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BAB II

FALUN DAFA DI TIONGKOK

Pada bab ini akan dibahas menegenai sistem pemerintah tiongkok dan sejarah

perkembangan Qigong hingga awal kemunculan Falun Dafa di Tiongkok pada tahun

1992. Lalu masuk pada perspektif pemerintah Tiongkok tentang Falun Dafa.32

2.1 Sistem Pemerintahan Tiongkok

Paska kemenangan CCP dibawah kepemimpinan Mao Ze dong ditahun 1949

secara otomatis membuat Tiongkok menerapkan ideologi komunis dan menjadi negara

dengan satu partai yaitu CCP. Meskipun dalam sistem pemerintahan Tiongkok

terdapat partai lain namun partai-partai yang ada dibawah kepemimpinan CCP dan

memiliki kekuatan yang lemah. Struktur politik utama Tiongkok terdiri dari dua

lembaga yang saling terkait yaitu CCP yang dipimpin oleh sekretaris jenderal tetapi

kontrol partai dipimpin secara kolektif oleh komite tetapnya dan pemerintahan yang

dipimpin perdana menteri.33 Hingga saat ini CCP memiliki lebih dari delapan puluh

32Kerry Dumbaugh dan Michael F. Martin, Congressional Research Service, Understanding China’s
Political System, dapat diakses dalam http://www.refworld.org/pdfid/4b73cd512.pdf (30/06/2018)
18:30WIB, Hal 1
33 Ibid, Hal 2.

http://www.refworld.org/pdfid/4b73cd512.pdf
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ribu anggota partai yang membuat CPP menjadi partai politik terbesar didunia.34 CCP

memiliki kekuasaan dihampir semua struktur politik pada pemerintahan Tiongkok.

Terlihat dalam kegiatan puncak yang dilakukan setiap lima tahun sekali yang dikenal

sebagai Kongres Rakyat Nasional (NPC). NPC ini sendiri terdiri dari lebih 2000

delegasi dari organizais partai diseluruh negeri35, yang diketahui bahwa CCP memiliki

kendali terhadap partai-partai kecil lainnya dipemerintahan. NPC ini sendiri diadakan

untuk menetapkan posisi-posisi penting dalam pemerintahan seperti komite sentral,

menteri, pejabat senior pengatur regulasi, pemimpin provinsi, president dan wakil

president serta perwira militer. Lalu, komite sentral bertindak sebagai dewan dereksi

yang bertugas untuk memilih anggota Pulitburo yang beranggota sebanyak 25 orang.

Pulitburo ini memiliki tugas dalam menentukan anggota tetap Pulitbiro yang diketahui

sebagai pemegang pusat kekuatan dan kepemimpinan kolektive CCP36.

CCP sendiri tergambarkan sebagai struktur piramida yang bertumpu pada

jutaan organisasi partai tingkat lokal diseluruh negeri dan mencapai hingga kebadan

pengambilan keputusan tinggi. Walaupun terdapat banyak bagan pembagian peran

kerja disetiap sistem pemerintahan Tiongkok semua kembali pada dua kekuasan awal

yaitu CCP. Selain itu CCP juga memiliki kontrol besar terhadap media massa di

Tiongkok. Hampir diseluruh pemberitaan yang ada di Tiongkok harus melewati seleksi

badan sensor dari departeman yang dibentuk oleh CCP.

34BBC News Asia, How China is Ruled: Communist Party, diakses dalam
https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13904437 (31/06/2018) 10:44WIB
35 Ibid.
36Eleanor Albert dan Beina Xu, Council on Foreign Relations, The Chinese Communist Party, dapat
diakses dalam https://www.cfr.org/backgrounder/chinese-communist-party , (31/06/2018) 10:26WIB

https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13904437
https://www.cfr.org/backgrounder/chinese-communist-party
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CCP digambarkan sebagai Tiongkok itu sendiri, sehingga dapat diartikan

ancaman yang muncul terhadap CCP adalah ancaman bagi Tiongkok. Pada tahun 1999

Jiang Zemin menjabat sebagai sekertaris jendral CCP. Jiang Zemin sendiri telah

memimpin Tiongko selama 13 tahun sejak 1990 hingga 2003. Dalam masa jabatanya

Jiang Zemin diketahui menjabat sebagai presiden dan ketua komisi militer pusat sejak

1993 serta menjabat sebagai sekretaris jendral CCP sejak 1990.37 Jiang Zemin yang

memiliki kekuasaan dan pengaruh besar sebagai president dan juga sekertaris jendral

CCP membuat Jiang Zemin memiliki pengaruh besar sebagai aktor dalam proses

pelabelan isu.

Gambar 2.1.1 Struktur sistem pemerintahan Tiongkok

Sumber: BBC News Asia38

2.2 Sejarah Qigong

Pada tahun 1980 Tiongkok memasuki periode yang dikenal sebagai periode

‘Qigong Boom’. Periode ini muncul karena banyaknya kelompok-kelompok Qigong

37 Fact and Details, China Under Jiang Zemin (1990-2003), diaskes dalam
http://factsanddetails.com/china/cat2/sub7/item76.html (31/06/2018) 11:38WIB
38 BBC News Asia, How China is Ruled: Communist Party, diakses dalam
https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13904437 (31/06/2018) 10:44WIB

http://factsanddetails.com/china/cat2/sub7/item76.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13904437
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dengan berbagai ajaran yang beragam. Dari kelompok latihan kecil mereka

berkembang menjadi group latihan bersama dalam skala besar. Qigong Boom

diperkirakan muncul sebagai reaksi terhadap larangan kegiatan keaagaman setelah

berakhirnya Revolusi Kebudayaan pada tahun 1976. Qigong muncul sebagai latihan

alternatif spiritual diluar keagaman,39 dalam menangapi krisis ideologi dan identitas

yang meluas ditenggah masyarakat.

