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Petunjuk-Pertunjuk Situasi “Pencegahan kemandegan, pengiriman”  



I. Pemeriksaan “Platform Terpadu” (IJOP) mendapatkan bahwa pada 

saat ini ada 1.535 orang dari Xinjiang yang mendapatkan 

kewarganegaraan asing dan juga meminta visa Cina (termasuk 344 

di Turki, lihat lampiran), termasuk 979 orang di Urumqi, 34 di 

Hotan, 9 di Hami, 14 di Altay, 20 di Aksu, 68 di Kashgar, 26 di 

Tacheng, 65 di Karamay, 22 di Bazhou, 47 di Kezhou dan 1 di 

Shihezi. Di antara personel yang disebutkan di atas, 637 orang 

mempunyai catatan masuk sejak 1 Juni 2016 (lihat lampiran), di 

mana 75 ditentukan sebagai berada di dalam negeri (1 orang 

adalah buronan. Beberapa orang memiliki ikatan yang dekat 

dengan orang-orang penting, lihat lampiran), dan untuk 562 

orang, karena kemungkinan lebih dari satu identitas dan isu-isu 

lain, tidak dapat dikesampingkan bahwa mereka masih aktif di 

dalam negeri. Dari 75 orang, 26 dari Turki, 23 Australia, 3 

Amerika, 5 Swedia, 2 dari Selandia Baru, 1 dari Belanda, 3 dari 

Uzbekistan, 2 dari Inggris, 5 Kanada, 3 Finlandia, 1 Perancis 

dan 1 dari Kyrgyzstan. 

Semua prefektur harus sepenuhnya mengandalkan pasukan 

pemeliharaan stabilitas akar rumput dan pertahanan gabungan 

sepuluh rumah tangga (catatan: ini adalah jenis unit akar 

rumput di mana CPP mengatur sepuluh rumah tangga bersama-sama 

sebagai unit pertahanan) dan menggabungkannya dengan platform 

terpadu dalam rangkaian untuk menganalisis 1.535 orang yang 

sudah mendapatkan kewarganegaraan asing dan telah meminta visa 

Cina, khususnya  637 orang yang mempunyai catatan masuk dalam 

satu tahun terakhir dan 75 orang yang telah ditentukan sebagai 

aktif di dalam negeri. Verifikasi identifikasi pribadi harus 

diperiksa satu persatu, bagi mereka yang telah membatalkan 

kewarganegaraan mereka dan untuk yang kecurigaan terorisme 

tidak dapat dikesampingkan, mereka harus dideportasi; bagi 

mereka yang belum membatalkan kewarganegaraan dan yang 

kecurigaan terorisme tidak dapat dikesampingkan, mereka 

pertama-tama dimasukkan ke dalam pendidikan dan pelatihan 

terkonsentrasi dan diperiksa. 



II. Pemeriksaan “platform terpadu” mendapatkan bahwa ada 4.341 

orang Xinjiang di luar negeri yang telah mendapatkan sertifikat 

yang sah dari kedutaan dan konsulat kita (termasuk 607 di Turki 

(lihat lampiran), termasuk 1409 orang di Urumqi, 65 di Turpan, 

67 di Bazhou, 486 di Kashgar, 400 di Yili, 109 di Altay, 62 di 

Karamay, 34 di Hami, 61 di Changji, 71 di Aksy, 337 di Hotan, 

23 di Bozhou, 1088 di Kezhou, 122 di Tacheng, 7 di Korps 

Produksi dan Konstruksi Xinjiang. Di antara personel yang 

disebutkan di atas, 1707 orang belum keluar negeri(termasuk 187 

dokumen resmi di Turki, lihat lampiran), termasuk 354 orang di 

Urumqi, 23 di Turpan, 31 di Bazhou, 205 di Kashgar, 148 di Ili, 

14 di Altay, 17 di Karamay, 17 di Hami, 11 di Changji, 15 di 

Aksy, 178 di Hotan, 9 di Bozhou, 662 di Kezhou, 21 di Tacheng, 

2 di Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang. 

