikannya rendah 

dan dia mengaku bersalah. Dia memohon hakim untuk memberi dia 

keringanan dan memberi dia kesempatan untuk menjadi orang baik. 

Penasihat hukum terdakwa mengatakan bahwa “tindakannya 

merupakan kejahatan dan tuduhan Prokurat Rakyat adalah benar 

adanya. Baik terdakwa, maupun saya, tidak membantah tuduhan 

ini. Karena rendahnya kesadaran hukum dan tingkat pendidikan 

terdakwa, dia rentan untuk disesatkan dan melakukan kejahatan. 

Dia bersalah. Ini adalah catatan pidananya yang pertama dan 

saya meminta pengadilan untuk memberinya keringanan.” 


