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BAB I

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tiongkok sejatinya merupakan negara yang terdiri dari etnis yang cukup beragam. 

Jumlah etnis di Tiongkok mencapai 56 jenis dengan etnis Han sebagai etnis terbesar. 

Etnis Han meliputi sekitar 92% dari total penduduk Tiongkok, sedangkan 8% 

penduduk lainnya terdiri dari 55 etnis minoritas lainnya (He, 2017:1). Dari 55 etnis 

minoritas tersebut, masyarakat Hui dan Uighur merupakan dua etnis minoritas 

Tiongkok yang menganut agama Islam (Crane, 2014). Masyarakat Hui sendiri 

merupakan etnis muslim minoritas yang berjumlah kurang lebih 11 juta orang yang 

mayoritas tinggal di provinsi Ningxia dan tersebar di berbagai provinsi di Tiongkok. 

Meskipun menganut agama Islam, secara fisik dan budaya, masyarakat Hui tidak 

terlalu memiliki perbedaan dengan masyarakat Han. Mayoritas masyarakat Hui 

juga berbicara dalam bahasa Mandarin. Mereka boleh melakukan kegiatan 

keagamaan dan menjadi gambaran ideal bagaimana kelompok agama minoritas 

yang seharusnya menurut pemerintah Tiongkok (Crane, 2014). 

Sementara itu, masyarakat minoritas muslim Uighur justru mengalami perlakuan 

yang berbeda (Crane, 2014). Sebagian besar masyarakat Uighur sendiri tinggal di 

provinsi Xinjiang yang terletak di bagian barat Tiongkok. Xinjiang ini merupakan 

provinsi terbesar di Tiongkok dengan luas mencakup seperenam dari wilayah 

daratan negara tersebut dan berbatasan dengan delapan negara, yaitu Rusia, 

Afghanistan, Pakistan, Mongolia, India, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan 

(Bhattacharya, 2003:357). Selain sebagai provinsi terbesar dan berbatasan langsung 

dengan delapan negara, Xinjiang juga merupakan provinsi dengan potensi sumber 

daya alam yang besar. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana wilayah tersebut kaya 

akan sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, mineral, batu bara, garam, 

tembaga, dan emas. Secara khusus, 78% mineral yang terdapat di Tiongkok berada 

di Xinjiang (Panda, 2006:30). Provinsi Xinjiang juga tergolong sebagai daerah 

otonom atau dengan kata lain memiliki pemerintahannya sendiri sehingga disebut 
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sebagai Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR) (Rayila, 2011:48). 

Pemerintah Tiongkok memberikan kewenangan otonomi daerah terhadap Xinjiang 

dengan alasan wilayahnya yang jauh dari kota Beijing yang merupakan ibukota 

negara Tiongkok. 

Meskipun memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, pada 

kenyataannya, Xinjiang justru diatur secara ketat oleh pemerintah pusat 

(Bhattacharya, 2003:357). Berbeda dengan masyarakat Hui dan seiring dengan 

kemunculan gerakan separatis di Xinjiang, pemerintah Tiongkok 

mengimplementasikan sebuah kebijakan yang disebut sebagai Strike Hard 

Campaign atau yanda (严打) untuk mengatasi hal tersebut. Pada dasarnya, Strike 

Hard Campaign telah ada sejak tahun 1983 dan merupakan sebuah kebijakan yang 

bersifat diskriminatif karena berupa penangkapan massal, prosedur hukuman yang 

cepat, dan tingkat eksekusi yang tinggi (Minzner & Yuhua, 2015:347-8). Tujuan 

eksplisit dari kebijakan tersebut pada dasarnya adalah untuk menyerang kekuatan 

musuh, memurnikan masyarakat, dan mengedukasi massa (Boehm, 2009:63). 

