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Dokumen sangat rahasia pemerintah Cina yang baru bocor mengungkapkan 
manual operasi untuk menjalankan kamp penahanan massal di Xinjiang dan 
membongkar mekanisme pengintaian massal yang bersifat Orwelian dan 
“kepolisian prediktif” di kawasan itu. 

China Cables yang diperoleh Konsorsium	Jurnalis	Investigasi	Internasional, 
termasuk daftar pedoman rahasia, yang secara pribadi disetujui oleh kepala keamanan kawasan 

itu, yang secara efektif merupakan manual pengoperasian kamp yang kini menampung ratusan 

ribu Muslim	Uighur dan kelompok-kelompok minoritas lainnya.  Bocoran ini juga 
mengungkapkan pengarahan intelijen yang sebelumnya tidak terungkap dan 
menunjukkan, dalam kata-kata pemerintah sendiri, bagaimana kepolisian Cina 
dipandu oleh pengumpulan data dalam jumlah sangat besar dan sistem analisis 
yang menggunakan intelijen artifisial untuk memilih kelompok-kelompok 
penduduk Xinjiang untuk ditahan. 
 
Manual, yang disebut “telegram,” ini mengajarkan personel kamp dalam hal-hal 
seperti cara mencegah orang melarikan diri, cara menjaga kerahasiaan total 
mengenai keberadaan kamp, metode-metode indoktrinasi paksa, cara 



mengendalikan wabah penyakit, dan kapan mengizinkan tahanan bertemu 
dengan sanak keluarga atau bahkan menggunakan toilet.  Dokumen dari tahun 
2017 ini menguraikan sistem “poin” modifikasi-perilaku untuk menjalankan 
hukuman dan memberi hadiah kepada tahanan. 

Manual itu mengungkapkan masa minimum tahanan: satu tahun - meski pun 
kisah dari para mantan tahanan menyatakan bahwa ada beberapa yang 
dilepaskan lebih cepat. 

Pengarahan intelijen rahasia mengungkapkan cakupan dan ambisi dari platform 
kepolisian berdasarkan intelijen artifisial dari pemerintah yang mengklaim bisa 
meramalkan kejahatan semata-mata berdasarkan hasil temuan komputer. Para 
pakar mengatakan bahwa platform yang digunakan dalam konteks kepolisian 
dan militer ini menunjukkan kemampuan teknologi untuk membantu 
menggerakkan penyalahgunaan HAM berskala industri. 

China	Cables mengungkapkan bagaimana sistem ini sanggup mengumpulkan 
data sangat pribadi dalam jumlah yang amat besar melalui penggeledahan 
manual yang sewenang-wenang, kamera pengenal wajah, dan cara-cara lain 
untuk mendapatkan kandidat untuk ditahan, menandai ratusan ribu orang untuk 
diperiksa semata-mata karena menggunakan aplikasi	ponsel	populer	tertentu. 
Dokumen-dokumen itu merinci pengarahan eksplisit untuk menangkap orang-
orang Uighur yang memiliki kewarganegaraan asing dan untuk melacak orang-
orang Uighur Xinjian yang tinggal di luar negeri, beberapa di antaranya telah 
dideportasi kembali ke Cina oleh pemerintah-pemerintah otoriter. Di antara yang 
dinyatakan terlibat dalam penangkapan global itu: kedutaan-kedutaan besar dan 
konsulat-konsulat Cina. 

Kejelasan baru mengenai luasnya kamp tahanan 

China Cables menandai kemajuan penting dalam pengetahuan dunia mengenai 
kamp massal terbesar untuk kaum minoritas etnik-agama sejak Perang Dunia II. 
Dalam dua tahun belakangan, laporan-laporan yang berdasarkan cerita para 
mantan tahanan, sumber-sumber pihak ketiga, dan citraan satelit 
menggambarkan suatu sistem kamp yang dijalankan oleh pemerintah di Xinjiang 
yang cukup besar untuk menampung sejuta atau lebih orang. Tergambar pula 



garis besar pengumpulan data secara masif, pengintaian, dan program kepolisian 
di seluruh kawasan itu. Artikel New York Times baru-baru ini menyoroti 
kamp-kamp itu. 
 
China Cables merupakan bocoran pertama dari dokumen rahasia pemerintah 
Cina yang mengungkapkan isi perut kamp itu, parahnya kondisi di balik pagar, 
dan instruksi-instruksi tidak manusiawi yang mengatur rutinitas sehari-hari 
tahanan. Pengarahan ini adalah bocoran pertama dari dokumen rahasia 
pemerintah mengenai pengintaian massal dan upaya kepolisian prediktif. 

“Ini betul-betul menunjukkan bahwa sejak awal pemerintah Cina telah 
merencanakan bagaimana mengamankan pusat-pusat pelatihan kejuruan, 
bagaimana mengunci para “siswa” dalam asrama mereka, bagaimana menahan 
mereka di sana paling sedikit selama satu tahun,” ujar Adrian Zen, periset senior 
untuk kajian Cina di Yayasan Peringatan Korban Komunisme di Washington, 
D.C. yang telah mempelajari dokumen-dokumen itu. “Bahwa dokumen-dokumen 
ini dari tahun 2017 adalah sangat amat penting karena ketika itulah seluruh 
kampanye pendidikan kembali ini bermula.” 

Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mitra media ICIJ, the Guardian,  
mengenai kamp dan program pengintaian, pemerintah Cina mengatakan bahwa 
dokumen-dokumen yang dibocorkan itu adalah “semata-mata isapan jempol dan 
hoaks.” Dalam sebuah pernyataan pada akhir pekan ini, kantor pers kedutaan 
besar Cina di Inggris mengatakan: “Pertama-tama, tidak ada yang disebut “kamp 
tahanan” di Xinjiang. Pendidikan kejuruan dan pusat-pusat pelatihan didirikan 
untuk mencegah terorisme.” 

“Xinjiang adalah sebuah kawasan yang indah, damai dan makmur di Cina. Tidak 
demikian halnya tiga tahun yang lampau,” demikian pernyataan itu. Kawasan ini 
merupakan medan perang - ribuan insiden teroris terjadi di Xinjiang antara 
tahun 1990an dan 2016, dan ribuan orang yang tidak berdosa tewas. Oleh karena 
itu ada desakan kuat dari rakyat Xinjiang agar pemerintah mengambil langkah-
langkah tegas untuk menangani isu ini. Sejak berlakunya langkah-langkah ini, 
tidak ada satu pun insiden teroris dalam tiga tahun terakhir. Xinjiang kembali 
menjadi kawasan yang makmur, indah dan damai. Langkah-langkah pencegahan 
ini tidak ada hubungannya dengan pemberantasan kelompok-kelompok agama. 
Kebebasan agama dihormati secara penuh di Xinjiang.” 



Pernyataan itu juga mengatakan: “Kedua, para peserta latihan mendapatkan
berbagai pelajaran di pusat pelatihan dan pendidikan kejuruan, dan kebebasan 
pribadi mereka dijamin penuh.” 

Selanjutnya:  “Bahasa Mandarin digunakan secara luas di Cina dan oleh karena 
itu diajarkan sebagai salah mata pelajaran di pusat-pusat ini. Para peserta 
pelatihan juga belajar keterampilan-keterampilan profesional dan pengetahuan 
hukum agar mereka dapat mencari nafkah dari profesi mereka. Ini merupakan 
tujuan utama dari pusat-pusat itu. Peserta pelatihan dapat pulang ke rumah 
secara rutin dan meminta cuti untuk mengurusi anak-anak mereka. Jika peserta 
pelatihan adalah suami istri, umumnya anak-anak mereka dirawat oleh sanak 
keluarga mereka, dan pemerintah setempat membantu mengurusi anak-anak 
mereka dengan baik. Langkah-langkah ini telah berhasil - Xinjiang sekarang jauh 
lebih aman. Tahun lalu, jumlah turis meningkat 40% dan PDB setempat 
meningkat lebih dari 6%.” 

Terakhir, pernyataan itu mengatakan, “Ketiga, tidak ada yang namanya dokumen 
atau perintah ‘kamp-kamp tahanan.’” Ditambahkan: “Ada banyak dokumen 
resmi di Cina untuk rujukan bagi media-media Cina dan asing yang ingin 
mengetahui lebih lanjut mengenai pendidikan kejuruan dan pusat-pusat 
pelatihan. Misalnya, tujuh laporan resmi terkait telah diterbitkan oleh Kantor 
Informasi Dewan Negara.” 

Dokumendokumen	China	Cables telah diverifikasi oleh para linguis dan pakar, 
termasuk James Mulvenon, direktur integrasi intelijen di SOS International LLC, 
sebuah kontraktor intelijen dan teknologi informasi untuk beberapa instansi 
pemerintahan A.S. Mulvenon, seorang pakar dalam otentikasi dokumen-
dokumen rahasia pemerintah Cina, menyebut dokumen-dokumen berbahasa 
Mandarin itu “sangat otentik”, dan menambahkan bahwa dokumen-dokumen itu 
“100% mengikuti semua templat dokumen rahasia yang saya pernah lihat.” 
Lebih dari 75 jurnalis dari ICIJ dan 17 organisasi mitra media di 14 negara 
bergabung untuk melaporkan dokumen-dokumen itu dan signifikansinya. 

Dokumen-dokumen yang bocor mencakup: 

 Manual operasi, atau “telegram”, sembilan halaman bahasa Mandarin 
tertanggal November 2017 yang berisi lebih dari dua lusin pedoman lengkap 



mengenai cara mengelola kamp-kamp, yang pada waktu itu masih dalam 
bulan-bulan awal operasinya. 

 Empat pengarahan intelijen singkat dalam bahasa Mandarin, disebut 
“buletin”, yang memberi panduan mengenai penggunaan sehari-hari Platform 
Operasi Gabungan Terpadu, sebuah platform pengintaian massal dan program 
kepolisian-prediktif yang menganalisis data-data dari Xinjiang dan dibongkar 
kepada dunia oleh Human Rights Watch tahun lalu. 
 

