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MANFAAT BERLATIH FALUN GONG

F
alun Gong sebuah latihan spiritual Tiongkok kuno, yang   
mengandung ajaran moralitas dengan lima perangkat    
gerakan yang benar–benar unik dan lembut untuk mening-
katkan kesehatan dan tingkat energi Anda. 

Inti dari latihan ini adalah nilai-nilai Sejati - Baik - Sabar (Zhen 真 
- Shan 善 - Ren 忍, dalam bahasa Mandarin). Ketiga hal tersebut 
merupakan prinsip paling fundamental dari alam semesta, dan 
Falun Gong menerapkannya sebagai panduan dalam latihan dan 
kehidupan sehari-hari. 

Melalui latihan yang konsisten dan berdedikasi, praktisi Falun 
Gong berupaya keras mencapai kondisi yang tidak mementingkan 
diri sendiri, pemahaman dan kesadaran yang lebih tinggi, kemurnian 
dan keseimbangan jiwa – sebuah kondisi kesehatan yang sejati. 

Falun Gong membawakan perbaikan dalam aspek kesehatan 
dan kebugaran pada lebih dari 100 juta orang. 

Latihan ini dapat dipelajari secara gratis dari para relawan di 
seluruh dunia.

Mendorong 
pertumbuhan spiritual 
dan kesehatan fisik

TIGA
PRINSIP
Sejati 
Baik  

Sabar

Falun Gong berdasarkan 
pada tiga prinsip :

SEJATI
ZHEN

BAIK
SHAN

SABAR
REN

真 善 忍

Melepaskan 
stres dan 
kegelisahan

Meningkatkan energi 
dan vitalitas
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Orang zaman dahulu percaya bahwa melalui metode latihan 
spiritual, manusia mampu melampaui kondisi manusia biasa. 
Sebuah kondisi lebih tinggi yang memberikan seseorang 
sukacita dan pengetahuan yang unik, terbebas dari 
penderitaan dan ilusi dunia.

Untuk mencapai kondisi ini diperlukan kejujuran moral, 
pengendalian hasrat, dan penggunaan teknik meditasi khusus 
untuk memperbaiki pikiran dan tubuh.

Berbagai aliran kultivasi muncul, masing-masing 
menawarkan jalan spiritualnya sendiri.

Tradisi ini diturunkan dari para Master kepada murid-
muridnya.

Falun Gong termasuk salah satu metode tersebut.

KULTIVASI TUBUH & PIKIRAN

Falun Gong mengajarkan saya bagaimana menjadi 
seorang yang lebih baik secara keseluruhan. 
Saya menjadi lebih sehat, lebih bahagia dan lebih 
memerhatikan orang lain dibandingkan sebelumnya.

Falun Gong
Jalan menuju pencerahan
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Mencari ke dalam
Berlatih Falun Gong artinya berupaya 
memperbaiki diri dan menjalani hidup 
secara harmonis dengan selalu 
mendekatkan diri pada prinsip-prinsip 
universal Sejati - Baik - Sabar.

Mencari jawaban
Pemahaman setiap orang terhadap 
prinsip-prinsip universal adalah 
unik dan terus berkembang seiring 
dengan terus belajar dan berlatih. 
Tidak ada “standar keyakinan” yang 
harus diadopsi oleh seseorang. Setiap 

orang berasimilasi dan menerapkan 
prinsip-prinsip tersebut dengan 
caranya sendiri.

Mengultivasi diri
Falun Gong merupakan latihan 
kultivasi, suatu latihan yang menempa 
pikiran dan tubuh. Namun tidak 
seperti kebanyakan latihan spiritual 
lainnya, Falun Gong tidak memiliki 
tempat ibadah, keanggotaan, upacara 
ritual, iuran, ataupun suatu bentuk 
kewajiban. Melainkan sebuah latihan 
pribadi yang mendalam, yang dipilih 

secara bebas, yang bebas dilatih, dan 
dipahami oleh individu itu sendiri. 

Meditasi dan latihan
Falun Gong terdiri dari 5 perangkat 
gerakan yang lembut. Beberapa 
di antara kami bangun di pagi hari 
dan duduk bermeditasi di tempat 
yang tenang, sementara yang lain 
menggunakan waktu di siang hari atau 
berkumpul di taman untuk berlatih 
bersama. Latihan ini mengolah tubuh. 

Bersambung ke halaman 
berikutnya.  

Berlatih 
Falun Gong
APA YANG DIMAKSUD BERLATIH FALUN GONG?

MENEMUKAN 
TUJUAN 

DAN 
MAKNA 

KEHIDUPAN
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Belajar Sejati - Baik - 
Sabar
Untuk mengultivasi pikiran, kami 
mempe la ja r i  p r ins ip-pr ins ip 
universal dalam setiap aspek 
kehidupan, menjadi lebih jujur, 
belas kasih dan sabar dalam 
pikiran, perkataan, dan tindakan. 
Kami diajarkan untuk memikirkan 
kepentingan orang lain terlebih 
dahulu, memberikan “pipi yang 
lain” dalam konflik, dan mencari ke 
dalam, memikul tanggung jawab 
kehidupan ser ta menghadapi 
semua tantangan dan kesulitan.