Qigong adalah bentuk latihan olah tubuh yang terdiri dari gerakan-gerakan

lembut yang diulang beberapa kali. Gerakan dalam latihan ini biasanya bertujuan untuk

merenggangkan tubuh dan meningkatkan peredaran darah.40 Qigong juga dikenal

sebagai kegiatan partisipasi massa karena Qigong dilakukan secara bersama dan

berkelompok. Selain itu Qigong juga dilakukan ditempat umum dan terbuka sehingga

orang lain dapat ikut berpartisipasi secara langsung. Qigong memiliki arti ‘Qi’ atau

yang sering disebut energi vital. Qi merupakan energi yang dapat menyembuhkan

tubuh manusia apabila dilatih dengan benar. Sedangkan Gong dalam buku Falun Dafa

diartikan sebagai energi. Energi yang dimaksud disini adalah energi fisik yang dapat

merasakan sebuah objek. Energi Gong apabila dilatih juga dengan cara kultivasi, maka

energi tersebut mampu membawa kita pada tingkatan supranatural.41

39 Michael J.Greenlee, International Jurnal of Legal Information, A King Who Devours His People:
Jiang Zemin and The Falun Gong Crackdown: A Bibliography, Hal.3
40Energy Art,What is Qigong?, diakses dalam https://www.energyarts.com/what-qigong (22/02/2018,
20:29WIB)
41 Li Hongzhi, Falun Dafa, diakses dalam https://falundafa.org/eng/eng/pdf/flg_en.pdf (08/03/2018)
05:04WIB, Hal. 3

https://www.energyarts.com/what-qigong
https://falundafa.org/eng/eng/pdf/flg_en.pdf
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Qigong dan masyarakat Tiongkok merupakan sebuah kesatuan dari sejarah

panjang dan telah menjadi kebudayaan yang melekat serta menjadi bagian dari

masyarakat Tiongkok itu sendiri.

Qigong sering sekali dikaitkan dengan agama-agama yang ada di Tiongkok.

Namun, Qigong diperkirakan telah sebelum agama muncul, karena ajaran Qigong

tidak dapat kita temukan dibuku keagaman seperti teks skrip Dan, buku Dao atau buku

Trapitaka42. Hingga saat ini belum ada sumber yang memastikan kapan kebudayan

Qigong ini telah ada dimasyarakat Tiongkok. Warga Tiongkok berpendapat Qigong

adalah salah satu budaya prasejarah yang dikembangkan oleh pengetahuan modern.

Dalam latihan Qigong, terdapat Gugan ‘骨干 ’ yang berperan sebagai ketua

dalam latihan bersama. Praktisi yang dikategorikan sebagai Gugan biasanya

merupakan pratiksi yang telah mencapai kemanpuan intermediate/founder didalam

kelompok Qigong tersebut.Guganmemiliki kesempatan memimpin group berlatih dan

juga menyebarkan cara berlatih Qigong baik dalam skala kecil hingga skala besar.43

Latihan Qigong popular dikarenakan memiliki manfaat yang besar. Para

pratiksi Qigong berpendapat dengan latihan Qigong dapat membantu kesehatan fisik

dan jiwa serta dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Muculnya Qigong dalam

42Ibid., Hal. 2
43 Utiraruto Otehode dan Benjamin Penny, East Asian History, Activist Practitioners in The Qigong
Boom of The 1980S, diakses dalam http://www.eastasianhistory.org/41/otehode-penny (28/02/2018),
06:40WIB.

http://www.eastasianhistory.org/41/otehode-penny
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masayarakat Tiongkok juga ditanggapi baik oleh CCP dengan didirikanya China

Qigong Scientific Research Association (CQSRA) pada tahun 1986.44

Pada awal periode ‘Qigong Boom’ terdapat salah satu kelompok Qigong yang

cukup terkenal dan populer diawal ‘Qigong Boom’ yaitu Hexiangzhuang qigong鹤翔

庄气功 (Soaring Crane Qigong). Kelompok ini dikembangkan oleh Zhao Jinxiang

yang menjadikan salah satu latihan Qigong menjadi populer. Hexiangzhuang qigong

juga mengklaim partisipan dalam Qigong ini mencapai 10 juta partisipan. Namun,

dengan berjalannya waktu Hexiangzhuang qigong tergantikan dengan kelompok

Qigong lainnya yang lebih mampu menarik minat masyarakat Tiongkok. Hingga tahun

1997 terdapat lebih dari 2.400 kelompok Qigong yang terdaftar dalam CQSRA.45 Lalu,

diakhir ‘Qigong Boom’ di Tiongkok masyarakat mengenal kelompok Qigong Falun

Dafa.

2.3 Fase Awal Falun Dafa(1992-1996)

Falun Dafa atau Fa Lun Gong46merupakan kombinasi dari meditasi nilai moral,

kepercayaan spiritual dan keyakinan. Falun Dafa memiliki 3 nilai utama antara lain

44 Michael J.Greenlee, International Jurnal of Legal Information, A King Who Devours His People:
Jiang Zemin and The Falun Gong Crackdown: A Bibliography, Hal.557
45 Ibid.
46 Selanjutnya Falun Gong akan disebut Falun Dafa. Falun Gong adalah nama yang digunakan uituk
mengambarkan gerakan-gerakan yang ada dalam latihan. Sedangkan Falun Dafa lebih kepadamenyoroti
praktis dan spritualnya. Baca lebih banyak di Falun Gong, Identity, and The Struggle over Meaning
Inside and Outside China, oleh Yuezhi Zhao dalam
https://www.sfu.ca/cmns/faculty/zhao_y/assets/14_03-168_Ch13.pdf
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Zhen-Shan-Ren yang masing-masing berarti Sejati, Baik, Sabar.47 Berdasarkan buku

Zhuan Falun, Falun Dafa memliki arti Fa yang berarti hukum48, Dafa yang berarti

kebijakan Sang Pencipta49, dan Falun yang berarti miniatur alam semesta yang ada

pada setiap mahkluk hidup50. Falun Dafa diartikan sebagai tata cara untuk melatih

Falun dengan memaknai kebijakan yang ada di alam.