Semua prefektur harus sepenuhnya menggunakan kekuatan 

pemeliharaan stabilitas akar rumput dan pertahanan bersama 

sepuluh rumah tangga, lalu menggabungkannya dengan platform 

“terpadu” dalam rangkaian untuk menganalisis 4.141 orang yang 

telah mendapatkan sertifikat yang sah di kedutaan dan konsulat 

kita di luar negeri, khususnya 1.707 orang yang belum keluar 

negeri. Verifikasi identifikasi pribadi harus diperiksa satu 

persatu. Mereka yang masih berada di luar negeri yang 

kecurigaan terorisme tidak dapat dikesampingkan; pemeriksaan di 

titik pengendalian perbatasan harus dilakukan secara manual 

untuk memastikan mereka ditangkap segera setelah mereka 

melintasi perbatasan. Untuk mereka yang telah memasuki negara 

dan yang kecurigaan terlibat terorisme tidak dapat dihilangkan, 

mereka pertama-tama harus ditempatkan dalam pelatihan dan 

pendidikan terkonsentrasi untuk pemeriksaan. 

III. Di masa mendatang, selain dari mereka yang diverifikasi 

oleh organ-organ keamanan publik, untuk siapa saja yang berasal 

dari Xinjiang yang mendapatkan kewarganegaraan asing atau 

paspor asing, mengajukan visa di kedutaan atau konsulat Cina di 

luar negeri, atau untuk orang Xinjiang mana pun yang mengajukan 



penggantian dokumen yang sah di kedutaan atau konsulat di luar 

negeri, komite partai setempat urusan politik dan hukum harus 

memimpin untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan pemeliharaan 

stabilitas akar rumput, pertahanan bersama sepuluh rumah tangga 

dan platform “terpadu” dalam rangkaian untuk menganalisis 

mereka, memperkuat penelitian dan penilaian, dan bagi mereka 

yang kecurigaan terorisme tidak dapat dikesampingkan, 

pengendalian perbatasan harus dilaksanakan untuk melakukan 

penangkapan atau menolak persetujuan. 
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Petunjuk-Petunjuk Situasi “Tidak Terhubung” 



I. Ditemukan bahwa sejak September 2015 hingga 19 Juni tahun 

ini paling sedikit 4.122 orang telah menggunakan kartu 

identitas yang sama untuk membuka rekening dan menutupnya 

paling sedikit tiga kali. Perinciannya adalah sebagai berikut: 

Pendaftaran rumah tangga yaitu 1.324 orang di Kashgar, 1.110 

orang di Hotan, 730 di Aksu, 255 di Ili, 192 di Turpan, 138 di 

Kezhow, 135 di Urumqi, 103 di Korps Konstruksi dan Produksi 

Xinjiang, 74 di Bazhou, 21 di Hami, 17 di Changji, 10 di 

Bozhou, 10 di Karamay, dan 3 di Tacheng. (Lihat Lampiran 1 

untuk rincian). 

II. Sejak tanggal 1 Januari tahun ini, melalui penguatan blok 

jaringan, penyingkiran piranti lunak berbahaya, penyesuaian 

model-model identifikasi dan penguatan langkah-langkah ketat, 

dll. kita secara efektif telah membatasi momentum komunikasi 

domestik dan asing, komunikasi sehari-hari domestik dan asing 

telah menurun hingga kurang dari 10 orang. 

Hingga saat ini, “9.13” telah ditutup untuk sejumlah 1552 

orang. Perinciannya adalah sebagai berikut: Pendaftaran rumah 

tangga yaitu 363 orang di Aksu, 345 di Kashgar, 290 di Hotan, 

143 di Urumqi, 104 di Yili, 76 di Turpan, 73 di Kezhou, 58 di 

Bazhou, 35 di Korps Konstruksi dan Produksi Xinjiang, 15 di 

Hami, 15 di Karamay, 10 di Bozhou, 10 di Tacheng, 9 di Changji, 

5 di Altay dan 1 di Shihezi. (Lihat Lampiran 2 untuk rincian). 

Semua lokasi harus segera menerima personel yang disebut di 

atas dan meninjaunya satu persatu. Jika ada yang dicurigai 

terkait terorisme, barang bukti perlu ditentukan dan harus 

bertindak cepat sesuai dengan undang-undang. Harap melaporkan 

umpan balik mengenai tahanan dalam tiga hari dari 

dikeluarkannya notifikasi. 