Menemukan makna hidup

Melalui ajaran Falun Gong, kita 
menemukan banyak wawasan 
tentang misteri kehidupan. Pe-
mahaman baru tentang alam semesta 
terungkap. Hidup mendapatkan 
makna baru. Kita menemukan hikmat 
dan kekuatan baru untuk melangkah 
lebih jauh di jalan kita. 

Secara bertahap memper-
baiki diri
Meskipun ada tantangan dan 
hambatan, jalan ini sangat ber-
manfaat - perjalanan abadi menuju 
penemuan dan pembaharuan. Kita 
menemukan tujuan dan makna 
untuk memenuhinya.

Saya memiliki banyak kemarah-
an, kebencian dan konflik dalam 

hidup. Semua ini secara perlahan mencair 
melalui penerapan prinsip-prinsip Falun Dafa: 
Sejati - Baik - Sabar.

PENGALAMAN KAMI

Kelima perangkat latihan Falun Gong yang lembut itu mudah dipelajari. 
Banyak orang dapat merasakan pergerakan energi begitu memulainya.

Latihan kultivasi ini 
menyelamatkan per-

nikahan saya. Saya belajar 
bagaimana untuk menghadapi dan 
menangani konflik dengan suami 
– mencari ke dalam untuk mene-
mukan kekurangan diri, menjadi 
lebih jujur dan memiliki keberanian 
untuk mengatakan hal-hal yang 
saya kuatirkan dia tidak ingin 
mendengarnya.

Karena Falun Dafa 
kesehatan saya prima 

dan sangat energetik meskipun 
saya berusia 70-an.

Saya menjadi jauh 
lebih fleksibel diban-

ding sebelumnya. Saya seka-
rang dapat membiarkan berbagai 
hal mengalir apa adanya, dan 
melihatnya dari sudut pandang 
orang lain.

Falun Gong mem-
bantu kehidupan 

keluarga saya. ‘'Mencari ke 
dalam’ adalah ungkapan yang 
sederhana, tetapi ketika anda 
sungguh- sungguh dapat melaku-
kannya, bahkan pada hal kecil, 
itu akan mengubah pandangan 
anda dan membuat segalanya di 
sekitar anda terlihat berbeda dan 
lebih baik.

Setelah beberapa dekade 
merokok, minum alkohol dan 

mengonsumsi narkoba, kini saya telah 
meninggalkan semuanya. Saya tidak 
dapat menjelaskan mengapa, namun keinginan 
untuk mengonsumsinya telah lenyap.
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F alun Gong bebas biaya dan mudah dipel-
ajari.
Anda dipersilakan untuk mengunjungi 

salah satu tempat latihan yang tersebar di 
kota-kota utama di lebih dari 100 negara, juga 
membaca buku-buku Falun Gong, yang bebas 
diunduh secara daring, dan dapat dibeli di toko-
toko buku di seluruh dunia, atau dipesan melalui 
info@falundafa.or.id.

Falun Gong tidak memiliki keanggotaan. Tidak 
ada pendaftaran. Tidak ada seorang pun yang 
meminta donasi atau menarik bayaran untuk 
setiap kegiatan publik. Latihan ini terbuka bagi 
semua orang, semua ras, usia, warna kulit, 
keyakinan dan latar belakang sosial-ekonomi. 

Informasi lebih lanjut dan gratis tersedia di 
FalunDafa.org 

Mempelajari latihan 
Para relawan mengajarkan perangkat latihan di tempat- 
tempat latihan di seluruh dunia. Video instruksi tersedia 
secara daring. 

Membaca buku 
Buku Zhuan Falun merupakan buku utama dari latihan ini. 
Bisa juga mengawali dengan buku Falun Gong  yang isinya 
relatif ringkas dan menyajikan pengenalan prinsip ajaran. 

Menghadiri kelas 9 Ceramah
Pelajari latihannya dan saksikan video 9 Ceramah secara 
berturut-turut. Silahkan menghubungi pembimbing tempat 
latihan terdekat.

Bagaimana Mempelajari
PILIHAN UNTUK MEMULAINYA

Kunjungi
FalunDafa.org 

Temukan tempat 
latihan terdekat 

Anda. Akses gratis 
berbagai materi, 

buku, audio, video, 
musik dan lain-

lain.

Mudah dipelajari, kebanyakan orang bisa mengikuti 
perangkat latihan Falun Gong setelah beberapa sesi saja.
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BUKU

Metode Buddha Merentang 
Seribu Tangan 
Menggunakan peregangan lembut, 
membuka semua saluran energi 
tubuh, menciptakan medan energi 
yang kuat.

Metode Berdiri 
Memancang
Terdiri dari 4 posisi memancang 
selama beberapa menit, latihan 
kedua ini menaikkan tingkat 
energi dan membangkitkan 
kebijaksanaan

Metode Menghubungkan 
Kedua Kutub 
Gerakan tangan lembut meluncur, 
latihan ketiga ini memurnikan 
tubuh menggunakan energi alam 
semesta.