Strike Hard sendiri dilaksanakan di Xinjiang pada tahun 1996 untuk menjaga 

stabilitas wilayah tersebut pasca sejumlah pemberontakan yang terjadi pada awal 

tahun 1990-an (Castets, 2003:10). Pasca terjadinya peristiwa 9/11, pemerintah 

Tiongkok semakin menggencarkan Strike Hard Campaign dengan menempatkan 

pasukan khusus di Xinjiang. Pemerintah Tiongkok juga mengklaim Strike Hard 

Campaign sebagai bentuk implementasi dari Global War on Terror yang 

dikemukakan oleh Amerika Serikat (Boehm, 2009:64). Kemudian, pada tahun 2008, 

pelaksanaan Strike Hard Campaign juga semakin ditingkatkan seiring dengan 

semakin dekatnya pelaksanaan Olimpiade Beijing tahun 2008. Jumlah kasus dan 

penangkapan sepanjang tahun 2008 sendiri mencapai 204 kasus dengan 1295 

individu yang ditangkap. Jumlah tersebut bahkan melampaui jumlah penangkapan 

dan kasus yang terjadi sebelum tahun 2008. Seiring dengan 

pengimplementasiannya, pemerintah Tiongkok juga terus memperbaharui 

kebijakan Strike Hard melalui pembatasan terhadap pengekspresian kebudayaan 

dan kegiatan keagamaan (Boehm, 2009:64). 
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Selanjutnya pada tahun 2009, terjadi kerusuhan antara masyarakat Uighur dan Han 

yang tinggal di Xinjiang (Clarke, 2010:213). Hal ini mengakibatkan pemerintah 

Tiongkok memperketat pengawasan terhadap masyarakat Uighur di Xinjiang dan 

kembali menerapkan Strike Hard Campaign. Pada tahun 2014, pemerintah 

Tiongkok meningkatkan kembali skala implementasi Strike Hard melalui 

penempatan kekuatan militer dalam jumlah yang lebih besar di Xinjiang dan 

memberlakukan larangan yang ketat terhadap kebebasan bertindak dan berkumpul 

(Mumford, 2018:19). Peningkatan skala pelaksanaan Strike Hard ini kembali 

menyebabkan jumlah orang yang ditangkap mengalami peningkatan sebanyak tiga 

kali lipat dibandingkan periode lima tahun sebelumnya. Strike Hard Campaign 

pada kenyataannya tidak hanya berdampak di dalam Tiongkok melainkan juga 

terhadap negara lain. Hal ini disebabkan oleh otoritas Xinjiang yang menyatakan 

bahwa penjalinan hubungan dengan masyarakat di luar negeri terutama masyarakat 

di 26 negara yang sensitif, yaitu Afghanistan, Algeria, Azerbaijan, Indonesia, Iran, 

Irak, Kazakhstan, Kenya, Kirgistan, Libya, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, 

Rusia, Arab Saudi, Somalia, Sudan Selatan, Suriah, Tajikistan, Thailand, 

Turkmenistan, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Yaman, merupakan 

pelanggaran yang dapat memberikan sanksi terhadap pelakunya (Wang, 2018:14-

15). Masyarakat yang pernah berkunjung, memiliki keluarga, maupun 

berkomunikasi dengan masyarakat di 26 negara tersebut akan diinterogasi, ditahan, 

diadili, dan bahkan dipenjara. 

Strike Hard Campaign sejatinya merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif 

karena sangat membatasi kebebasan masyarakat Uighur di Xinjiang. Peristiwa 9/11 

membuat pemerintah Tiongkok semakin menggencarkan kebijakan tersebut seiring 

dengan munculnya terorisme yang kemudian dikaitkan dengan masyarakat Uighur. 

Di sisi lain, pemerintah Tiongkok tidak memberlakukan kebijakan serupa terhadap 

masyarakat Hui yang juga merupakan penganut agama Islam. Hal ini menunjukkan 

adanya perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat Uighur dan Hui. Dari sini 

dapat dikatakan bahwa pemerintah Tiongkokmelakukan diskriminasi terhadap 

masyarakat Uighur dan bahkan semakin menggencarkan Strike Hard Campaign 

terhadap masyarakat Uighur khususnya pasca peristiwa 9/11 hingga tahun 2018. 
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1.2 Rumusan Masalah

Mengapa pemerintah Tiongkok melaksanakan Strike Hard Campaign terhadap 

masyarakat muslim Uighur di provinsi Xinjiang terutama pasca peristiwa 9/11? 