 



Ka(shgar?) (rahasia) No. 1487 

(Tulisan tangan) Harap teruskan ini kepada keempat Sekretaris 

Partai prefektur Xinjiang Selatan, para Sekretaris Komisi-

Komisi Urusan Politik dan Hukum serta para kepala polisi. Harap 

dengan cepat mengikuti persyaratan laporan ini untuk 

meningkatkan intensitas pemeriksaan dan melaporkan kembali 

hasilnya. 
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Platform “terpadu” empat negara bagian Xinjiang selatan 

Notifikasi data dan situasi pemeriksaan 



Menurut penelitian Komrad Zhu Lulun dan penyidikan konstruksi 

platform “terpadu” (IJOB) di Kezhou tanggal 19 Juni, kawasan 

otonomi harus secara aktif dan kuantitatif mengirimkan data ke 

prefektur-prefektur, dan mengikuti seluruh proses itu untuk 

melacak efektivitasnya. Persyaratan operasi dapat dipromosikan 

di Xinjiang selatan, keempat komisi partai negara bagian 

setempat memperhatikannya dan secara rajin melaksanakannya. 

Dari tanggal 19 hingga 25 Juni, “platform terpadu” dari empat 

negara bagian Xinjiang selatan memberitahu (pemerintah) county 

dan kota mengenai 24.412 orang yang mencurigakan, termasuk 

16.354 di Kashgar, 3.282 di Hotan, 2.596 di Kezhou dan 2.380 di 

Aksu. Setelah melakukan verifikasi dan penanganan, 706 ditahan 

karena kejahatan, termasuk 542 di Hotan, 85 di Kezhou dan 79 di 

Aksu. 15.683 dikirim ke pendidikan dan pelatihan, termasuk 

11165 di Kashgar, 2475 di Hotan, 737 di Kezhou dan 1306 di 

Aksu., 2.096 ditempatkan dalam pengawasan pencegahan, termasuk 

825 di Kezhou, 1.033 di Kashgar, dan 290 di Aksu; 5.508 untuk 

sementara tidak dapat ditahan, termasuk 4.156 di Kashgar, 825 

di Kashgar, 290 di Aksu, dan 237 di Hotan. (Lihat Lampiran 1 

untuk rincian). 

Hasil dari umpan balik verifikasi menunjukkan enam masalah: 

Pertama, masalah dengan mereka yang lama tinggal di tempat 

lain, mereka telah memindahkan pendaftaran keluarga, atau 

individu-individu yang sudah pindah; kedua, masalah dengan 

ponsel yang tidak terdaftar dengan nama yang sebenarnya, dan 

orang yang tidak sesuai dengan identifikasinya; ketiga, masalah 

dengan orang-orang yang menggunakan identifikasi orang lain, 

dan KTP mereka tidak sesuai; keempat, masalah dengan orang yang 

sudah meninggal dan tidak dapat dicari, namun dokumen mereka 

masih digunakan oleh orang-orang lain; kelima, masalah di mana 

pejabat publik, mahasiswa, dll. sulit untuk ditangani; keenam, 

masalah orang-orang yang tidak dikenal dan tidak dapat dicek. 

Masalah-masalah di atas menyebabkan verifikasi tidak 

dipedulikan; dan rasa takut untuk serius, dengan tidak ada 



penanganan dan pengecekan, penanganan secara asal-asalan, dan 

dengan risiko tersembunyi yang nyata dan tetap tidak dapat 

dihapuskan. 

Kebutuhan untuk langkah kerja berikutnya: Pertama, tekankan 

kepentingannya dan tanggulangi kesulitan. Orang-orang yang 

bermasalah dan tanda-tanda yang diidentifikasi oleh platform 

“terpadu” adalah risiko besar tersembunyi yang mempengaruhi 

stabilitas. Orang-orang atau tanda-tanda yang sulit untuk dicek 

adalah risiko dalam risiko, bahaya tersembunyi dalam bahaya 

tersembunyi, semua prefektur dan kota harus mementingkan hal 

ini, waspada dan melakukan pekerjaan baik untuk menerapkannya 

secara ketat sesuai dengan pesyaratan dari Komando Komisi 

Partai Kawasan Otonomi untuk Menindak dan Menyerang Garis 

Depan, dan harus secara khusus berusaha keras untuk 

menanggulangi kesulitan, secara pribadi meneliti dan 

mengerahkan, secara pribadi mengkaji langkah-langkah 

penanganan, dan secara pribadi mengawasi umpan balik 

pemeriksaan. 