Metode Lingkaran 
Langit Falun 
Dengan lembut menelusuri 
seluruh tubuh, depan dan 
belakang, latihan keempat 
ini memperbaiki kondisi 
abnormal dalam tubuh dan 
mengedarkan energi.

Metode Memperkuat 
Kuasa Supernatural
Latihan meditasi yang 
menggabungkan sila ganda dan 
gerakan isyarat tangan untuk 
memperbaiki tubuh dan pikiran, 
latihan kelima ini memperkuat 
kemampuan yang lebih tinggi dan 
energi.

Perangkat

Buku Zhuan Falun karya Master Li 
Hongzhi adalah seperangkat ajaran 
yang paling komprehensif dan 
penting dalam berlatih. Buku Zhuan 
Falun dan pengajaran Master Li 
lainnya telah diterjemahkan dalam 
40 bahasa. Semua buku dapat 
dibaca secara gratis di FalunDafa.
org, dibeli di info@ falundafa.
or.id (bahasa Indonesia) atau 
TiantiBooks.org (bahasa lain) 

Latihan mudah dipelajari oleh berbagai usia. 
Diajarkan secara gratis oleh relawan di seluruh dunia.
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F
alun Gong menjadi sangat populer di 
Tiongkok, karena begitu banyak orang 
yang mengalami perubahan dalam 
hidupnya di aspek kesehatan fisik dan 

mental mereka.
Kualitas tidur yang lebih baik, lebih sedikit 

stres, peningkatan energi,  lebih tidak mudah 
tersinggung, pencernaan yang lebih baik, dan 
masih banyak lagi.

Banyak yang melaporkan telah pulih 
sepenuhnya dari penyakit kronis seperti kanker, 
diabetes, hepatitis dan penyakit jantung. Yang 
lainnya, terbebas dari kecanduan merokok dan 
alkohol, serta kecanduan lainnya. 

Rangkaian dari pengalaman ini tidak ada ha-
bisnya, tapi setiap orang yang berlatih  Falun 
Gong memiliki sebuah pengalaman untuk di-
ceritakan. Tanyakan saja!

Manfaat Kesehatan
Survei Kesehatan Falun Gong
Berdasarkan hampir 12.000 responden

KESEHATAN 
SEJATI MELALUI 

MEDITASI, 
LATIHAN DAN 

UPAYA MENJADI 
SEORANG YANG 

LEBIH BAIK

Peningkatan Kesehatan Pengurangan Stres

MenyeluruhMenyeluruh
Signifikan Signifikan

Sebagian
12,8%

Sebagian
15,7%

Nihil 
0,9%

Nihil 
3,6%
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JUTAAN ORANG KESEHATANNYA MENINGKAT SETELAH BERLATIH 
FALUN GONG

Tanpa Falun 
Gong, saya 

bahkan tidak ada di 
sini. Para dokter memberi tahu 
bahwa saya hanya punya sisa 
waktu satu tahun atau lebih 
sedikit, tetapi saya tidak mene-
rima diagnosis atau obat-obatan 
mereka. Saya dengan rajin 
berlatih Falun Gong dan meng- 
ikuti prinsip-prinsipnya dalam 
kehidupan sehari-hari. Memerlu-
kan tekad besar dan saya telah 
menahan banyak penderitaan, 
tetapi setelah beberapa tahun, 
saya memperoleh kehidupan 
sehat, terbebas dari kanker.

Saya mantan 
perokok berat. 

Saya merokok satu sampai 
dua pak sehari. Tidak peduli 
seberapa keras saya berusaha, 
saya tidak bisa berhenti. Na-
mun semua itu berubah dalam 
semalam setelah berlatih Falun 
Gong. Tiba-tiba rokok terasa 
sangat tidak enak. Saya berha-
sil berhenti begitu saja — bah-
kan tanpa upaya sedikitpun, 
bisa dikatakan begitu.

Latihan 
gerakan dan 
meditasi 
Falun Gong 
yang lembut 
dapat dilatih 
di manapun, 
secara individu 
ataupun dalam 
kelompok, dan 
diikuti oleh 
orang berbagai 
usia.

Mental
Meredakan stres, menenangkan 
pikiran, meningkatkan perasaan 
terpenuhi.

Fisik
Meningkatkan energi, melepaskan 
kecanduan, memperbaiki kesehatan 
secara menyeluruh.

Spiritual
Menjadi lebih bijaksana dan 
peduli, meningkatkan kesadaran.

Saya didiagnosis 
menderita ganggu-

an saraf yang langka dan 
sering kali berakibat fatal, 
di mana sistem kekebalan tubuh 
menyerang sistem saraf. Saya telah 
mencoba beberapa pengobatan alter-
natif, namun tidak menampakkan 
hasil. Kemudian saya menyaksikan 
sebuah video tentang Falun Gong 
dan meskipun saya merasa skeptis, 
namun merasakan hal yang lebih 
baik pada saat itu, kekuatan saya 
segera pulih. Saya terus melaku-
kannya, dan tidak lama setelah 
itu, saya kembali ke dokter saraf. 