Kedua jenis dokumen di atas ditandai sebagai “rahasia”, suatu peringkat 
menengah dari tiga tingkat kerahasiaan Cina. Manual itu disetujui oleh Zhu	
Hailun, pada waktu itu adalah deputi sekretaris Partai Komunis Cina dan pejabat 
keamanan tertinggi kawasan itu. Buletin-buletin disebarkan kepada polisi dan 
pejabat partai setempat yang bertanggung jawab untuk keamanan di kawasan itu. 
Zhu tidak merespons pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan kepadanya melalui 
petugas humas Cina untuk pers internasional. Usaha-usaha untuk mengirimkan 
faks ke rekan sejawatnya di Xinjiang juga tidak berhasil. 
 

 Dokumen vonis berbahasa Uighur dari pengadilan pidana regional yang 
merinci sangkaan terhadap seorang lelaki Uighur yang dipenjarakan karena 
menghasut “kebencian etnis” dan “pemikiran-pemikiran ekstrem.” Sangkaan-
sangkaan tersebut termasuk tindakan-tindakan yang tidak berbahaya seperti 
menasihati rekan kerja untuk tidak menggunakan kata-kata kotor atau 
menonton pornografi. Dokumen ini tidak dirahasiakan, namun dalam sistem 
politik yang hanya memiliki sedikit transparansi, dokumen-dokumen 
pengadilan Xinjiang jarang dilihat oleh orang-orang luar. 

Orang-orang Uighur menjadi sasaran 

Sebagai komunitas dengan mayoritas Muslim dengan bahasa Turki yang 
berbeda, warga Uighur telah menetap di kawasan kering Asia Tengah yang 
sekarang dikenal dengan nama Xinjiang selama lebih dari 1000 tahun; mereka 
masuk Islam setelah adanya kontak dengan para pedagang. Dengan populasi 
hampir 11 juta orang di negara yang 92% dari 1,4 milyar penduduknya adalah 
warga etnik Cina Han, masyarakat Uighur memiliki riwayat marginalisasi 
ekonomi dan diskriminasi etnik minoritas yang panjang.  Kebanyakan orang 
Uighur Cina tinggal di Xinjiang, sebuah kawasan yang sebagian besar 
pegunungan dan padang gurun di bagian barat laut Cina. Kawasan yang memiliki 
otonomi secara nominal ini – juga dihuni oleh orang-orang Kazakh, Tajik, 



Muslim Hui dan populasi Han yang berjumlah besar – resmi dikendalikan Cina
sejak abad ke-18. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam tahun-tahun belakangan ini, Presiden Cina Xi Jinping telah 
meningkatkan kampanye nasional untuk mendorong kepatuhan pada doktrin 
Partai Komunis dan norma-norma budaya Han, dan Uighur, dengan agama dan 
identitas etnik yang sama sekali berbeda, makin menjadi sasaran. 

Ketegangan antara orang-orang Uighur, di satu sisi, dengan pemerintah dan 
populasi Han Cina di kawasan itu, di sisi lain, sering menimbulkan kekerasan. 
Pada tahun 2009, warga Uighur mengakibatkan kerusuhan di ibukota Urumqi 
sehingga menewaskan hampir 200 orang yang kebanyakan adalah warga Cina 
Han. Sejak 2003, Uighur melakukan sejumlah serangan terhadap penduduk sipil 
di beberapa kota Cina hingga menewaskan lusinan orang. Kelompok Islamis 
Uighur mengaku bertanggung jawab untuk paling sedikit satu serangan. Ada juga 
laporan mengenai lusinan orang-orang Uighur di luar negeri yang bergabung 
dengan ISIS. Beijing merespons dengan makin ganas. Dengan menyalahkan 
separatis Uighur dan ekstremisme Islam, pemerintah semakin membatasi 
praktik agama di kawasan itu, melarang janggut, berbagai bentuk sembahyang 
Muslim, dan beberapa bentuk pakaian agama termasuk burka dan cadar. 

Pada tahun 2017, untuk membatasi ekspresi budaya, politik dan kemajemukan 
agama, Xi memerintahkan kampanye diam-diam untuk penahanan massal dan 
asimilasi paksa di Xinjiang. Sejumlah besar orang di kawasan itu mulai 
menghilang, menurut para saksi dan laporan-laporan berita, dan rumor 
mengenai adanya kamp-kamp tahanan rahasia pun tersebar. Di beberapa desa di 
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selatan Xinjiang, polisi telah diperintahkan untuk menyapu lebih dari 40%
populasi dewasa, demikian laporan di kemudian hari. 

“Masa itu adalah teror bagi warga,” kata Tursunay Ziavdun, perempuan Uighur 
berusia 40 tahun yang sekarang tinggal di Kazakhstan setelah pernah menghuni 
sebuah kamp di Xinjiang selama 11 bulan. “Ketika kami saling bertemu, kami 
ketakutan. Satu-satunya yang kita bicarakan adalah mengatakan, ‘Ah, kamu 
masih di sini!’ Dari setiap keluarga, ada seseorang anggotanya yang ditangkap. 
Kadang kala bahkan seluruh keluarga.” 