 

1.3 Tinjauan Pustaka 

Dalam kaitannya dengan gerakan separatis Uighur dan kebijakan Strike Hard 

Campaign, terdapat beberapa artikel yang membahas mengenai topik tersebut. 

Artikel mengenai topik tersebut sendiri memiliki beberapa fokus yang berbeda. 

Berikut artikel yang telah mengkaji mengenai Strike Hard Campaign dan gerakan 

separatis Uighur. 

Eric Hyer (2006:75) dalam tulisannya yang berjudul China's policy towards Uighur 

nationalism menjelaskan tentang dinamika Eurasia yang berubah pasca runtuhnya 

Uni Soviet yang kemudian mendorong kemerdekaan negara-negara Asia Tengah. 

Kemerdekaan negara-negara Asia Tengah dinilai semakin memunculkan rasa 

nasionalisme masyarakat Uighur di Tiongkok. Hal ini mendorong pemerintah 

Tiongkok untuk melakukan pengintegrasian masyarakat Uighur. Pengintegrasian 

tersebut bertujuan untuk menghindari gerakan separatis seperti melalui upaya 

asimilasi dan One China Policy (Hyer, 2006:77). 

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemerintah Tiongkok berusaha untuk 

mendorong asimilasi dan integrasi suku Uighur, Timothy A. Grose (2010:97) 

mengungkapkan dalam tulisannya bahwa salah satu bentuk penerapan upaya 

integrasi tersebut adalah melalui pembentukan Xinjiang Class atau Xinjiang Neidi 

Gaozhong Ban yang merupakan sebuah program pendidikan bagi para murid 

sekolah menengah di Xinjiang, khususnya mereka yang beretnis Uighur. Xinjiang 

Class sendiri menyediakan jenis pendidikan modern bagi masyarakat Uighur. 

Secara teori, Xinjiang Class diklaim dapat mendorong interaksi antara para murid 

yang beretnis Uighur dengan para murid beretnis Han melalui kegiatan belajar 

bersama. Tetapi pada kenyataannya, interaksi yang terjadi antara murid-murid 

beretnis Uighur dengan murid-murid beretnis Han justru terbatas (Grose, 2010:104). 

Hal ini disebabkan oleh adanya pengawasan dan pengontrolan secara ketat terhadap 
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interaksi antara keduanya dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan 

terjadinya konflik. Selain itu, para murid dan bahkan para guru etnis Han juga kerap 

kali memberi perlakuan diskriminatif terhadap murid-murid yang beretnis Uighur. 

Secara lebih jauh, Xinjiang Class juga digunakan sebagai mekanisme politik oleh 

pemerintah Tiongkok dan bahkan menjadi tujuan utama dari program tersebut 

(Grose, 2010:102). 

Terkait dengan gerakan separatis Uighur, dapat dilihat bahwa perbedaan identitas 

dan sejarah antara masyarakat Uighur dengan masyarakat Han di Tiongkok menjadi 

dua hal yang mempengaruhi kemunculan gerakan separatis di Xinjiang. Yitzhak 

Shichor (2005:120) menjelaskan bahwa gerakan separatis yang terjadi di Xinjiang 

semakin banyak bermunculan sejak awal tahun 1990-an. Mayoritas gerakan 

separatis tersebut merupakan organisasi teroris Turkistan Timur seperti Eastern 

Turkestan Islamic Movement (ETIM), Party of Islamic Reformers, dan Eastern 

Turkestan Islamic Party of God. Mereka melakukan berbagai serangan terorisme 

mulai dari pembunuhan, peledakan, pembakaran, dan peracunan. Gerakan separatis 

dan radikalisme yang terjadi baik secara bersamaan maupun terpisah sejatinya tetap 

menjadi ancaman tidak hanya terhadap stabilitas Xinjiang, tetapi bahkan keamanan 

nasional Tiongkok hingga keamanan kawasan Asia Tengah dan dunia (Shichor, 

2005:132). 