“Selamat.” Dia berkata, “Anda sangat 
sehat.”
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Dianiaya Karena Keyakinannya

Awal mula di Tiongkok 
Falun Gong diwariskan secara individu dari generasi ke generasi 
di Tiongkok, hingga tahun 1992 pertama kali mulai diperkenalkan 
pada khalayak.

Falun Gong diperkenalkan kepada publik dalam bentuk Qigong, 
karena itu telah menarik minat banyak orang  untuk mendapatkan 
kesehatan yang lebih baik. Tidak seperti metode Qigong lain yang 
hanya berfokus pada latihan dan meditasi, Falun Gong justru 

menekankan peningkatan moral - menjadi orang yang lebih baik 
dengan menempa jiwa seiring dengan raga.

Orang tidak hanya dapat menikmati  kesehatan yang prima 
melalui Falun Gong, namun juga mendapatkan kembali nilai-nilai 
dan aspirasi yang mengacu pada budaya tradisional Tiongkok. 
Oleh karena itu, latihan ini menjadi cepat berkembang dan paling 
populer dibanding lainnya, sebagian besar tersebar dari mulut 
ke mulut.

Penindasan yang brutal selama hampir 20 tahun



KEJAHATAN 
KOMUNIS

Kekuatan lain 
manakah akan 
menganiaya 

100 juta 
orang karena 

mencoba untuk 
menjadi orang 

baik?

1992 – Falun Gong diperkenalkan ke publik di 
Changchun, Tiongkok

1992-1994 – Seminar Falun Gong dihadiri lebih dari 
60.000 orang di seluruh Tiongkok 

1995 – Seminar Falun Gong diadakan di Prancis & Swedia

1996 – Buku-buku Falun Gong dilarang di Tiongkok

1996-1998 – Gangguan sporadis dan penindasan 
dimulai. Propaganda anti Falun Gong merebak.

MEI 1998 – Investigasi oleh lembaga olah raga pemerin-
tah melaporkan Falun Gong meningkatkan kesehatan 
dan kebugaran dalam 98% kasus yang disurvei

JULI 1998 – Partai komunis bereaksi negatif atas survei 
kesehatan dan Kementerian Keamanan Publik secara 
tanpa dasar mencap Falun Gong sebagai aliran sesat, 
serta meningkatkan upaya untuk mengganggu dan 
mengawasi para praktisinya

OKTOBER 1998 – Ketua tim investigasi lembaga olah 
raga pemerintah menegaskan kembali manfaat 
kesehatan dan pengaruh positif Falun Gong di 
masyarakat

PADA 1999 – Partai komunis memperkirakan bahwa 80 
- 100 juta rakyat Tiongkok berlatih Falun Gong

MARET 1999 – Website FalunDafa.org dipublikasikan

APRIL 1999 – 10.000 orang lebih secara damai memo-
hon keadilan bagi Falun Gong di dekat Zhongnanhai 
(pusat pemerintahan) di Beijing

10 JUNI 1999 – Kantor “610” didirikan oleh Jiang Zemin 
dan Luo Gan untuk menganiaya Falun Gong

25 JUNI 1999 – Website Minghui.org dipublikasikan

JULI 1999 – Penganiayaan skala luas di Tiongkok seca-
ra resmi dimulai, diktator Jiang Zemin berjanji untuk 
“membasmi” Falun Gong

JANUARI 2001 – Partai komunis merekayasa propaganda 
bakar diri yang dilakukan di Lapangan Tiananmen un-
tuk memutar opini publik agar membenci Falun Gong

AKHIR 2005 – 2.767 kasus kematian karena penganiaya-
an dikonfirmasi oleh Minghui, dengan ribuan laporan 
lagi terkait penganiayaan berhasil diterima Minghui 
meskipun sensor internet yang ekstrem ketat

2006 – Kejahatan perampasan organ tubuh terungkap 

2011 – Buku-buku Falun Gong kembali legal, tetapi 
kebijakan tersebut ditutup rapat, tidak ada buku yang 
dipublikasikan

2014 – Kamp kerja paksa ditutup tetapi pemenjaraan 
meningkat

2015 – Tuntutan pidana terhadap diktator Jiang Zemin 
melampaui 250.000 kasus

SAAT INI
- Falun Gong telah dilatih di lebih dari 100 negara
- Buku-buku Falun Gong tersedia dalam 40 bahasa
- Lebih 300 juta orang Tionghoa telah menyatakan    
  mundur dari organisasi partai komunis
- Penganiayaan masih berlangsung

Atas: Polisi menangkapi praktisi Falun Gong karena 
telah berbicara secara terbuka tentang penganiayaan.

Kiri: Kelompok-kelompok yang terdiri ratusan orang 
biasanya berlatih bersama setiap pagi di seluruh 
Tiongkok, seperti yang terlihat dalam foto, di Provinsi 
Sichuan  pada tahun 1990-an.