Kedua, gabungkan kelompok-kelompok khusus dengan verifikasi 

terperinci. Semua prefektur harus mengikuti kombinasi kelompok-

kelompok khusus, memberi peran penuh kepada pasukan keamanan 

akar rumput seperti organ-organ keamanan publik, organisasi-

organisasi akar rumput, kelompok kunjungan dan kelompok kerja 

serta pertahanan bersama sepuluh rumah dan harus bekerja sesuai 

dengan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh teknologi platform 

“terpadu” untuk memasukkan rumah tangga, berkunjung, 

menyelidiki dan menyidik secara tuntas. Pada saat yang sama, 

adalah perlu untuk memasukkan informasi orang-orang yang tidak 

memuaskan dan tidak dapat diandalkan ke dalam platform 

“terpadu” untuk pengendalian teknis, dan secara berkala mengisi 

dan memperbarui, sehingga sistem panca indera dapat 

diperingatkan dengan cepat, dan kekuatan penjaga kestabilan 

sosial dapat dihubungkan bersama untuk secara efektif memainkan 

fungsi-fungsi seperti inspeksi, pencegahan dan pengendalian, 



pengumpulan data, dll. untuk mencegah masalah sebelum terjadi. 

Pada saat yang sama, adalah perlu untuk mengklarifikasi 

situasi-situasi di mana pendaftaran keluarga telah pindah, 

situasi khusus pejabat publik dan mahasiswa perguruan tinggi 

serta detil tujuan, dan umpan balik hasil verifikasi secara 

mendetil melalui teks dan formulir data. (Lihat Lampiran 2 

untuk rincian). 

Ketiga, tangani hal dan ambil langkah-langkah sesuai dengan 

klasifikasi. Dengan data orang dengan jenis-jenis tag yang 

dihasilkan platform “terpadu”, prefektur yang berbeda-beda 

harus, berdasarkan bobot bahaya kualitatif dan kuantitatif, 

menangani berdasarkan tingkat metode yang berbeda-beda, seperti 

“tahanan kriminal, pendidikan dan pelatihan, tahan dan 

interogasi, dan pencegahan dan pengendalian.” Ada berbagai 

jenis tag untuk seseorang, khususnya ketika orang membentuk 

gang, dan banyak orang dalam gang mempunyai tag yang 

meningkatkan tingkat bahaya, dan meningkatkan langkah-langkah 

pembuangan. Untuk orang-orang bermasalah yang ada di daerah 

itu, adalah perlu untuk memberi umpan balik untuk langkah-

langkah yang diambil, untuk orang-orang bermasalah yang tidak 

di daerah itu, mereka harus dijelaskan keberadaannya secara 

konkret, apakah mereka ada di luar negeri, di luar Xinjiang 

(namun di dalam Cina) atau di dalam Xinjiang, dan juga langkah-

langkah manajemen dan kendali yang diambil terhadap mereka. 

Jika rumah tangga itu sudah pindah, orang telah pergi atau 

ponsel tidak terdaftar dengan nama yang sebenarnya, atau nama 

dan dokumen identifikasi tidak cocok, tempat asal dan tempat 

tujuan harus melakukan pencarian, dan keduanya menangani 

masalah, dan langkah-langkah pengendalian harus ditentukan 

dengan jelas. Jika orang sudah meninggal, jika tidak ada orang 

sedemikian, jika orang tidak sesuai dengan dokumen 

identitasnya, dll., jika orang itu menggunakan identifikasi 

lain, atau jika keberadaan mereka tidak diketahui, kebijakan 

komprehensif harus diambil, dan pengejaran harus dilakukan 

untuk menemukan dan memeriksa orang itu, Jika target pekerjaan 

adalah pejabat publik, dan jika ada masalah dengan verifikasi, 



berdasarkan aturan dan regulasi tidak ada masalah, orang yang 

bersangkutan itu sendiri yang harus menyelesaikan urusan itu 

dengan unit kerja mereka dan menuliskan jaminan; jika target 

adalah mahasiswa, mereka harus melakukan kritik dan bimbingan 

pendidikan, dan jika mereka bermasalah, mereka juga harus 

ditangani sesuai dengan undang-undang. 

Keempat, perhatikan untuk menjaga dan memperbaiki barang bukti 

kejahatan. Agar menfasilitasi penindakan, organ-organ keamanan 

publik setempat harus menjaga data barang bukti dengan cepat 

dan melakukan digitalisasi dengan cepat. Khususnya, data 

mengenai perilaku dan hubungan tersangka harus digabungkan 

untuk membentuk rantai bukti dan mengirimkannya kepada jaksa 

penuntut dan pengadilan. 