Dalam mengatasi kemunculan gerakan separatis dan radikalisme di Xinjiang, 

pemerintah Tiongkok mengeluarkan Strike Hard Campaign. Meski demkian, Strike 

Hard Campaign sejatinya tidak hanya digunakan di Xinjiang saja melainkan di 

berbagai wilayah Tiongkok. Qu (2005:77) dalam tulisannya yang berjudul An 

Analysis of the Strike-Hard Criminal Policy menjelaskan bahwa Strike Hard 

Campaign pada umumnya dipahami dalam bentuk penindakan kejahahatan berat 

melalui penjatuhan hukuman yang berat dalam jangka waktu yang singkat. Strike 

Hard sendiri dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik yang sebenarnya 

memiliki kaitan dengan politik dan dilaksanakan ketika terjadi perang atau 

pergerakan. Kebijakan ini memiliki tiga elemen utama, yaitu penjatuhan hukuman 

yang lebih berat, penjatuhan hukum secara cepat, dan target dari kebijakan itu 

sendiri. Strike Hard Campaign terbagi ke dalam tiga periode utama, yaitu periode 
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tahun 1983, tahun 1996, dan tahun 2001 (Qu, 2005:79). Pada penerapannya, Strike 

Hard memiliki tiga permasalahan utama, yaitu terkait rasionalitas penerapannya, 

ketidakjelasan dari hukuman yang lebih berat, dan hubungannya dengan 

perlindungan masyarakat (Qu, 2005:84-7). 

Dari beberapa artikel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada artikel yang 

membahas secara spesifik mengenai alasan Tiongkok menggencarkan kebijakan 

Strike Hard Campaign hanya terhadap masyarakat Uighur di Xinjiang khususnya 

pasca peristiwa 9/11. Masing-masing artikel yang ada membahas mengenai 

kebijakan Tiongkok untuk mengintegrasi masyarakat Uighur, gerakan separatis 

Uighur, kebijakan Strike Hard Campaign secara terpisah. Hal ini menunjukkan 

bahwa penelitian penulis berbeda dengan berbagai penelitian yang telah ada 

sebelumnya. 

 

1.4 Kerangka Berpikir 

Di dalam negara yang multikultural dan multietnis cenderung terdapat kelompok 

yang ingin memisahkan diri dari negara tersebut atau dengan kata lain melakukan 

separatisme. Menurut Anthony D. Smith (1979:22), terjadinya gerakan separatis 

disebabkan oleh faktor teritorial dan etnis. Teritorial atau wilayah geografis dapat 

menyebabkan suatu populasi untuk melihat diri mereka sebagai kelompok yang 

berbeda dan terpisah. Kemudian, gerakan separatis dapat muncul karena faktor 

etnis yang mengandaikan sebuah komunitas historis yang pasti dengan berdasarkan 

pada ingatan dan kebudayaan bersama. Kemunculan separatisme etnis dapat 

disebabkan juga oleh adanya perbedaan budaya tertentu dan diskriminasi budaya 

(Smith, 1979:22). Di sisi lain, pasca peristiwa 9/11, perkembangan gerakan 

separatis mulai dihubungkan pula dengan terorisme. 

Gerakan separatis sejatinya dapat mengancam kedaulatan, keamanan, serta 

stabilitas negara. Wilayah yang menjadi tempat terjadinya separatisme sendiri 

biasanya memiliki keamanan dan stabilitas yang lemah. Meski demikian, 

pemerintah akan tetap berusaha mempertahkankan wilayah tersebut. Ketika suatu 

wilayah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, negara akan semakin 
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berusaha untuk mempertahankan wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh  adanya 

kesadaran negara terhadap pentingnya keamanan sumber daya alam atau natural 

security (Parthemore & Rogers, 2010:5). Keamanan sumber daya alam menjadi 

penting seiring dengan perkembangan ekonomi yang menuntut ketersediaan 

sumber daya alam untuk mendukung berbagai proses dan kegiatan ekonomi yang 

mana berkaitan pula dengan kepentingan nasional suatu negara. Meski demikian, 

ketersediaan sumber daya alam sendiri terbatas sehingga negara akan berusaha 

untuk menggunakan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif dan efisien 

(Parthemore & Rogers, 2010:5). Dari sini dapat dilihat bahwa sumber daya 

merupakan hal yang krusial sehingga ketika suatu wilayah yang kaya akan sumber 

daya alam berusaha untuk melepaskan diri, negara akan tetap mempertahankannya 

melalui berbagai kebijakan karena wilayah tersebut menjadi penting bagi negara 

dalam mencapai kepentingan nasionalnya. 