Pertumbuhan pesat
Pada pertengahan 1990-an, jumlah orang yang berlatih pun berkembang sangat pesat. 
Menurut perkiraan pemerintah Tiongkok, pada tahun 1999, 80 juta - 100 juta orang ikut 
berlatih, dan jumlahnya bertambah ribuan setiap hari. Walaupun Falun Gong memberikan 
begitu banyak manfaat bagi Tiongkok dan masyarakatnya, tetapi pemimpin partai mera-
sa khawatir terhadap Falun Gong. Jumlah praktisi Falun Gong jauh lebih besar melam-
paui anggota partai, sehingga para pemimpin partai semakin merasakan keberadaan 
Falun Gong sebagai ancaman. Maka mereka berencana untuk menghancurkannya.  

             Penganiayaan dimulai 
Serangan propaganda fitnahan terhadap Falun Gong di media 
pemerintah pun meningkat. Diktator Jiang Zemin mendirikan Kan-
tor 610 pada Juni 1999, sebuah badan kepolisian nasional (mirip 
Gestapo, Jerman) dengan wewenang khusus di atas semua jen-
jang penegak hukum, pemerintah dan pengadilan, untuk menjadi 
ujung tombak penganiayaan terhadap Falun Gong. 20 Juli 1999, 
polisi melakukan penangkapan terhadap para koordinator tempat 
latihan Falun Gong. Pada 22 Juli, seluruh media menyerang Falun 
Gong, dan penindasan skala besar-besaran secara resmi dimulai. 

…dan berlanjut hingga kini
Lebih dari 4.200 praktisi dipastikan meninggal akibat penganiayaan, 
ditambah ada berkali-kali lipat jumlah tersebut diyakini telah terbunuh 
dalam perampasan organ yang amat keji. Puluhan ribu orang telah 
ditangkap, ditahan dan disiksa. Keluarga yang tak terhitung jumlahnya 
telah tercabik-cabik karena pejabat partai memaksa anggota keluarga 
korban untuk berbalik melawan orang yang mereka cintai, yang berlatih 
Falun Gong.

Kronologi
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Perkembangan Terkini 
dalam Penganiayaan
Penindasan terus berlanjut, meski secara intensif telah berkurang

S
elama hampir 20 tahun, penganiayaan Falun Gong di Tiong-
kok telah merajalela – dan akhirnya, skala penindasan 
sepertinya mulai mereda.

Perubahan bertahap dan sulit ini telah berlangsung be-
berapa tahun – sebuah tren yang muncul meskipun bukan karena 
kemurahan hati Partai Komunis Tiongkok.

Dimulai pada 20 Juli 1999, penganiayaan Falun Gong adalah 
mobilisasi politik yang telah dipersiapkan dengan matang, mirip 
Revolusi Kebudayaan dan Lompatan Besar ke Depan. Propa-

ganda kebencian memenuhi halaman utama koran-koran dan 
siaran berita yang dikendalikan partai komunis; jutaan orang 
telah dipaksa terlibat dalam kampanye menentang Falun Gong; 
unit kerja di seluruh negeri mengadakan rapat di mana kebijakan 
baru diumumkan dan para praktisi diberhentikan. Buku-buku 
Falun Gong disita dan dibakar di jalan-jalan dalam histeria politik.

Sekarang, penindasan masih menjadi kebijakan negara, namun 
diterapkan dengan intensitas dan kekuatan yang menurun. 

Empat tren berikut mengilustrasikan hal ini.
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Hilangnya Dukungan Politik Ting-
kat Atas
Penganiayaan Falun Gong berawal dari obsesi 
pribadi Jiang Zemin, ketua partai komunis sejak 
tahun 1989 hingga 2004.

Namun, ketika Xi Jinping, pemimpin Tiong-
kok saat ini, mengambil alih kekuasaan di 
akhir tahun 2012, segera menjadi jelas bahwa 
penindasan sia-sia tersebut bukanlah sebuah 
prioritas. Ini terlihat dalam pembersihan para 
petinggi Kantor-610, lembaga bentukan Jiang 
untuk melaksanakan penindasan. Kewenangan 
Kantor-610 dipangkas dengan disingkirkannya 
Li Dongsheng pada 2013, dan mengubah dari 
lembaga yang ditakuti dan berkuasa menjadi 
lembaga marjinal tanpa sokongan politik.

Kebijakan Xi Jinping baru-baru ini, memo-
sisikan Kantor-610 di bawah Kantor Keamanan 
Publik, tampaknya menuntaskan tren ini. Na-
mun tidak berarti bahwa penganiayaan telah 
berakhir, tetapi  ini  mengindikasikan   berku-
rangnya dukungan politik dari tingkat atas untuk 
meneruskannya.

Buku-buku Falun Gong Secara 
Teknis Sah
Pada tahun 2011, di halaman 52 dari Register 
Umum Dewan Negara, sebuah publikasi intern 
pemerintah, dinyatakan: Larangan resmi pub-
likasi buku-buku Falun Gong dibatalkan.

Perkembangan tidak biasa ini, tidak diketa-
hui umum selama banyak tahun, berarti secara 
teknis buku-buku Falun Gong seharusnya dapat 
dipublikasikan kembali di Tiongkok. Tentu saja, 
kenyataan bahwa penganiayaan Falun Gong 
yang di luar kerangka hukum tersebut masih 
berlangsung, hal ini menjadi tidak mungkin. 
Namun fakta bahwa peraturan publikasi ter-
kait mengijinkan hal ini - adalah pergeseran dari 
masa lalu – juga sebuah sinyal lain terkait status 
hukum yang serba salah dari kampanye anti- 
Falun Gong yang dijalankan pihak berwenang.