Falun Dafa dikenalkan pertama kali secara publik pada bulan Mei tahun 1992

oleh Li Hongzhi atau yang lebih dikenal dengan Master Li51. Master Li lahir pada 7 Juli

1978 di Gongzhuling, Tiongkok Utara. Sebelum melatih Falun Dafa, Master Li bekerja

disebuah perusahaan Changchun Cereals Company pada tahun 1982 dan keluar dari

pekerjaanya pada 1991.52 Setelah memutuskan keluar, Ia lebih fokus berlatih Falun

Dafa. Master Li mengklaim telah berlatih dan mengembangkan Falun Dafa sejak

1984.53 Secara esensial, Falun Dafa adalah gabungan gerakan yang didasarkan oleh

ajaran Budha, Tao dan Qigong54. Selain itu, gerakan-gerakan Falun Dafa juga

diciptakan dari gabungan-gabungan gerakan Qigong yang sempat dipelajari oleh

Master Li sebelumnya seperti The Chanmi Gong, The Jiungong Bagua Gong dan

47 Li Hongzhi, Zhuan Falun, diakses dalam
http://id.falundafa.org/book/Zhuan%20Falun%20%28Indonesian-2016%29.pdf Hal. 5 (01/03/2018)
05:48WIB
48 Ibid. Hal 1
49 Ibid. Hal vii
50 Harold White and Benjamin Penny, National Library of Australia, The Past, Present and Future of
Falun Gong, diakses dalam
https://www.nla.gov.au/benjamin-perry/the-past-present-and-future-of-falun-gong#bm3 (21/02/2018)
04:16 WIB
51 Selanjutnya Li Hongzi akan disebut Master Li.
52 Read more…. di True Face Li Hongzhi, data diakses dalam
http://www.china-embassy.org/eng/zt/ppflg/t36564.htm
53Op. Cit.,Harold White and Benjamin Penny.
54 Ibid.

http://id.falundafa.org/book/Zhuan%252520Falun%252520%252528Indonesian-2016%252529.pdf
https://www.nla.gov.au/benjamin-perry/the-past-present-and-future-of-falun-gong%2523bm3
http://www.china-embassy.org/eng/zt/ppflg/t36564.htm
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beberapa gerakan yang Ia pelajari dari Thailand55. Master Li berpendapat bahwa

dengan berlatih Falun Dafa, seseorang akan memperoleh kebaikan. Sedangkan, yang

membedakan Falun Dafa dan latihan Qigong lainya terletak pada tingkatannya.

Menurut Master Li, ajaran Qigong lainnya hanya sebatas menghalau penyakit dan

menyehatkan tubuh saja. Sedangkan, Falun Dafa mengajarkan untuk menuju ketingkat

yang lebih tinggi yaitu membangkitkan sifat ke-Budha-an, yang bisa didapat dengan

terus belatih Falun Dafa secara sungguh-sungguh hingga mendapatkan Xiulian.56

Falun Dafa dinilai dapat memperbaiki kesehatan fisik secara nyata, meningkatkan

energi dan vitalitas hidup, membebaskan diri dari stress, kegelisahan serta

meningkatkan watak dan moral ke arah yang lebih baik. Hal ini yang membedakan

Falun Dafa dengan kelompok Qigong lainnya karena tidak hanya tubuh yang sehat tapi

jiwa raga yang sehat seluruhnya. Meskipun, Falun Dafa merupakan hasil ciptaan dari

gabungan gerakan dan pemahaman ke-Budhaan dan Taosm namun Falun Dafa

menyatakan bahwa dirinya bukanlah bentukan dari agama baru. mereka lebih suka

menyebutnya sebuah 57 ‘ilmu pengetahuan baru’.

Terdapat 5 perangkat latihan Falun Dafa diantaranya:

1. Fozhan Qianshou Fa : Tujuan dari gerakan ini adalah membuka seluruh

saluran energi dalam tujuh, Menyerap energi alam semsta, senembus saluran

energi yang tersumbat sehingga mengalir lancar.

55 Facts, The Basic of Falun Gong, diakses dalam
http://www.facts.org.cn/ebook/flgwentijianmingshouce_en.pdf (02/03/2018) 06:43WIB
56 Zhuan Falun, Hal 1-7. (02/03/2018) 06:57WIB
57 Yuezhi Zhao, Chapter 13 Falun Gong, Identity and The Struggle Over Meaning Inside and Outside
China, diarises dalam https://www.sfu.ca/cmns/faculty/zhao_y/assets/14_03-168_Ch13.pdf
(20/05/2018) 13:38WIB, Hal.211

http://www.facts.org.cn/ebook/flgwentijianmingshouce_en.pdf
https://www.sfu.ca/cmns/faculty/zhao_y/assets/14_03-168_Ch13.pdf
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2. Falun Zhuang Fa : Merupakan metode mening memancang yang membuat

sekujur tubuh terhubung lancar, menumbuhkan kebijakan, memperkuat daya

energi serva menaikan tingkatan.

3. Guantong Liangji Fa : Membantu menghubungkan dan mengabungkan

energi alam seresta pada media kutub dengan energi didalam tubuh untuk

mencapai tujuan pemurnian tubuh.

4. Falun Zhoutian Fa : Merupakan gerakan agar sirkulasi energi menyeluruh

diseluruh tubuh dari permukaan Yin ke permukaan Yang secara terus menerus,

untuk memperbaiki kondisi tubuh yang tyda normal.