“Pada Februari 2018, mereka menangkap abang saya. Sepuluh hari kemudian, 
adik laki-laki saya,” katanya dalam wawancara dengan mitra media ICLJ, Le 
Monde, di bulan November. “Saya pikir, tidak lama lagi giliran saya.” Dia dibawa 
ke kamp pada tanggal 10 Maret 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Cina berusaha merahasiakan keberadaan kamp-kamp itu. Namun 
sejak akhir 2017, para jurnalis, akademisi dan peneliti-peneliti lainnya - dengan 
menggunakan citraan satelit, dokumen-dokumen pengadaan pemerintah dan 
keterangan-keterangan para saksi mata - membongkar serangkaian fasilitas 
tahanan yang dikelilingi pagar dan menara penjaga di seluruh kawasan itu dan 
sistem pengintaian massal yang baru dan mengkhawatirkan. 
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Pada bulan Oktober 2018, setelah citraan satelit dan keterangan para saksi mata
membuat hal itu tidak lagi dapat disangkal, gubernur Xinjiang, Shohrat Zakir, 
mengakui keberadaan apa yang disebutnya sebagai sistem “lembaga pelatihan 
kejuruan yang profesional.” Dia mengatakan bahwa tujuannya adalah 
deradikalisasi para tersangka teroris atau yang cenderung bersikap ekstrem. 

Dalam laporan resmi yang dikeluarkan pada bulan Agustus, pemerintah 
menyatakan bahwa “pusat-pusat pelatihan kejuruan” itu sangat sukses, 
mengklaim tidak adanya serangan teror di Xinjiang dalam tiga tahun belakangan 
sebagai buah kebijakan itu. 

China Cables sangat mengkontradiksi penggambaran pemerintah Cina mengenai 
kamp-kamp itu sebagai suatu program sosial yang penuh kebajikan yang 
menyediakan “pelatihan sosial untuk para warga” dan makanan “secara cuma-
cuma.” Dokumen-dokumen itu menyebutkan bahwa penangkapan harus 
dilakukan dalam situasi apa pun - kecuali kecurigaan dapat “dihapuskan” - dan 
mengungkapkan bahwa tujuan inti dari kampanye itu adalah indoktrinasi secara 
umum. 

Rencana induk dengan makna ganda 

“Telegram” panjang ini – yang memuat	nama	Zhu di bagian atas dan dilabeli “ji 
mi”, dalam bahasa Mandarin berarti “rahasia” – menguraikan rencana induk 
implementasi tahanan massal, termasuk lebih dari dua lusin pedoman. Berjudul 
“Opini mengenai Karya untuk Terus Mengokohkan dan Menstandarkan 
Pendidikan Keterampilan Kejuruan dan Pusat-Pusat Pelatihan,” dokumen ini 
diterbitkan oleh Komisi Urusan Politik dan Hukum Kawasan Otonomi Xinjiang, 
suatu komisi Partai Komunis yang bertanggung jawab untuk langkah-langkah 
keamanan di Xinjiang. 
 
Gayanya menggabungkan bahasa birokrasi Cina dengan makna ganda Orwelian, 
secara gamblang menentukan pengaturan waktu ke toilet, menentukan 
persyaratan untuk bertemu dengan keluarga yang dicintai, menyebut tahanan 
sebagai “siswa” dan mencantumkan persyaratan-persyaratan “kelulusan.” 



Manual ini menekankan bahwa personel harus “mencegah pelarian” dan 
mewajibkan penggunaan pos-pos penjagaan, patroli, pengawasan dengan video, 
alarm dan langkah-langkah keamanan lain yang umum untuk penjara. Pintu-
pintu asrama harus menggunakan kunci ganda “untuk secara ketat mengatur dan 
mengendalikan kegiatan para siswa untuk mencegah pelarian pada jam belajar, 
jam makan, jam istirahat, jam mandi, pengobatan, kunjungan keluarga, dll.,” 
kata manual itu. 

“Para siswa” diperbolehkan meninggalkan kamp hanya jika “sakit dan situasi-
situasi khusus lainnya,” demikian dikatakan, dan personel kamp wajib 
“mendampingi, memantau dan mengendalikan mereka” ketika berada di luar. 

Memo juga mencakup ketetapan - tidak selalu dilaksanakan, menurut beberapa 
mantan tahanan - bahwa tahanan harus tinggal di kamp paling sedikit satu 
tahun. 

Manual mengungkapkan sistem pengendalian perilaku berdasarkan poin dalam 
kamp. Poin dihitung dengan menilai “perubahan ideologi, studi dan pelatihan, 
dan kepatuhan tahanan dengan disiplin,” kata manual. Sistem hukuman dan 
hadiah membantu menentukan, salah satunya, apakah tahanan diperbolehkan 
berhubungan dengan keluarga dan kapan mereka dilepaskan. 