Penutupan Sistem Kamp Kerja 
Paksa
Sejak awal penganiayaan di tahun 1999, salah 
satu alat utama yang digunakan adalah sistem 
kamp kerja paksa Tiongkok yang meluas. Mem-
perbanyak lagi kamp kerja paksa, atau mem-
perluas fasilitas yang telah ada, ketika penga-
niayaan terhadap Falun Gong dimulai. Fasilitas 
mirip penjara mampu memenjarakan antara 
ratusan hingga ribuan tahanan, yang menjadi 
sasaran penyiksaan dan pencucian otak da-
lam upaya untuk memaksa mereka melepaskan 
keyakinannya.

Kamp kerja paksa, sementara berfungsi     
seperti penjara raksasa, dipandang sebagai 

bentuk penahanan ‘administratif’ di Tiongkok 
– yang berarti polisi dapat menghukum praktisi 
Falun Gong hingga tiga tahun kerja paksa tanpa 
perlu mengumpulkan bukti dan mengadakan 
sidang. Hanya surat perintah administratif sudah 
cukup. Hukuman tiga tahun kemudian dapat 
diperpanjang secara semena-mena.

Hari-hari akhir di tahun 2013, setelah serang-
kaian laporan menarik perhatian terhadap pe-
langgaran dari sistem tersebut, pengumuman 
penutupan muncul – setidaknya di permukaan. 
Sementara pihak berwenang setempat terus 
menahan praktisi Falun Gong dalam fasilitas 
yang diganti namanya sebagai ‘pusat-pusat 
pendidikan hukum’, kadangkala di lokasi yang 
sama dengan kamp kerja, sistem kerja paksa 
semacam itu ditutup pula pada tahun 2014.

Salah satu dampak utama dari perubahan 
ini adalah untuk melenyapkan satu alat dari 
beragam yang tersedia bagi otoritas partai ko-
munis dalam penganiayaan mereka terhadap 
Falun Gong. Jangka panjang, pemenjaraan 
resmi praktisi hanya dapat dilakukan di sistem 
penjara, menuntun pada semakin banyaknya 
sidang palsu lengkap dengan bukti palsu agar 
secara tidak adil dapat memvonis praktisi de-
ngan tuduhan palsu.

Tuntutan Hukum terhadap Jiang 
Zemin
Hingga sekarang, Minghui telah menerima 
laporan dari lebih 250.000 tuntutan hukum 
terhadap Jiang Zemin. Untuk pertama kalinya 
dalam sejarah Tiongkok modern, sedemikian 
banyak warga telah mengajukan pengaduan 
kepada pihak berwenang, mengidentifikasi diri 
mereka dengan nama, serta meminta agar man-

tan kepala negara dan sekretaris jenderal partai 
komunis dipidanakan. 

Pengaduan umumnya melukiskan penga-
niayaan yang diderita individu maupun keluarga 
mereka, undang-undang mana telah dilanggar 
dalam penganiayaan yang mereka alami (dan 
kampanye anti-Falun Gong secara umum), ser-
ta menyerukan agar Jiang Zemin diajukan ke   
pengadilan dan penganiayaan diakhiri.

Hanya beberapa tahun sebelumnya, pengaduan 
serupa akan mengantarkan warga langsung ke 
penjara, bahkan lebih buruk lagi. Ini masih terja-
di dalam beberapa kasus, tetapi Minghui telah 
mendokumentasikan banyak kasus di mana 
kantor pos menerima pengaduan, kemudian 
pengadilan mendaftarkan kasusnya… dan tidak 
terjadi apa pun. Dalam kasus tersebut, tidak 
terjadi aksi pembalasan terhadap warga yang 
telah mengajukan pengaduan, seperti yang 
lazim terjadi di masa lalu.

Tentu saja, dalam banyak kasus mereka yang 
mengajukan pengaduan malah dianiaya, dipen-
jarakan dan disiksa. 

Penganiayaan Falun Gong masih menjadi kebi-
jakan Partai Komunis Tiongkok. Perubahan yang 
disebutkan di atas adalah akibat upaya tak kenal 
lelah dari puluhan juta praktisi selama hampir 20 
tahun melakukan perlawanan damai, yang telah 
meningkatkan biaya operasional penindasan, 
serta mengubah hati orang-orang yang para 
praktisi telah temui – yang awalnya ditugaskan 
untuk melakukan penganiayaan. 

Lintasan ini dapat diperkirakan akan berlanjut, 
dan berakhir dengan kegagalan dari kampanye 
penindasan. Kemudian, nama baik Falun Gong 
akan dipulihkan di Tiongkok, dan orang Tiong-
hoa kembali bebas berlatih Falun Gong.
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P
ada Juli 1999, untuk memusnah-
kan Falun Gong, pimpinan Partai 
Komunis Tiongkok (PKT) mulai 
mengampanyekan propaganda 

dan penyensoran terbesar sejak Revolu-
si Kebudayaan. The Wall Street Journal 
menyatakan, “Beijing telah mendongkrak 
kampanye hingga ke puncaknya, mem-
bombardir warganya dengan gaya usang 
perang propaganda komunis.” 

