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ABSTRAK 

 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan Tiongkok meluncurkan Strike Hard 
Campaign terhadap masyarakat muslim Uighur di Xinjiang pasca peristiwa 9/11 
hingga tahun 2018. Terdapat dua alasan yang ditemukan dengan menggunakan 
analisis kualitatif terhadap tindakan Tiongkok tersebut. Alasan pertama adalah 
adanya gerakan separatis yang dilakukan oleh masyarakat muslim Uighur di 
Xinjiang sehingga hal tersebut mengancam kedaulatan negara Tiongkok. Gerakan 
separatis tersebut muncul karena adanya diskriminasi yang dilakukan oleh 
pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Uighur. Selain terancam kehilangan 
wilayah, Tiongkok juga terancam kehilangan potensi sumber daya alam yang 
dimiliki Xinjiang sehingga pemerintah negara tersebut menerapkan Strike Hard 
Campaign. Pasca 9/11 Strike Hard Campaign diklaim tidak hanya digunakan untuk 
mengatasi gerakan separatis tetapi juga kelompok teroris sebagai bentuk partisipasi 
Tiongkok dalam Global War on Terror. Meski demikian, Strike Hard Campaign 
justru kemudian digunakan sebagai media pemerintah Tiongkok untuk melakukan 
sekuritisasi isu terkait Uighur. Hal ini selanjutnya menjadi alasan kedua Tiongkok 
menerapkan Strike Hard Campaign di Xinjiang, yaitu sebagai bentuk sekuritisasi 
terhadap isu separatisme Uighur yang terjadi. Sekuritisasi isu tersebut kemudian 
menjadi justifikasi bagi pemerintah Tiongkok untuk menerapkan state repression 
terhadap masyarakat Uighur yang dilakukan pula melalui Strike Hard Campaign. 

Kata-kata Kunci: Tiongkok, masyarakat Uighur, Strike Hard Campaign, gerakan
separatis, sekuritisasi, state repression 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to find out the reason why China launched the Strike Hard 
Campaign against the Uighur Muslim community in Xinjiang after 9/11 until 2018. 
There are two reasons found by using a qualitative analysis of the actions of China. 
The first reason is the existence of a separatist movement carried out by the Uighur 
Muslim community in Xinjiang who threatens the sovereignty of the Chinese state. 
The separatist movement arise because the Chinese government discriminates the 
Uighurs. In addition to the threat of losing the territory, China may lose the potential 
of Xinjiang’s natural resources so the government implements the Strike Hard 
Campaign. Post 9/11, China claims that Strike Hard Campaign is not only used to 
overcome separatist movements but also terrorist groups as a form of China 
participation in Global War on Terror. However, the Strike Hard Campaign is used 
as a medium for the Chinese government to securitize issues related to Uighurs. 
This becomes the second reason that China implements the Strike Hard Campaign 
in Xinjiang as a form of securitization of the Uighur separatism issue. The 
securitization of the issue then became a justification for the Chinese government 
to implement a state repression against the Uighur community which was also 
carried out through the Strike Hard Campaign. 

Keywords: China, Uyghur community, Strike Hard Campaign, separatist 
movements, securitization, state repression 
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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan 

karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang 

berjudul “Analisis Strike Hard Campign Pemerintah Tiongkok terhadap 

Masyarakat Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang Pasca Peristiwa 9/11” tepat pada 

waktunya. Penyusunan skrupsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan 

program S-1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Airlangga. Melalui 

penulisan skripsi ini, penulis banyak belajar dan memperoleh wawasan baru 

khususnya terkait kebijakan Tiongkok terhadap masyarakat muslim Uighur di 

provinsi Xinjiang.  Lebih jauh lagi, penulis juga mendapat berbagai pelajaran baru 

mengenai penulisan ilmiah yang bermanfaat dan patut untuk disyukuri. 

Keberadaan etnis minoritas di suatu negara sejatinya tidak selalu menjadi ancaman 

bagi suatu negara. Meski demikian pada kenyataannya etnis minoritas yang terdapat 

di suatu negara memiliki kecenderungan untuk melakukan upaya-upaya pemisahan 

diri. Upaya pemisahan diri atau separatisme tersebut dapat mengancam kedaulatan 

suatu negara. Isu separatisme sendiri merupakan salah satu isu yang menarik untuk 

kemudian dikaji dalam studi Hubungan Internasional. 

Tulisan ini kemudian membahas mengenai alasan Tiongkok menerapkan Strike 

Hard Campaign sebagai upayanya untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya 

dari gerakan separatis masyarakat Uighur melalui penelitian eksplanatif. Penelitian 

ini mengkaitkan masalah gerakan separatis, keamanan sumber daya alam, dan 

sekuritisasi dengan penerapan Strike Hard Campaign oleh pemerintah Tiongkok 

terhadap masyarakat Uighur. 

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk 

menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai hubungan Tiongkok 

dengan    masyarakat     muslim     Uighur     di     provinsi     Xinjiang.     Akhir 

kata, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna.  Oleh 

karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar tulisan 

ini menjadi lebih sempurna. 
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