Manual juga menguraikan sistem tiga tingkat yang menggolongkan tahanan 
berdasarkan tingkat keamanan yang diperlukan: “sangat ketat,” “ketat” atau 
“manajemen umum.” 

Manual mempunyai aturan kesehatan dasar dan kesejahteraan fisik tahanan, 
termasuk persyaratan yang jelas bahwa petugas kamp “tidak pernah 
memperbolehkan kematian yang tidak normal.”  Manual mewajibkan personel 
menjaga kondisi higienis, mencegah wabah penyakit dan memastikan bahwa 
fasilitas kamp dapat bertahan dari kebakaran dan gempa. “Pusat-pusat pelatihan 
untuk lebih dari seribu orang,” kata manual “harus menempatkan personel 
khusus untuk menguji keselamatan pangan, sanitasi dan pencegahan wabah.” 

Manual menginstruksikan personel untuk “memastikan bahwa siswa dapat 
berbicara dengan keluarga mereka melalui telepon paling sedikit sekali 
seminggu, dan bertemu lewat video paling tidak sekali sebulan, untuk 
memastikan bahwa keluarga mereka tenang dan siswa merasa aman.” 



Kesaksian dari para mantan tahanan menunjukkan bahwa panduan ini pada
umumnya tidak dipedulikan. Bulan Februari lalu, orang-orang Uighur di luar 
Cina bersama para pendukung mereka meluncurkan kampanye Twitter untuk 
mendesak pemerintah Cina agar menyediakan informasi mengenai para anggota 
keluarga yang hilang. 
 

Dan sekali pun manual menginstruksikan untuk memastikan kesehatan dan 
keselamatan, tidak diketahui berapa tahanan yang meninggal di kamp sebagai 
akibat kondisi hidup yang buruk dan tidak adanya pengobatan medis, demikian 
menurut para saksi mata. Mihrigul Tursun, seorang Uighur dari Xinjiang yang 
sekarang tinggal di Amerika Serikat, memberitahukan komisi A.S. dalam dengar 
pendapat pada bulan November 2018 bahwa ketika ia berada dalam tahanan, dia 
melihat sembilan orang perempuan meninggal dalam kondisi demikian. 

Sejumlah mantan tahanan melaporkan mengalami atau menyaksikan penyiksaan 
dan penyalahgunaan lainnya, termasuk penyiksaan dengan air, pukulan dan 
pemerkosaan. 

“Beberapa tahanan digantung di dinding dan dipukul dengan tongkat listrik,” 
Sayragul Sauytbay, mantan tahanan yang telah mendapatkan suaka politik di 
Swedia, memberitahukan	koran	Israel,	Haaretz, di bulan Oktober. “Ada tahanan 
yang dipaksa untuk duduk di kursi paku. Saya melihat orang yang kembali dari 
ruangan itu penuh dengan darah. Beberapa kembali tanpa kuku.” 
 
Dalam “Telegram” juga ada bagian ganjil mengenai “pendidikan tata krama” 
yang mengarahkan personel kamp untuk mengajarkan, di antaranya, “etika,” 
“ketaatan,” “sikap bersahabat,” dan “mengganti baju secara teratur”. Darren 
Byler, seorang dosen antropologi di Universitas Washington dan pakar budaya 
Uighur, mengatakan bahwa fiksasi untuk mengajari orang dewasa normal 
bagaimana mandi dan menjalin persahabatan lahir dari kepercayaan laten di 
antara orang-orang Cina Han bahwa orang-orang Uighur itu “terbelakang.” 
 
“Sama halnya dengan wacana mengenai orang lain yang “liar” atau orang lain 
“tidak beradab” sehingga Anda harus mengajar mereka bagaimana supaya 
beradab,” kata Byler. “Namun itu sudah dijalankan di Xinjiang.” 



Jalur kamp-ke-pabrik 

Otoritas Cina memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai kebijakan 
“pengurangan kemiskinan” di Xinjiang. Keterampilan kejuruan baru, kata 
otoritas Cina, memungkinkan orang-orang Uighur mendapatkan pekerjaan di 
luar sawah dan ladang serta meningkatkan standar hidup mereka. 

Namun para peneliti dan jurnalis telah membongkar sistem kerja paksa yang 
sangat luas di kawasan itu, dengan konsentrasi dalam industry pembuatan tekstil 
dan barang-barang konsumen lainnya. 

Manual ini menyebutkan fasilitas-fasilitas tambahan untuk mantan tahanan 
kamp yang nampaknya menguatkan laporan-laporan tersebut. “Semua siswa 
yang telah menyelesaikan pelatihan awal akan dikirim ke kelas peningkatan 
keterampilan kejuruan untuk pelatihan keterampilan secara intensif untuk masa 
sekolah selama 3 sampai 6 bulan,” kata manual. “Semua prefektur harus 
menentukan tempat-tempat dan fasilitas-fasilitas khusus untuk menciptakan 
lingkungan di mana para peserta menerima pelatihan secara intensif.” 