5. Shentong Jianchi Fa : Merupakan meditasii denga tujuan memperkuat

daya energi sekaligus berfungsi membersihkan pikiran dan tubuh melalui metode

Ding (Tenang, pikaran hening kosong namun tetap sadar)58

58 Detail gerakan Falun dafa, Li Hongzi, Falun Gong, dapat diakes didalam
https://falundafa.org/eng/eng/pdf/flg_en.pdf (06/03/2018) 15:49WIB, Hal52-73.

https://falundafa.org/eng/eng/pdf/flg_en.pdf
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Gambar 2.3.1 Gerakan Falun Dafa59

Pada Mei 1992, setelah melakukan pengujian sistem Falun Dafa yang baru

Master Li secara oficial mendaftarkan Falun Dafa dalam Chinese Qigong Scientific

Research Association(CQSRA). Setelahnya, dibulan Desember Master Li melakukan

demostrasi publik pertamanya dalam acara kesehatan Oriental Expo di Bejing. Dalam

kesempatan tersebut digunakan Master Li juga menjelaskan tentang berbagai manfaat

berlatih Falun Dafa dapat menyehatkan tubuh dan mengobati berbagai penyakit salah

59 French Falun Dafa Practitioner, Falun Dafa minghui.Org, Paris, France: Vice News Publishes Report
on Exposing The Persecution of Falun Dafa, diakses dalam
http://en.minghui.org/html/articles/2015/6/10/151005p.html (03/03/2018) 15:45WIB

http://minghui.org
http://en.minghui.org/html/articles/2015/6/10/151005p.html
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satunya adalah mampu menghancurkan batu ginjal dan batu empedu secara bertahap.60

Mulai saat itu informasi tentang Falun Dafa dan Master Li mulai tersebar dari mulut ke

mulut dan mulai dikenal oleh masyarakat Tiongkok. Falun Dafa pun dimakanai

berbeda-beda setiap praktisi, ada yang memaknai Falun Dafa sebagai set latihan fisik

hingga memahaminya sebagai sistem pengetahuan baru.

Tidak butuh waktu lama partisipan Falun Dafa bertambah dengan cepat.

Ditahun 1993 baru Falun Dafa secara resmi mengambungkan diri dalam organisasi

Chineses Qigong Scientific Research Association (CQSRA).61 Pada Maret tahun 1993,

dalam jurnal Chienese Qigong yang dipublikasikan oleh National Chinese Medicine

Association menuliskan bahwa Master Li telah memberikan kelas berlatih Falun Dafa

tidak hanya di Bejing tetapi juga dikota-kota lain seperti Changchun, Taiyuan, dan

provensi Shanxi.62 Sebulan setelahnya melalui Junshi Yiwen Press Master Li

menerbitkan buku Zhuan Falun pertamanya. Sebelumnya pada Desember 1992 Zhuan

Falun telah diperkenalkan secara singkat namun baru dipublish pada tahun 1993.

Setelahnya, pada Agustus 1993 CQSRA mendirikan Lembaga Penelitian Falun Dafa63

60Harold White and Benjamin Penny, National Library of Australia, The Past, Present and Future of
Falun Gong, diakses dalam
https://www.nla.gov.au/benjamin-perry/the-past-present-and-future-of-falun-gong#bm3 (21/02/2018)
04:09 WIB
61 Thomas Lum, CSR Report for Congress, China and Falun Gong, diakses dalam
https://www.everycrsreport.com/files/20060525_RL33437_780b0dedd723daa0264eff6178dfe7e235b7
27e9.pdf, (13/04/2018) 09:44WIB
62 Op. Cit.
63 Michael J.Greenlee, International Jurnal of Legal Information, A King Who Devours His People:
Jiang Zemin and The Falun Gong Crackdown: A Bibliography, Hal.557

https://www.nla.gov.au/benjamin-perry/the-past-present-and-future-of-falun-gong%2523bm3
https://www.everycrsreport.com/files/20060525_RL33437_780b0dedd723daa0264eff6178dfe7e235b727e9.pdf
https://www.everycrsreport.com/files/20060525_RL33437_780b0dedd723daa0264eff6178dfe7e235b727e9.pdf
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dengan kerjasama Komisi Olahraga Negara.64 Secara langsung Lembaga Penelitian

Falun Dafa masuk dalam struktur formal yang diakui negara. Hal ini membuat

kepopularitasan Falun Dafa meningkat seiring dengan meningkatnya legitimasi Falun

Dafa. Serta partisipasi dan dukungan para pejabat atas dan menengah dan juga

dukungan dari berbagai lapisan masyarakat Tiongkok.

Dalam beberapa artikel juga dituliskan diawal kemunculan Falun Dafa dan

bagaimana antusias masyarakat Tiongkok. Falun Dafa muncul sebagai salah satu

solusi ditengah kekahawatiran mengenai dana rumah sakit yang semakin tidak

terjangkau, akibat runtuhnya sistem perawatan sosial. Munculnya Falun Dafa ditengah

kapitasisasi dengan mengangkat tradisi kebudayan Tiongkok yang meningatkan akan

kedamaian dan menguatkan moralitas. Falun Dafa telah membentuk identitas

perlawanan untuk menolak hal-hal bersifat duniawi dan lebih mementingkan

kedamaian hati dan jiwa. Hal ini pula yang disinyalir alasan tingginya minat dari

masyarakat Tiongkok.65

Tingginya antusias masyarakat Tiongkok dapat dilihat dari undangan yang

diterima oleh Master Li yang dalam waktu 9 hari harus menghadiri undangan sebanyak