Dalam menghadapi kemunculan gerakan separatis, negara pada dasarnya merespon 

dengan dua cara, yaitu dengan cara damai atau kekerasan (Fujikawa, 2017:657). 

Cara damai dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang dapat mengakomodasi 

kepentingan dari kelompok separatis dan kepentingan negara. Di sisi lain, cara 

kekerasan dapat dilakukan dengan memberikan represi terhadap kelompok 

separatis. Selain terhadap kelompok separatis, pemerintah yang memiliki otoritas 

dapat melakukan represi pula ketika terdapat tindakan yang mengancam sistem 

politik; pegawai pemerintah; ekonomi; maupun kehidupan, kepercayaan, dan mata 

pencaharian dari masyarakat yang berada di bawah wilayah yurisdiksi negara. 

Kemudian, pemerintah negara juga melakukan tindakan represi terhadap kelompok 

etnis minoritas yang berada di wilayahnya (Mele & Siegel, 2017:1). Tindakan 

represi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan tekanan bagi kelompok 

etnis minoritas agar dapat berasimilasi dengan kelompok mayoritas yang memiliki 

kendali atas negara. 

Represi sejatinya dapat menjadi salah satu tindakan yang dilegalkan untuk 

dilakukan oleh negara melalui sekuritisasi. Sekuritisasi merupakan tindakan atau 

proses untuk mengubah isu non-keamanan menjadi isu keamanan (Buzan, 1997:14). 

Suatu isu dapat disekuritisasi ketika negara merasa isu tersebut telah menjadi 
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ancaman bagi keamanan nasionalnya. Gerakan separatis merupakan salah satu isu 

yang dapat disekuritisasi karena mengancam keamanan nasional suatu negara. 

Pemimpin negara sendiri menjadi pihak yang dapat melakukan sekuritisasi terhadap 

isu yang ada. Selain itu, sekuritisasi dipandang melegitimasi penggunaan kekuatan 

dan secara lebih luas mampu meningkatkan isu yang ada di atas politik normal 

menuju ke ranah politik panik. Dalam diskursus keamanan, suatu isu yang 

disekuritisasi pada dasarnya didramatisir dan ditampilkan sebagai isu yang menjadi 

prioritas terpenting sehingga suatu agen dapat memperoleh klaim untuk melakukan 

tindakan lebih dalam mengatasi isu tersebut. Sekuritisasi sendiri menjadi cara 

khusus untuk menangani suatu isu tertentu dan memproses ancaman melalui format 

keamanan (Wæver, 2011:472). 

 

1.5 Hipotesis 

Dari kerangka berpikir di atas, penulis dapat membuat hipotesis bahwa terdapat dua 

alasan utama di balik tindakan Tiongkok menerapkan Strike Hard Campaign 

terhadap masyarakat muslim Uighur di provinsi Xinjiang khususnya pasca 9/11. 

Alasan pertama adalah karena adanya gerakan separatis yang dilakukan oleh 

masyarakat muslim Uighur di Xinjiang yang mengancam kedaulatan negara 

Tiongkok. Tiongkok terancam kehilangan wilayah Xinjiang yang kaya akan 

sumber daya alam sehingga pemerintah negara tersebut berusaha menerapkan 

Strike Hard Campaign dalam upayanya mempertahankan wilayah kedaulatannya. 

Alasan kedua Tiongkok menerapkan Strike Hard Campaign di Xinjiang yaitu 

sebagai upaya sekuritisasi terhadap isu Uighur. Isu Uighur yang awalnya hanya 

terkait dengan separatisme kemudian semakin dikaitkan dengan terorisme yang 

muncul pasca 9/11. Dengan mengklaim masyarakat Uighur sebagai bagian dari 

terorisme, pemerintah Tiongkok memperoleh justifikasi untuk menerapkan state 

repression dalam mengatasi gerakan separatis masyarakat Uighur. 