Dalam panduan yang berjudul “layanan pekerjaan”, manual menginstruksikan 
petugas-petugas kamp untuk menjalankan kebijakan yang disebut “satu kelas 
lulus, satu kelas mendapatkan pekerjaan” - yang menunjukkan bahwa mereka 
yang telah menyelesaikan pelatihan kejuruan harus ditempatkan di fasilitas 
kerja. 

Terakhir, manual menugaskan kepolisian setempat dan petugas pengadilan 
untuk menyediakan “bantuan tindak-lanjut dan pendidikan” bagi para mantan 
tahanan setelah mereka dipekerjakan, dan menginstruksikan bahwa setelah 
keluar, “siswa tidak boleh lepas dari pandangan selama satu tahun.” 

Pengarahan ini menguatkan laporan bahwa para tahanan dikirim dari kamp ke 
tempat kerja dalam penjagaan polisi secara terus menerus. 

“Populasi etnik minoritas dipindahkan ke pelatihan yang tertutup, dipantau dan 
dikendalikan oleh negara serta lingkungan kerja yang menfasilitasikan 
indoktrinasi yang terus menerus,” tulis Zenz dalam laporan bulan Juli 2019. 



Tahanan berdasarkan algoritme 

“Buletin-buletin” yang lebih pendek memberikan pandangan yang menakutkan 
mengenai Platform Operasi Gabungan Terpadu (IJOP) yang mengumpulkan 
informasi pribadi dalam jumlah sangat besar dari berbagai sumber, dan 
kemudian menggunakan intelijen artifisial untuk merumuskan daftar yang 
panjang mengenai orang-orang yang katanya mencurigakan berdasarkan data 
ini. 

Menurut Human	Rights	Watch, organisasi HAM yang berkantor di New York, 
sumber-sumber itu termasuk titik pemeriksaan Xinjiang yang tak terhitung 
jumlahnya, kamera-kamera sirkuit tertutup dengan pengenal wajah, spyware 
yang diwajibkan oleh polisi untuk dipasang oleh sejumlah orang Uighur di 
telepon mereka, “pelacak Wi-fi” yang mengumpulkan informasi pengenal dari 
telepon pintar dan komputer, dan bahkan pengiriman paket. Polisi dan pihak 
berwenang lainnya menggunakan aplikasi untuk melakukan pemeriksaan latar 
belakang dan berkomunikasi dengan IJOP secara langsung, kata Human Rights 
Watch. 
 
“Cina telah menerima model kepolisian di mana mereka percaya bahwa melalui 
intelijen artifisial dan pembelajaran mesin yang mengumpulkan data berskala 
besar, mereka dapat memprediksi insiden dan mengidentifikasi populasi yang 
memiliki kecenderungan melakukan tindakan anti-pemerintah dan anti-rezim,” 
kata Mulvenon, pakar dokumen SOS International dan direktur integrasi 
intelijen. “Berdasarkan data-data tersebut, kemudian mereka mendahului 
mengejar orang-orang itu.” 

Mulvenon mengatakan bahwa IJOP bukan hanya sekadar platform 
“prakejahatan,” namun adalah platform “pembelajaran mesin, intelijen artifisial, 
komando dan kendali” yang menggunakan intelijen artifisial untuk 
menggantikan penilaian manusia. Ia menggambarkannya sebagai “otak 
sibernetik” yang menjadi inti strategi kepolisian dan militer Cina yang 
tercanggih. 

	



Begitulah	caranya	teror	negara	bekerja.	
Bagian	dari	ketakutan	ini	adalah	

menanamkan	rasa	bahwa	Anda	tidak	tahu	
kapan	Anda	baikbaik	saja. – Samantha Hoffman 

 

Sistem sedemikian memperlakukan para petugas pelaksana “seperti anak-anak”, 
kata Mulvenon, sehingga menciptakan kondisi di mana kebijakan bisa terlepas 
dari kontrol dengan akibat yang sangat parah. 

Program ini mengumpulkan dan menafsirkan data tanpa mempedulikan privasi, 
dan menandai orang-orang biasa untuk disidik berdasarkan kriteria yang 
kelihatannya tidak berbahaya, seperti berdoa setiap hari, pergi keluar negeri, 
atau sering menggunakan pintu belakang rumah mereka. 

Mungkin yang lebih penting lagi dari data aktual yang dikumpulkan adalah efek 
psikologis yang mencekam akibat hidup di bawah sistem sedemikian.  Dengan 
banyaknya kamera pengenal wajah di persimpangan-persimpangan jalan, titik 
pemeriksaan yang tak terhingga dan jaringan informasi, IJOP menghasilkan 
perasaan negara yang mahatahu, mahaada yang sanggup mengintip ke dalam 
aspek hidup yang paling pribadi.  Ketika tetangga lenyap berdasarkan kerja 
algoritme yang tidak dikenal, Xinjiang hidup di bawah bayang-bayang teror 
secara terus menerus. 

Penyidikan yang terlihat acak sebagai hasil dari IJOP ini bukanlah suatu 
gangguan namun adalah fitur, kata Samantha Hoffman, analis di Institut 
Kebijakan Strategis Australia yang penelitiannya berfokus pada cara Cina 
menggunakan pengumpulan data untuk pengendalian sosial. 