56 ceramah umum diberbagai kota besar di Tiongkok.66 Pada bulan Juli dan Agustus

The Journal Qigong and Science juga melaporkan bahwa Master Li telah memberikan

pengajaran dalam 10 malam dengan jumlah partisipan mencapai 2200 peserta

64 Yuezhi Zhao, Chapter 13, Falun Gong, Identity, and The Struggle over Meaning Inside and Outside
China, diakses dalam https://www.sfu.ca/cmns/faculty/zhao_y/assets/14_03-168_Ch13.pdf
(20/04/2018) 09:25WIB Hal 211
65Ibid., Hal.212
66 Op. Cit.

https://www.sfu.ca/cmns/faculty/zhao_y/assets/14_03-168_Ch13.pdf
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diauditorium sebuah universitas. Disini kita bisa lihat bagaimana bentuk kesuksesan

Falun Dafa di Tiongkok. Dalam waktu yang cukup singkat Falun Dafa mampu menarik

perhatian warga Tiongkok. Tidak hanya sampai disitu, pada Desember 1993 Master Li

berhasil mendapatkan 2 penghargaan berupa yaitu ‘The Award fo Advancing Boundary

Science’ dan ‘Qigong Master Most Acclaimed by the Masses’67 Pada tahun 1993

hingga 1994 Master Li telah memberikan kelas dihampir seluruh daratan Tiongkok.68

Menurut pemerintah Tiongkok sejak dibentuknya Falun Dafa pada 1992. Falun Dafa

telah memiliki 39 Pusat pembelajaran umum dengan lebih dari 1.900 Gugan, dan lebih

dari 28.000 spot tempat latihan diberbgai provinsi dan kabupaten di Tiongkok.69

Melihat respond positif yang didapat Master Li dan Falun Dafa pada tahun

1994 Master Li mempublish buku ke 2 Zhuan Falun. Setelah menyebarkan ajaran

didaratan Tiongkok. Master Li muai menyebarkan Falun Dafa diluar Tiongkok,

dimuali dari memberi seminar tentang Falun dafa di berbagai tempat seperti Stockholm

dan Paris ditahun 1995. Lalu, Sydney, Huston dan New York ditahun 1996. Tahun

1995-1996 Master Li lebih disibukkan dengan melakukan berbagai seminar diluar

Tiongkok. Falun Dafa sendiri mengklaim telah tersebar keseluruh dunia dan dilatih

oleh ratusan juta orang di 114 negara. Seperti Jepang, Afrika, Australia, India, Prancis

dan masih banyak lagi.

67 Ibid.
68 Ibid.
69Embassy of the People’s Republic of China in The United, True Face of Li Hongzhi, diakses dalam
http://www.china-embassy.org/eng/zt/ppflg/t36564.htm (07/03/2018) 13:51WIB

http://www.china-embassy.org/eng/zt/ppflg/t36564.htm
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Penyebaran Falun Dafa diluar Tiongkok terjadi selain karena seminar-seminar

yang dilakukan Master Li tetapi juga dikarenakan oleh orang-orang yang datang ke

Tiongkok saat periode tahun kejayaan Falun dafa dan membawa ajaran Falun Dafa ke

negara asal masing-masing. Dan juga, terdapat beberpa praktisk Falun Dafa Tiongkok

yang melakukan perjalaan keluar negeri dan membuat pusat latihan bersama dinegara

tujuannya. Selain menyebar informasi tentang Falun Dafa selain melalui buku Zhuan

Falun dan melakukan kegiatan berlatih bersama.

Ketenaran Falun Dafa di Tingkok juga dapat dilihat dari masuknya buku Zhuan

Falun dalam list best seller pada bulan Januari, Maret dan April ditahun 1996.70

Cepatnya penyebaraan informasi tentang Falun Dafa dimedia cetak juga dipengaruhi

dengan kondisi Tiongkok yang saat itu sedang mempromosikan teknologi percetakan,

audiovisual dan telekomunikasi diseluruh masyarakat. Hal ini pula yang mendukung

percepatan distribusi buku dan industri audio visual dari sektor pendidikan hingga

sektor hiburan. Komersialisme mendorong perusahaan-perusahaan untuk menjual

apapun yang dicetak.71 Sedikitnya terdapat 7 rumah penerbit resmi yang membantu

penyebaran Falun Dafa di Tiongkok. Salah satunya pada diakhir tahin 1994 Radio dan

Penyiaran Media Tiongkok , Badan Penerbitan Adimistrasi Negara untuk Radio, Film

dan Televisa menerbitkan buku Zhuan Falun. Selain itu terdapat 2 rumah penerbit

70 Epoch Time, The Epoch Time, Falun Dafa Timeline of Key Events From 1992 to Today (Interactive),
diakses dalam
https://www.theepochtimes.com/falun-dafa-timeline-of-events-from-1992-to-today_668686.html,
(06/03/2018) 15:44WIB.
71 Yuezhi Zhao, Chapter 13, Falun Gong, Identity, and The Struggle over Meaning Inside and Outside
China, diakses dalam https://www.sfu.ca/cmns/faculty/zhao_y/assets/14_03-168_Ch13.pdf
(20/04/2018) 09:25WIB Hal 213

https://www.theepochtimes.com/falun-dafa-timeline-of-events-from-1992-to-today_668686.html
https://www.sfu.ca/cmns/faculty/zhao_y/assets/14_03-168_Ch13.pdf
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audio visual provinsi besar di Tiongkok Timur Laut merilis rekaman audio dan video

ceramah dan intruksi latihan yang dipimpin oleh Master Li. Selain rumah penerbitan

resmi terdapat juga rumah penerbitan bawah tanah yang ikut melakukan penerbitan

buku yang berkaitan dengan Falun Dafa untuk mengembangkan usaha mereka lebih

cepat karena melihat minat pasar yang begitu besar terhadap informasi yang berkaitan

dengan Falun Dafa dan telah menghasilkan 3.51 juta kopi dari ke 4 buku yang ditulis

Master Li.72

Falun Dafa Tiongkok juga melakukan aktif melakukan penyebaran informasi

melalui brosur, VCD serta melalui website khusus yang memuat berita dan informasi

seputar kegiatan Falun Dafa. Untuk mengkoordinasi pertemuan dan distribusi

informasi Falun Dafa juga memanfaatkan email, telephone dan juga internet.