 

1.6 Metode dan Metodologi Penelitian 

1.6.1 Definisi dan Operasionalisasi Konsep 
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1.6.1.1 Gerakan Separatis

Sebuah gerakan dapat dikatakan sebagai gerakan separatis ketika gerakan tersebut 

bertujuan untuk memisahkan diri dari suatu negara karena merasa bahwa terdapat 

pelanggaran terhadap self-determination mereka (Fearon, 2004:399). Gerakan 

separatis dapat muncul karena disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu wilayah dan 

etnis (Smith, 1979:22). Faktor wilayah dapat menyebabkan munculnya gerakan 

separatis karena pertumbuhan jaringan lokal, jauhnya jarak suatu wilayah dari pusat 

pemerintahan, serta sulitnya komunikasi. Ketiga hal tersebut membuat masyarakat 

wilayah tersebut merasa berbeda, jauh, dan terpisah dari negaranya. Akibatnya, 

masyarakat dapat melakukan gerakan separatis karena tidak merasa memiliki 

keterikatan dengan negaranya. Kemudian, faktor etnis juga dapat menyebabkan 

munculnya gerakan separatis (Smith, 1979:22). Adanya pemikiran dari suatu 

masyarakat yang memandang dirinya sebagai sebuah komunitas dengan ingatan 

dan kebudayaan bersama yang berbeda dengan komunitas lainnya kemudian dapat 

mendorong mereka untuk memisahkan diri dari negaranya. Menurut Donald L. 

Horowitz (1981:166), gerakan separatis yang muncul karena perbedaan etnis 

dipengaruhi pula oleh self-determination. Self-determination menjadi sebuah 

ideologi yang melegitimasi sekaligus kondisi yang diperlukan untuk memunculkan 

gerakan separatis. Kemunculan gerakan separatis di Xinjiang sendiri dipengaruhi 

oleh perbedaan etnis antara masyarakat Uighur dan masyarakat Han serta 

diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat Uighur. Diskriminasi 

tersebut sejatinya membuat masyarakat Uighur merasa self-determination mereka 

dilanggar oleh negara. Letak geografis Xinjiang yang jauh dari ibukota Beijing dan 

berbatasan langsung dengan sejumlah negara- negara Asia Tengah juga turut 

berperan dalam menyebabkan kemunculan gerakan separatis di Xinjiang. Contoh 

gerakan- gerakan separatis yang terdapat di Xinjiang antara lain menurut Van Wie 

Davis (2008:16) adalah East Turkistan Islamic Movement (ETIM), East Turkistan 

Liberation Organization (ETLO), Islamic Reformist Party “Shock Brigade”, East 

Turkestan Islamic Party, East Turkestan Opposition Party, East Turkestan Islamic 

Party of Allah, Uyghur Liberation Organization (ULO), Islamic Holy Warriors, dan 

East Turkestan International Committee. 
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1.6.1.2 Keamanan Sumber Daya Alam

Menurut Parthemore dan Rogers (2010:5), pada abad ke-21, keamanan negara-

negara akan semakin tergantung pada keamanan sumber daya alam atau natural 

security. Ekonomi global, negara berkembang, dan ekonomi lokal di seluruh dunia 

akan bergantung pada keberadaan air yang dapat diminum, tanah yang subur, stok 

ikan, biodiversitas, energi, mineral, dan sumber daya alam yang dapat maupun tidak 

dapat diperbaharui lainnya untuk dapat memenuhi ekspektasi dari populasi dunia 

yang terus bertambah. Tetapi ketersediaan sumber daya alam tersebut tidak terjamin. 

Hal ini kemudian membentuk kepentingan nasional negara-negara dunia. Negara-

negara di dunia berusaha untuk memperoleh ketersediaan sumber daya alam yang 

stabil dan berkelanjutan (Parthemore & Rogers, 2010:5). Tiongkok sendiri menjadi 

salah satu negara yang memiliki kepentingan nasional yang berkaitan dengan 

keamanan sumber daya alam. Hal ini karena Tiongkok merupakan negara yang 

sedang rising power sehingga membutuhkan pasokan sumber daya alam dalam 

jumlah yang tidak sedikit. Wilayah Xinjiang sendiri memiliki potensi sumber daya 

alam yang melimpah mulai dari minyak bumi, gas alam, hingga berbagai mineral. 