“Begitulah caranya teror negara bekerja,” kata Hoffman. “Bagian dari ketakutan 
ini adalah menanamkan rasa bahwa Anda tidak tahu kapan Anda baik-baik saja.” 

Keempat buletin China Cables yang diperoleh oleh ICIJ, berjumlah total 11 
halaman, berfokus pada rincian penerapan IJOP, mendiskusikan masalah dan 
menawarkan kemungkinan solusi. Tertanggal Juni 2017, keempat buletin ini 



berjudul “Buletin Esensial Harian ‘Platform Operasi Gabungan Terpadu’” dan 
terdiri dari edisi No. 2, 9. 14 dan 20. 

 “Buletin No. 14” misalnya, menginstruksikan cara melakukan penyidikan dan 
penahanan massal setelah IJOP menghasilkan daftar panjang tersangka. Tercatat 
bahwa dalam periode tujuh hari dalam bulan Juni 2017, para petugas keamanan 
mengambil 15.683 penduduk Xinjiang yang ditandai oleh IJOP dan 
menempatkan mereka dalam kamp tahanan (selain dari 706 yang ditangkap 
secara formal). 

Buletin selanjutnya menyatakan bahwa IJOP sebenarnya telah menghasilkan 
24.412 nama “orang-orang yang mencurigakan” minggu itu dan membahas 
alasan-alasan untuk perbedaan itu: Ada beberapa yang tidak dapat ditemukan, 
lainnya telah meninggal namun KTP mereka digunakan oleh pihak ketiga, dan 
seterusnya. Buletin menyatakan bahwa sejumlah siswa dan pejabat pemerintah 
“sulit untuk ditangani.” 

Tahun lalu, Human Rights Watch memperoleh salinan aplikasi IJOP dan 
melakukan rekayasa balik untuk mempelajari bagaimana aplikasi itu digunakan 
oleh kepolisian dan data apa yang dikumpulkan. Kelompok ini menemukan 
bahwa aplikasi meminta petugas kepolisian memasukkan informasi terinci 
mengenai setiap orang yang mereka interogasi: tinggi, golongan darah, nomor 
plat, tingkat pendidikan, profesi, perjalanan baru-baru ini, bacaan meteran listrik 
rumah dan masih banyak lagi. IJOP kemudian menggunakan algoritme yang 
masih belum diketahui untuk menciptakan daftar orang-orang yang dianggap 
mencurigakan. 

Maya Wang, peneliti senior Cina di Human Rights Watch mengatakan bahwa 
tujuan IJOP bukan hanya identifikasi kandidat untuk ditahan. Tujuannya adalah 
menyaring seluruh penduduk untuk mencari perilaku dan keyakinan yang 
dicurigai oleh pemerintah, termasuk tanda-tanda memeluk agama Islam atau 
identitas Uighur dengan taat. “Ini adalah mekanisme pengecekan latar belakang, 
dengan kemungkinan untuk memantau orang di mana pun berada,” kata Wang. 

 

 



Penangkapan menjangkau luar negeri 

Selama dua tahun, lembaga-lembaga berita telah menceritakan upaya Cina yang 
makin mengkhawatirkan untuk menghentikan perjalanan warga Uighur dan 
menargetkan orang-orang Uighur di luar negeri. Pada bulan November 2016, 
lembaga-lembaga berita melaporkan bahwa para pejabat menyita paspor 
penduduk Muslim Xinjiang. Pada Juli 2017, berdasarkan permintaan Cina, Mesir 
mendeportasi paling sedikit 12 mahasiswa Uighur yang kuliah di Universitas Al-
Azhar, sebuah institusi studi agama yang terkenal, dan menahan lusinan lainnya. 
Pada awal 2018, orang-orang Uighur yang tinggal di luar negeri melaporkan 
bahwa biro keamanan di Xinjiang secara sistematis mengumpulkan informasi 
pribadi mereka secara mendetil dari keluarga yang masih berdiam di sana. 

“Buletin No. 2” mengungkapkan bahwa tindakan-tindakan sedemikian adalah 
bagian dari prakarsa kebijakan yang lebih luas. Tertanggal 16 Juni 2017, buletin 
dua setengah halaman itu membicarakan kewarganegaraan asing dan orang-
orang Uighur di luar negeri. Buletin ini menggolongkan orang-orang Uighur Cina 
yang tinggal di luar negeri berdasarkan daerah asal mereka di Xinjiang dan 
memerintahkan para pejabat untuk mengumpulkan informasi pribadi mengenai 
mereka. Tujuan upaya ini, kata buletin, adalah mengidentifikasi “mereka yang 
masih di luar negeri dan kecurigaan terhadap mereka terkait dengan terorisme 
tidak dapat dihilangkan.” Buletin itu menyatakan bahwa orang-orang sedemikian 
“harus ditempatkan dalam pendidikan dan pelatihan yang terkonsentrasi” segera 
setelah mereka kembali ke Cina. 