Namun, paska munculnya larangan Falun Dafa di Tiongkok oleh pemerintah

pada tahun 1999. Banyak website, situs-situs yang memuat tentang berbagai informasi

Falun Dafa diblokir oleh pemerintah Tiongkok. Selain itu pemusnaan buku, tape, dan

berbagai material promosi mengenai Falun Dafa juga dilakukan.73

Hingga tahun 2017 buku Zhuan Falun yang merupakan salah satu rujukan

wajib untuk mempelajari tentang Falun Dafa, telah diterjemahkan dalam 9 bahasa74

dunia dengan tujuan mempermudah para partisi Falun Dafa mancanegara. Selain itu,

buku Zhuan Falun dalam versi bahasa inggris dan juga bahasa Indonesia telah tersedia

72 Ibid,.
73 Erin Chlopak, Human Rights Brief Volume 9, Issue 1, China’s Crackdown on Falun Gong, diakses
dalam http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1435&context=hrbrief
(14/04/2018), 16:48WIB
74 Dray Brown, Encyclopaedia Britannica, Li Hongzhi Chinese-Born Religious Leader, diakses dal am
https://www.britannica.com/biography/Li-Hongzhi (07/03/2018) 13:01WIB

http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1435&context=hrbrief
https://www.britannica.com/biography/Li-Hongzhi
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secara online dan data kita akses dengan gampang melalui internet. Berdasarkan versi

Pdf-nya buku ini terdiri dari 422 halaman yang memuat berbagai penjelasan tentang

manfaat berlatih Falun Dafa dan bagaimana Falun Dafa dan nilai-nilai dalam semesta

dan tujuh saling berinteraksi ketika kita berlatih Falun Dafa.

Selain buku Falun Dafa juga memiliki Official Website sebagai tempat mencari

informasi tentang Falun Dafa. Sedikitnya terdapat 2 official website.75 Seperti

falundafa.org, yang tersedia dalam 41 bahasa dari bahasa Inggris, Arab, China dan

masih banyak lagi. Dalam Websitenya terdapat informasi pengenalan singkat tentang

Falun Dafa, manfaat dalam berlatih Falun Dafa, hingga kontak para Gugan dan tempat

meraka berlatih diberbagai benua diseluruh dunia dari Afrika, Eropa, Asia, Amerika

Utara, Amerika Selatan, dan Oceania. Selain itu juga terdapat data-data tentang buku

Zhuan Falun, hingga audio dan video yang bisa didownload secara bebas.

Selain falundafa.org terdapat minghui.org, dalam website ini lebih mengexpos

tentang berbagai kegiatan dan berita sekitar Falun Dafa baik mengenai latihan bersama

dan berbagai kasus yang dikaitkan dengan Falun Dafa. Para pratisi Falun Dafa

menggunakan webiste ini sebagai alat klarifikasi dan juga meminta dukungan terhadap

masyarakat internasional. Dalam website ini juga terdapat sekilas infromasi tentang

Falun Dafa namun tidak secara terperinci dan mendalam seperti website falundafa.org.

Selain itu dalam website ini hanya menyediakan 17 bahasa penerjemahaan dan 2

website utama dalam bahasa mandarin.

75 Jumlah official website ini sudah berkurang berkaitan dengan pelarangan Falun dafa paska 1999. Hal
ini dikarenakan pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok

http://falundafa.org
http://falundafa.org
http://minghui.org
http://falundafa.org
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Selain 2 Official website tersebut terdapat beberapa website yang dibuat khusus

untuk daerah tertentu seperti faluninfo.net, yang berisi tentang Informasi center

tentang Falun Dafa terutama mengenai isu-isu tentang pelanggaran HAM yang

dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. DalamWebsite ini juga dijelaskan tentang 7 misi

pembuatan webisite ini. Pertama, untuk mendokumentasikan Pelanggaran HAM oleh

Falun Gong di Tiongkok dan Intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok

terhadap praktisi Falun Dafa dinegara lain; Kedua, Sebagai sarana penyebarluasan

informasi yang berkaitan dengan media, Pemerintah, lembaga pendidikan, LSM dan

lembaga penelitian; Ketiga, berfungsi sebagai sumberdaya bagi siapa saja yang

berusaha mempelajari lebih lanjut tentang Falun Dafa dan kekerasan yang dialami

praktisi Falun Dafa di Tiongkok; keempat, untuk memantau dan menganalisa liputan

berita dan representasi Falun Dafa dimedia, katalog dan mengatur pemberitaan utama;

Kelima, sebgai perwakilan resmi perwakilan praktisi Falun Dafa untuk wartawan dan

organisasi media; Keenam, mengadvokasi hak-hak Falun gong di Tiongkok dalam

perwakilan hukum atau pengadilan; yang terakhir adalah sebagai pendukung kerja

advokasi yang berkaitan dengan Falun Dafa seperti memproduksi selembaran

informasi dan video dokumenter.76 Dalam faluninfo.net ini tidak sebagai website

promosi Falun Dafa. Namun, lebih berfokus untuk mengkoreksi propaganda yang

dilakukan oleh CCP. Staff dalam website ini terdiri dari berbagai profesi dan expertis.