Berikut tiga propaganda fitnahan         
besar-besaran yang mereka sebarkan, dan 
merupakan pilar bagi propaganda anti-Fa-
lun Gong lainnya, yang terus disebarkan, 
bahkan sampai hari ini.

Permohonan damai digambar-
kan sebagai “pengepungan” 
25 April 1999, sekitar 10.000 praktisi de-
ngan damai mengajukan permohonan di 
Beijing, meminta agar hukum menegaskan 
kembali hak mereka untuk berlatih Falun 
Gong, dan pembebasan sejumlah praktisi 

yang ditahan oleh polisi Tianjin. Mereka 
berkumpul dengan berbaris tertib di sepan-
jang trotoar. Beberapa bermeditasi, dan 
yang lainnya membaca atau mengobrol 
dengan tenang. Ini adalah demonstrasi 
yang paling damai dalam sejarah Tiong-
kok modern.
Hari itu juga, sebanyak 10.000 prakti-
si meninggalkan lokasi dengan damai, 
setelah Perdana Menteri Zhu Rongji mem-
berikan jaminan bahwa pemerintah tidak 
menentang Falun Gong. Namun Ketua 
Partai Jiang Zemin punya rencana lain. 
Ia memerintahkan corong propaganda 
negara untuk kembali memfitnah permo-
honan damai tersebut sebagai “penge-
pungan pemerintah pusat”, dengan de-
mikian dapat digunakan sebagai dalih 
untuk melancarkan penindasan berskala 
penuh pada Falun Gong. 

Rekayasa bakar diri  
23 Januari 2001, lima orang membakar 

dirinya di Lapangan Tiananmen, Beijing. 
Dalam beberapa jam, media pemerintah 
komunis Tiongkok mengklaimnya sebagai 
praktisi Falun Gong, dan berminggu-ming-
gu setelah itu, gelombang udara dipenuhi 
dengan gambar mengerikan dari korban. 
Bukti segera muncul bahwa insiden itu di-
rekayasa, bahwa korban adalah para aktor, 
dan bahwa partai komunis berada di balik 
kebohongan yang mengerikan tersebut. 
Namun, ada tak terhitung orang Tionghoa 
yang masih percaya pada kebohongan 
tersebut.  

Tuduhan “1.400 kematian” 
Pada 1990-an, jutaan orang mendengar 
Falun Gong sebagai berita penyembuhan 
yang dramatis, yang tersebar dari mulut ke 
mulut. Instansi pemerintah, termasuk me-
dia pemerintah dan Komisi Olahraga Na-
sional, telah memicu ekspansi cepat Falun 
Gong dengan memuji dampak positifnya 
terhadap kesehatan.

Berbicara kepada orang-orang di jalanan adalah salah satu cara sederhana yang digunakan praktisi untuk mengklarifikasi fakta tentang Falun Gong 
dan penganiayaan.

Beijing telah 
mendongkrak 
kampanye 
hingga ke 
puncaknya, 
membombardir 
warganya 
dengan gaya 
usang perang 
propaganda 
komunis.

Menangkal Propaganda

WALL STREET 
JOURNAL, 1999
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Namun ketika penganiayaan dimulai, media pe-
merintah mengklaim bahwa Falun Gong telah 

“menyebabkan 1.400 lebih kematian”. Serangan 
media yang menampilkan gambar mengerikan 
dan cerita emosional disebarkan secara be-
sar-besaran. Tidak ada bukti yang mendukung 
klaim ini dan PKT memblokir upaya independen 
untuk menyelidikinya. Pada akhirnya, ternyata 
cerita tersebut terutama berdasarkan pada ke-
bohongan dan rekayasa.

Polisi menghalangi upaya praktisi untuk bersuara 
menentang propaganda PKT, di Lapangan Tiananmen

Di Tiongkok, tampil bersuara bagi Falun Gong telah 
menyebabkan tak terhitung praktisi Falun Gong 
dijebloskan ke penjara.

Penyelidik independen menerbitkan laporan tambahan setebal 700 halaman 
atas laporan mereka sebelumnya yang mendokumentasikan kekejaman 
pengambilan organ di Tiongkok. Bukti-bukti tersebut menyimpulkan bahwa 
sekitar 60-100 ribu transplantasi organ terjadi per tahun yang dimulai tahun 
2000, dan sebagian besar organ tersebut diambil dari mereka yang ditahan 
karena keyakinannya, yang mayoritas adalah praktisi Falun Gong. Investigasi 
masih terus berlanjut, namun jelas bahwa banyak praktisi dibunuh karena or-
gannya. Banyak pemerintah dan organisasi profesional telah mengecamnya. 
Investigasi terus berlanjut, tetapi jelas bahwa tak terhitung orang telah dibunuh, 
diambil organnya hanya karena mereka berlatih Falun Gong.