Potensi sumber daya alam Xinjiang khususnya terkait minyak bumi dan gas alam 

ini kemudian mendorong Tiongkok untuk terus berusaha mempertahankan wilayah 

tersebut agar negara itu tidak kehilangan pasokan sumber daya alam yang 

dibutuhkannya. 

 

1.6.1.3 Sekuritisasi 

Sekuritisasi menurut Barry Buzan (1997:14) merupakan bentuk yang lebih ekstrim 

dari politisasi. Hal ini disebabkan oleh sekuritisasi yang membentuk intersubjektif 

dari ancaman yang ada dengan sebuah arti penting yang cukup untuk memiliki efek 

politik yang substansial. Secara teori, semua isu publik baik dalam sektor militer, 

politik, ekonomi, sosial, maupun lingkungan, dapat diletakkan di dalam spektrum 

yang tidak terpolitisasi, terpolitisasi, hingga tersekuritisasi tergantung pada keadaan 

yang ada. Secara khusus, Laustsen dan Wæver (2000:705-706) menyatakan bahwa 

isu-isu terkait agama khususnya fundamentalisme Islam menjadi isu yang banyak 
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disekuritisasi dan dipandang sebagai ancaman pada masa kini. Isu yang 

disekuritisasi dapat dikatakan sebagai isu yang ditampilkan sebagai ancaman yang 

ada dan menuntut tindakan darurat dan tindakan justifikasi di luar batas normal dari 

prosedur politik (Buzan, 1997:14). Ciri khusus dari sekuritisasi sendiri adalah 

menekankan pada adanya sebuah struktur retoris spesifik. Kemudian, dalam 

diskursus keamanan, sebuah isu yang didramatisir dan ditampilkan sebagai isu yang 

menjadi prioritas utama dan dilabeli keamanan dapat mendorong agen keamanan 

untuk mengklaim sebuah kebutuhan dan hak untuk menghadapinya dengan cara-

cara yang tidak biasa. Dalam kaitannya dengan isu Uighur, Tiongkok pada dasarnya 

melakukan sekuritisasi terhadap isu tersebut. Seluruh masyarakat Uighur dilabeli 

sebagai bagian dari gerakan separatis maupun teroris karena agama Islam yang 

mereka anut. Akibatnya, masyarakat Tiongkok pada umumnya menganggap 

masyarakat Uighur sebagai ancaman dan menganggap bahwa tindakan-tindakan 

diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah merupakan hal yang wajar meskipun 

pada kenyataannya tidak seluruh masyarakat Uighur merupakan bagian dari 

gerakan separatis maupun kelompok teroris. 

 

1.6.1.4 State Repression 

State repression atau represi yang dilakukan oleh negara merupakan tindakan 

koersif yang dilakukan oleh negara, meliputi penggunaan yang sesungguhnya dari 

sanksi fisik terhadap individu maupun organisasi dalam wilayah yurisdiksi negara 

dengan tujuan untuk memberi beban sekaligus menghalangi aktivitas atau 

kepercayaan tertentu yang dianggap melawan pegawai, praktik, maupun institusi 

pemerintah (Goldstein, 1978 dalam Davenport, 2007:2). Tindakan represi 

bergantung pada ancaman dan intimidasi untuk memaksa suatu target melakukan 

hal yang diinginkan oleh pihak yang melakukan represi seperti tindakan koersif 

pada umumnya. Meski demikian, tidak semua tindakan represi negara berupa 

kekuatan koersif, melainkan dapat pula berupa pelanggaran terhadap jenis-jenis hak 

dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat, yaitu kebebasan berbicara, 

berkumpul, dan bepergian; kebebasan berasosiasi dan memiliki keyakinan; dan 
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kebebasan melakukan boikot, melakukan piket secara damai, dan melakukan 