76 Faluninfo, Falun Dafa Info Center, About Us’Our Mission’, diakses dalam
http://faluninfo.net/our-mission/, (14/04/2018) 18:51WIB

http://faluninfo.net
http://faluninfo.net
http://faluninfo.net/our-mission/
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Selain itu juga terdapat clearharmony.net yang merupakan webisite Falun Dafa

kusus di Eropa. yang membahas secara kusus tentang kegiatan Falun dafa di Eropa.

Lalu terdapat Falun Dafa Association United Kingdom77, Inland Northwest Falun Dafa

yang merupakan website kelompok Falun Dafa Dearth Wahington, Idaho, Montana.78

Selain itu terdapat website Falun Dafa Fellowship yang berisi data link tentang

Website Falun Dafa, Informasi Center Falun Dafa, Friends of Falun Gong dan juga

kumpulan berita dan buku tentang Falun Dafa.79 Serta masih banyak lagi

website-website tentang Falun Dafa dari berbagai daerah.

Selain melalui website para praktisi Falun Dafa juga menanfaatkan beberapa

sosial media yang popular saat ini untuk memperkenalkan Falun Dafa serta membahas

isu-isu yang berkaitan dengan Falun Dafa seperti dalam Page Facebook seperti Friends

Falun Gong, Falun Dafa Information Center, Falun Dafa dan Page Falun Dafa dari

berbagai negara. Selain Facebook juga terdapat beberpa Youtube channel yang

membahas tentang cara berlatih Falun Dafa hingga dukungan terkaitan dengan isu-isu

Falun Dafa. Seperti New Tang Dynasty Television (NTD.TV) yang berisi tentang berita

seputar kebudayaan Tiongkok hingga isu-isu HAM seperti Falun Dafa.

Pada1995-1996 selain anggap sebagai masa kejayaan Falun Dafa Tiongkok pada

masa itu juga dinilai oleh beberapa peneliti sebagai tanda titik awal dimana Falun Dafa

mula menghilang dari sejarah Qigong Tiongkok. Hal yang menandai moment ini

77 Link Falun Dafa Association UK data diakses dalam http://www.tangarts.co.uk/falundafa.html/
78 Link Inland Northwest Falun Dafa data diakses dalam https://falun-inlandnw.org/
79 Link Falun Dafa Fellowship dapat diakses dalam. https://falundafafellowship.com/resources/

http://clearharmony.net
http://www.tangarts.co.uk/falundafa.html/
https://falun-inlandnw.org/
https://falundafafellowship.com/resources/
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adalah keluarnya Falun Dafa dari Chinese Qigong Scientific Research

Association(CQSRA) pada Desember 1996.80

2.4 Falun Dafa dalam Prespektive Pemeintah Tiongkok

Pada 22 Juli 1999, pemerintah Tiongkok mengumungan secara resmi tentang

larangan Falun Dafa di Tiongkok. Falun Dafa dideklarasi sebagai organisasi ilegal oleh

Kementrian urusan sipil. Selain itu kementrian keamanan publik juga melarang segala

bentuk pengiklanan, distributor barang, latihan atau meditasi bersama, maupun petisi

untuk melindungi Falun Dafa. Serta hal-hal yang berkaitan dengan Falun Dafa.81

Pelarangan secara masif ini pun segera menyebar luas. Banyak berbagai alasan muncul

yang mendasari penegeluaran kebijakan oleh pemerintah Tiongkok. Diantaranya

adalah Ketakutan pemerintah Tiongkok terhadap perkembangan Falun Dafa yang

cukup besar hal ini dapat dilihat dari jumlah praktisi Falun Dafa yang terus meningkat

melebihi jumlah anggota partai CCP. Diperkirakan jumlah anggota Falun Dafa pada

saat pelarangan dikeluarkan jumlah praktisi Falun Dafa mencapai 10.000 lebih.82

Selain itu, banyak anggota aktif CCP yang juga merupakan praktisi Falun Dafa.

Walaupun banyak dari anggota CCP yang diperkirakan merupakan praktisi Falun Dafa.

Namun, tidak ada yang data mengatakan dengan pasti jumlah anggota CCP yang

80 Harlod White and Benjamin Penny, National Library of Australia, The Past, Present and The Future
of Falun Gong, diakses dalam
https://www.nla.gov.au/benjamin-perry/the-past-present-and-future-of-falun-gong (21/02/2018) 04:09
WIB
81 Human Right Watch, China Uses ‘Rule of Law to Justify Falun Gong Crackdwon, diakses dalam
https://www.hrw.org/news/1999/11/09/china-uses-rule-law-justify-falun-gong-crackdown (21/02/2018)
10:10WIB
82 Ibid,.03:37WIB

https://www.nla.gov.au/benjamin-perry/the-past-present-and-future-of-falun-gong
https://www.hrw.org/news/1999/11/09/china-uses-rule-law-justify-falun-gong-crackdown
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bergabung dengan Falun Dafa. Hal ini juga menjadi kesulitan tersendiri dalam

mengidentifikasi anggota CCP yang juga merupakan praktisi Falun Dafa karena tidak

adanya pendaftaran keanggotaan Falun Dafa. Wakil president Hu Jintao menyatakan

2,1 juta dari praktisi Falun Dafa diidentifikasi sepertiganya sebagai anggota CCP83

Selain CCP banyak juga anggota aktif dari tentara pembebas rakyat yang juga

diidentifikasi sebagai praktisi dari Falun Dafa.84 Tidak hanya angota aktif dari para

militer dan juga politisi. Banyak dari pensiunan politisi baik dari CCP maupun kader

pemerintahan hingga pensiuan para pejabat tinggi militer hingga anggota biasa militer

yang merupakan praktisi Falun Dafa juga85. Hal ini pula yang menimbulkan tuduhan

bahwa Falun Dafa akan mucul sebagai partai politik baru yang akan mejadi partai

oposisi CCP. Selain itu kemampuan Falun Dafa yang mampu menggerakkan masa

yang cukup besar pada April 199986 dalam demo damai yang dilakukan Falun Dafa

menimbulkan anggapan pencucian otak yang dilakukan oleh Master Li terhadap

praktisinya.