Pada saat bersamaan, ketika melakukan pengawasan dan 

penyidikan, pasukan penjagaan stabilitas akar rumput harus 

memperhatikan pencarian untuk materi-materi propaganda gelap, 

audio dan video kekerasan, barang-barang peledak dan barang 

bukti kriminal lainnya. 
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ganjil, para sekretaris komisi partai berbagai kota. 
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Situasi “Nomor Ekskavasi, nomor reduksi, menyekop tanah” 

 

Tanda-tanda 

Berdasarkan kebutuhan pengerahan dari Komisi Partai untuk 

Kawasan Otonomi mengenai “nomor ekskavasi, nomor reduksi, 

penyekopan tanah”, yang menargetkan teroris kekerasan dan 

unsur-unsur ekstremis yang menggunakan piranti lunak “Kuai Ya” 

untuk menyebarkan audio dan video dengan karakterisktik teror 

kekerasan, platform “terpadu” di kawasan otonomi telah 

melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap pengguna piranti 

lunak “Kuai Ya” dan menemukan bahwa dari tanggal 7 Juli 2016 

hingga sekarang, jumlah pengguna piranti lunak “Kuai Ya” di 

Xinjiang adalah 1.869.310 (Uygur) di antaranya ada 3.925 imam 

tidak sah (di empat negara bagian Kashgar, Hotan, Aksu, 

Kezhou), 5.576 yang terkait dengan para imam yang tidak sah, 

124 “Hijrat”, 72 orang terkait dengan “Hijrat”, dan 594 orang 

terkait dengan mereka yang telah meninggalkan negara dan sudah 

lama belum kembali. Di antara orang-orang yang terkait, ada 298 

buronan, 26.602 tahanan kriminal, 2.783 imam tidak sah, 38 

orang yang tidak dikenal, 214 orang yang telah meninggalkan 

negara secara ilegal, 301 orang yang telah meninggalkan negara 

dan belum kembali dalam jangka waktu lama, 1.597 orang target 

“yang terputus” yang telah tutup lebih dari tiga kali, dan 32 

orang yang bergabung dengan organisasi teroris seperti Gerakan 

Islam Turkestan Timur. 

Ada sejumlah 40.557 orang yang pernah menggunakan piranti lunak 

“Kuai Ya” dalam kelompok di atas, dan banyak tagar yang 

berbahaya (untuk perincian, lihat Lampiran 1), kebanyakan 

adalah 15635 orang di Kashgar, 8008 di Aksu, 5740 di Hotan, 

3526 orang di Yili, 1865 di Kezhou, 1449 di Urumqi, 1086 di 

Bezhou, 300 di Bozhou, 1611 di Turpan, 434 di Changji, 268 di 

Hami, 149 di Tachen, 95 di Karamay, 51 di Altay, 340 di Korps 



Produksi dan Konstruksi Xinjiang (11 di Shihezi, 35 di divisi 

pertama pertanian, 4 di divisi kedua pertanian, 150 di divisi 

ketiga pertanian, 38 di divisi keempat pertanian, 13 di divisi 

kelima pertanian, 2 divisi keenam pertanian, 1 di divisi 

ketujuh pertanian, 15 di divisi keduabelas pertanian, 18 di 

divisi ketigabelas pertanian, 52 di divisi keempatbelas 

pertanian). 

Semua lokalitas harus memanfaatkan secara penuh kekuatan 

penjaga kestabilan akar rumput, sepuluh pertahanan bersama 

rumah tangga dan platform "terpadu” untuk melaksanakan 

penyidikan dan verifikasi satu per satu, dan bagi mereka yang 

dicurigai terlibat terorisme, adalah penting untuk menentukan 

barang bukti dan menindak sesuai dengan undang-undang secara 

cepat; jika tidak mungkin untuk menghapus kecurigaan pada waktu 

itu, adalah perlu untuk memasukkan ke pelatihan terkonsentrasi 

dan memeriksa serta meninjau lebih lanjut. Verifikasi situasi 

harus dilaporkan dalam waktu 3 hari dan tabel terlampir harus 

dilaporkan berdasarkan kasus. Kami juga meminta semua lokalitas 

untuk melaporkan daftar “imam tidak sah”, orang-orang dalam 

pendidikan dan pelatihan, dan mereka-mereka yang dicurigai 

bergabung dengan “Gerakan Islam Turkistan Timur”, “IS”, dan 

organisasi-organisasi teroris lainnya dalam tiga hari. 

 

 