Praktisi Falun Gong yang dibunuh atau meninggal sebagai akibat 
langsung dari penganiayaan oleh pemerintahan provinsi dari tahun 
1999 hingga Juni 2018.
SUMBER: Minghui.org

AKTUAL PERAMPASAN ORGAN

DIVERIVIKASI: 4.225 MENINGGAL AKIBAT PENGANIAYAAN

David Kilgour (kanan atas), mantan Sekretaris Negara 
Kanada untuk Asia Pasifik; David Matas (bawah) 
pengacara HAM terkemuka (keduanya pernah masuk 
nominasi Penghargaan Nobel Perdamaian), serta 
Ethan Gutman (kiri atas), jurnalis investigasi, melakukan 
penyelidikan independen yang mendalam terhadap 
kekejaman pengambilan organ.



`

16

Peran Minghui
Menceritakan kisah-kisah Falun Gong

Minghui.org adalah sebuah website amat unik yang menawarkan jendela ke dalam kehidupan mereka 
yang berlatih Falun Gong, juga merupakan database besar bagi laporan kasus-kasus penganiayaan.

Setiap minggunya, Minghui menerima ratusan laporan tangan pertama dari Tiongkok, termasuk 
refleksi akan kultivasi diri di dalam Falun Dafa, laporan terkait penganiayaan, kegiatan lokal, dan banyak 
lagi. Database artikel mencapai ratusan ribu artikel. Tidak ada lagi catatan lebih besar atau lebih luas 
akan penganiayaan yang masih berlangsung di dunia kita.

Fitur dan konten baru yang dapat dinikmati para pembaca termasuk:

Minghui.org dipublikasikan pada 
25 Juni 1999, sesaat sebelum 

penganiayaan Falun Gong 
dimulai di Tiongkok.

Website yang penuh dedikasi, newsletter, dan 
materi cetakan berkala, laporan tahunan terkait 
penganiayaan Falun Gong, dan presentasi 
informatif terkait penganiayaan

Laporan tangan pertama dan presentasi 
informatif tentang manfaat latihan Falun 
Gong bagi jiwa dan raga

Sebuah rangkaian analisis jernih tentang penganiayaan Falun Gong berdasarkan ratusan ribu laporan tangan pertama 
dari Tiongkok. 

Karena materi ini terlalu banyak untuk diproses secara manual, teknologi pengolahan data terkini digunakan untuk 
merangkum data, memungkinkan statistik yang transparan dan dapat dipercaya tentang penganiayaan Falun Gong.

Minghui Publishing Center mengantisipasi dua arus konten 
utama: Minghui Research, berfokus pada statistik, fakta dan 
angka mengenai penganiayaan Falun Gong di Tiongkok; dan 
Minghui International, yang akan terus menyoroti manfaat dan 
pengalaman kultivasi diri dalam Falun Gong, serta menyediakan 
ringkasan data yang mudah dimengerti yang dihasilkan oleh 
Minghui Research.

Penelitian, analisis yang mendalam, dan statistik

Minghui sekarang telah mendirikan Minghui Publishing Center dengan tujuan untuk memperluas pe-
mahaman dan kesadaran publik akan penganiayaan terhadap Falun Gong, demikian pula pengalaman 
berkultivasi Falun Gong yang diceritakan oleh para praktisinya.

Ini pertama kalinya, Minghui berusaha secara aktif mengomunikasikan hasil kerjanya dan memberikan 
informasi resmi tentang penganiayaan Falun Gong bagi kebutuhan pemerintah, organisasi hak asasi 
manusia, kalangan akademisi, dan jurnalis.

Mengembangkan diri agar lebih baik dalam melayani anda

Sejarah yang panjang



`

17
Daring dalam

18 bahasa

MINGHUI.ORG

Minghui tetap berkomitmen untuk 
meningkatkan kesadaran tentang latihan 
Falun Gong yang damai dan indah, serta 

membantu mengakhiri penganiayaan.
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Falun Gong di Seluruh Dunia
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Anda dapat melihat kami di kota-kota besar 
di seluruh dunia, berbagi keindahan latihan 

spiritual yang damai ini, sambil meningkatkan 
kesadaran publik akan penganiayaan yang 

terjadi di Tiongkok.



Falun Gong

FalunDafa.org 
Informasi lebih lanjut latihan Falun Gong dan 

bagaimana mempelajarinya

TiantiBooks.org 
Buku-buku Dafa, CD, DVD, dan lain-lain 

Memberi tahu keluarga, teman dan kerabat tentang latihan 
meditasi ini! Dan ceritakan kepada mereka tentang peng-
aniayaan yang terjadi di Tiongkok. Bagikan informasi foto, 

cuplikan teks, atau statistik yang akan membantu lebih banyak 
orang untuk memahaminya.

id.Minghui.org
Berita terkini dan sebuah jendela kehidupan dari orang-orang 

yang berlatih Falun Gong.
Hubungi kami: kontak@id.minghui.org

HAK CIPTA MINGHUI.ORG

BAGAIMANA BANTU MENGAKHIRI 
BERMEDITASI PENGANIAYAAN

DARING DALAM 18 BAHASA

FALUN GONG
juga dikenal

sebagai

FALUN DAFA

Temukan manfaat Sejati - Baik - Sabar bagi Anda!