Pemerintah Tiongkok melalui website resminya di Embassy of The People’s

Republic of China in Canada menjelaskan tentang alasan pemerintah Tiongkok

melarang Falun Dafa. Pemerintah Tiongkok mengidentifikasi bahwa Falun Dafa

merupakan kelompok ajaran sesat yang memegang paham anti pengetahuan, anti

83Congressional Research Service, China and Falun Gong, diakses dalam
www.everycrsreport.com/files/20060811_RL33437_7a2c8c5e3d6287ac5ca9789e4c6486617b886f59.p
df (21/02/2018) 09:49WIB
84 Op.Cit,.
85 Op. Cit,.
86 Op. Cit,.

https://www.everycrsreport.com/files/20060811_RL33437_7a2c8c5e3d6287ac5ca9789e4c6486617b886f59.pdf
https://www.everycrsreport.com/files/20060811_RL33437_7a2c8c5e3d6287ac5ca9789e4c6486617b886f59.pdf
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kemanusiaan dan anti sosial. Menggunakan qigong sebagai kamuflasee untuk dapat

mencuci otak dan mengendalikan para praktisinya.87

Memiliki ajaran ideologi yang dinilai keras dan berbeda dengan ideologi partai

juga menimbulkan tuduhan bahwa Falun Dafa bukan ‘sekedar’ metode qigong pada

umumnya.Melainkan ideologi sesat yang dirancang dan dikembangkan dengan sangat

baik yang berlawanan dengan ideologi partai dimana pelarangan atau pembubaran

secara paksa merupakan jalan satu-satunya88. Pemerintah Tiongkok beranggapan

selain ajaran yang sesat, Falun Dafa dinilai hanya menyebarkan omong kosong

belakang. yang mengatakan dapat menyembuhkan penyakit tanpa perawatan medis.

Selain itu, mengangap Master Li sebagai salah satu tuhan dalam wujud manusia

dengan berbagai kemampuan yang sangat tidak masuk akal. Falun Dafa digolongkan

sebagai tragedi yang menghilakan 1,700 korban jiwa. Hal ini dikarenakan banyak

praktisi Falun Dafa yang menolak melakukan perawatan medis, melakukan bunuh diri

hingga membunuh anggota keluarga mereka sendiri. Selain itu, Falun Dafa juga

dikatakan sebagai sebuah tragedi oleh pemerintah Tiongkok karena telah menciptakan

gangguan sosial yang cukup serius di Tiongkok. Selain itu, tuduhan yang datang untuk

Falun Dafa adalah diidentifikaisnya Falun Dafa melakukan pengumpulan uang kotor

dan melakukan kejahatan menghindari pajak serta pencucian uang.89

87 Embassy of The People’s Republic of China in Canada, Chinese Embassy’s Statement on The Issue of
Falun Gong, diakses dalam http://ca.china-embassy.org/eng/zjgx_1/zzwl/t265055.htm (18/05/2018)
15:09WIB
88 Op. Cit,.
89 Op. Cit,.

http://ca.china-embassy.org/eng/zjgx_1/zzwl/t265055.htm
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Setelah dikeluarkannya larangan Falun Dafa di Tiongkok. Pemerintah melalui

pengadilan rakyat tinggi dan kejaksaan agung juga mulai mengeluarkan serangkaian

interprestasi dalam menerapkan undang-undang yang berlaku untuk para praktisi Falun

Dafa. Para praktisi Falun Dafa dikenakan ketentuan Artikel 300 hukum pidana yang

berisi tentang pemujaan. Pasal ini memuat tentang perkumpulan rahasia hingga

organisasi agama yang sesat. Selain itu pengadilan menambahkan pasal ini merupakan

pasal yang cukup serius karena hukuman yang diterapkan dengan minimal hukuman 7

tahun untuk tindakan sangat serius dan hukuman paling berat penjara seumur hidup

atau hukuman mati.90

Selain Artikel 300 tidak sedikit juga para praktisi Falun Dafa yang mendapat

tuduhan yang berbeda-beda. Selain tuduhan berkumpul secara ilegal yang menggangu

tatanan sosial. Terdapat juga tuduhan mencuri rahasia negara, pembunuhan atau cedera

disengaja, penipuan, pemisahan negara hingga percobaan penggulingan sistem sosialis.

Selain mendapatkan tuduhan yang berbeda-beda. Banyak dari para Praktisi Falun Dafa

yang ditangkap mendapatkan ketidak adilan dengan dijatuhkannya hukuman tanpa

pengadilan, ditempatkannya mereka dalam pendidikan kembali melalui kerja paksa

oleh kepolisian hingga mendapatkan pendidikan anti-Falun Dafa. Jumlah dari para

praktisi yang mengalami proses tidak adil91 inipun tidak dapat dikomfirmasi dengan

jelas.

90 Human Right Watch, China Uses ‘Rule of Law to Justify Falun Gong Crackdwon, diakses dalam
https://www.hrw.org/news/1999/11/09/china-uses-rule-law-justify-falun-gong-crackdown (21/02/2018)
12:11WIB
91 Ibid.

https://www.hrw.org/news/1999/11/09/china-uses-rule-law-justify-falun-gong-crackdown
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Berdasarkan beberapa alasan Falun Dafa diidentifikasi oleh pemerintah

Tiongkok sebagai kelompok ancaman yang dapat mengancam CCP. Oleh karena itu

juga pemerintah mulai melakukan proses pelabelan terhadap Falun Dafa di Tiongkok

yang akan dibahas lebih lanjut dalam Bab III