Buletin menginstruksikan petugas untuk mengatur deportasi siapa saja yang 
telah melepaskan atau “membatalkan” kewarganegaraan Cina.  “Untuk mereka 
yang belum menanggalkan kewarganegaraan mereka dan yang kecurigaan 
terlibat terorisme tidak dapat dihilangkan, mereka pertama-tama harus 
ditempatkan dalam pelatihan dan pendidikan terkonsentrasi serta diperiksa,”  

“Buletin No. 20” mengarahkan pejabat keamanan setempat untuk memeriksa 
semua pengguna Zapya, sebuah aplikasi telepon genggam, yang tinggal di 
Xinjiang - hampir 2 juta orang – terkait afiliasi dengan Negara Islam dan 
organisasi-organisasi teroris lainnya. 
 



Dalam China Cables, ancaman “terorisme” dan “ekstremisme” disebut sebagai
alasan untuk penahanan, namun dalam dokumendokumen yang bocor, 
“terorisme” dan “ekstrimisme” tidak pernah didefinisikan. Laporan berita juga 
mengindikasikan bahwa sering kali penahanan juga menyasar para intelektual, 
orang-orang Uighur yang memiliki hubungan dengan luar negeri dan yang 
bersifat agamis secara terbuka. Namun banyak juga yang di luar kategori ini yang 
ditangkap. Para pakar mengatakan bahwa kampanye bukan hanya menargetkan 
perilaku tertentu, namun seluruh kelompok etnis dan agama. 
 
Yang menakutkan, Buletin No. 2 menunjuk pada peran kedutaan dan konsulat 
Cina dalam mengumpulkan informasi untuk IJOP, yang kemudian digunakan 
untuk menghasilkan nama-mana untuk penyidikan dan penahanan. Buletin ini 
mengutip daftar IJOP berisi nama-nama dari 4.341 orang yang pernah 
mengajukan visa dan dokumen-dokumen lainnya di konsulat Cina atau yang 
mendaftar untuk “penggantian identifikasi sah di kedutaan atau konsulat Cina di 
luar negeri.” Buletin mencakup instruksi mengenai orang-orang yang harus 
disidik dan ditangkap “begitu mereka melintasi perbatasan” dan kembali ke Cina. 

Lembaga-lembaga berita telah melaporkan bahwa populasi tahanan kamp 
termasuk sejumlah warga negara asing. Sekarang Buletin No. 2 memperlihatkan 
bahwa kehadiran mereka di kamp bukan kebetulan, namun jelas merupakan 
sasaran kebijakan. 

Buletin No. 2 menyebut daftar IJOP berisi informasi tentang 1.535 orang dari 
Xinjiang “yang memperoleh kewarganegaraan asing dan juga meminta visa 
Cina.” IJOP memberi perincian yang sangat jelas. Diketahui bahwa ada 75 orang 
di Cina, dan merinci kewarganegaraan mereka: “26 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.” Buletin 
mengarahkan petugas untuk mencari dan menginvestigasi sebanyak mungkin 
mereka, tanpa terlihat khawatir dengan masalah diplomatik yang mungkin 
timbul sebagai akibat memasukkan warga negara asing dalam kamp tahanan di 
luar hukum. 

‘Pemikiran-pemikiran ekstrem’: Shalat dan menentang 
pornografi 



Dokumen terakhir – bukan rahasia namun termasuk yang jarang dilihat di luar 
lingkup pemerintah Cina - adalah dari kasus pengadilan tahun 2018 di 
Prokuratorat Rakyat Qakilik County di selatan Xinjiang. Dokumen ini, dalam 
bahasa Uighur, merinci sangkaan terhadap seorang Uighur yang ditahan pada 
bulan Agustus 2017 dan secara resmi ditahan pada bulan berikutnya dengan 
tuduhan “menghasut pemikiran-pemikiran ekstrem.” Delapan bulan kemudian, 
dia mendapatkan tuduhan tambahan “menghasut kebencian etnik dan 
diskriminasi etnik.” 

Kasus ini memberikan gambaran cara kerja sistem pengadilan Cina yang 
mengkriminalisasi praktik-praktik rutin dalam ajaran Islam. 

Tindakan-tindakan yang antara lain dipandang melanggar hukum adalah orang 
itu mendorong rekan-rekan kerjanya untuk menghindari pornografi, agar shalat 
dan menghindari pergaulan dengan mereka-mereka yang tidak shalat, termasuk 
“para Cina Han kafir” (kafir adalah kata Arab yang berarti orang yang tidak 
percaya). Para saksi sangkaan pelanggaran itu adalah rekan-rekan kerja, dengan 
nama Uighur, yang diajak bicara. 

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa pengacara tersangka meminta 
keringanan kepada pengadilan, mengatakan bahwa hal ini merupakan 
pelanggaran pertama orang ini, dan karena “tingkat kesadaran hukumnya dan 
tingkat pendidikannya rendah, dia rentan untuk salah jalan dan melakukan 
kejahatan.” 

Dia divonis 10 tahun penjara. 
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