mogok tanpa harus menghadapi hukuman pidana maupun perdata (Goldstein, 1978 

dalam Davenport, 2007:2). Kautilya, Machiavelli, dan Hobbes pada dasarnya 

memiliki pandangan yang sama mengenai bagaimana negara harus menanggapi 

tindakan yang mengancam sistem politik; pejabat pemerintahan; ekonomi; maupun 

hidup, kepercayaan, dan mata pencaharian dari mereka yang tinggal di wilayah 

kedaulatannya dengan menggunakan tindakan represif. Dengan kata lain, ketika 

terdapat hal-hal yang mengancam status quo dari suatu negara, pemerintah akan 

melakukan sejumlah tindakan represif dalam mengatasi ancaman tersebut. Meski 

demikian, tindakan represi yang dilakukan oleh negara sendiri memiliki berbagai 

dampak khususnya jika diterapkan di negara yang demokratis karena negara yang 

demokratis pada dasarnya menyediakan mekanisme pengendalian alternatif melalui 

partisipasi dan kontestasi. Dampak pertama adalah adanya kemungkinan 

peningkatan penggunaan represi oleh institusi demokratis karena jika tindakan 

mereka dinilai tidak sesuai, mereka dapat diturunkan dari jabatannya oleh rakyat. 

Dampak selanjutnya adalah kemungkinan nilai-nilai seperti kepasifan, toleransi, 

komunikasi, dan pertimbangan untuk menghadapi tantangan dan kerusakan saat 

tindakan represif diterapkan (Davenport, 2007:10-11). Pemerintah Tiongkok pada 

dasarnya menerapkan state repression terhadap masyarakat Uighur melalui Strike 

Hard Campaign. Penerapan Strike Hard Campaign sendiri dapat dikatakan sebagai 

state repression karena kebijakan tersebut sangat membatasi aktivitas dari 

masyarakat Uighur khususnya terkait dengan aktivitas keagamaan mereka. 

 

1.6.2 Tipe Penelitian 

Peneliti menggunakan tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan 

suatu fenomena yang terjadi dan menekankan pada proses kausalitas dalam kasus 

tertentu (Given, 2008:323). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain adalah gerakan separatis, keamanan sumber daya alam, dan sekuritisasi 

sehingga penelitian ini membahas mengenai kaitan ketiganya dengan penerapan 

Strike Hard Campaign oleh pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Uighur. 
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1.6.3 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini adalah dari pasca terjadinya peristiwa 9/11 tahun 2001 

hingga tahun 2018. Tahun 2001 menandai adanya perubahan diskursus global pasca 

9/11, sedangkan tahun 2018 digunakan sebagai akhir dari jangkauan penelitian 

karena adanya teguran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Tiongkok 

terkait dengan penerapan Strike Hard Campaign. 

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan 

mengumpulkan data penelitian melalui sumber- sumber sekunder atau data yang 

telah ada sebelumnya yang telah dikumpulkan, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel 

yang dipublikasikan dalam media cetak maupun daring serta sumber-sumber 

kredibel lainnya yang dapat mendukung penelitian ini (Given, 2008:803). 

 

1.6.5 Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menganalisis 

data-data yang ada, menggabungkannya dalam bentuk prosa, dan mengaitkannya 

dengan data-data yang lain untuk menemukan hasil penelitian. 

 

1.6.6 Sistematika Penulisan 

Peneliti membagi penelitian ini ke dalam empat bab. Pada bab I peneliti menulis 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan 

metode serta metodologi penelitian. Kemudian pada bab II, peneliti membahas 

mengenai gerakan separatis yang dilakukan oleh mayarakat Uighur dan bagaimana 

hal tersebut mengancam kedaulatan wilayah Tiongkok sekaligus keberadaan 

sumber daya alam yang terdapat di Xinjiang sehingga pemerintah menerapkan 

kebijakan Strike Hard. Pada bab III, peneliti menulis mengenai bagaimana 

Tiongkok melakukan sekuritisasi isu separatisme masyarakat Uighur yang 
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diwujudkan melalui state repression dalam Strike Hard Campaign. Terakhir, pada 

bab IV peneliti memberikan kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan. 
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