
Tentang Masalah Pengumpulan Dana 

Selama beberapa tahun selalu ada saja orang di daratan Tiongkok 

mengumpulkan dana secara pribadi, dengan dalih membantu NTDTV, Koran Dajiyuan 

dan beberapa media lainnya yang dikelola praktisi di luar negeri, mereka 

mengumpulkan dana dari para praktisi. Hal ini tidak boleh dilakukan. Sebuah media 

dalam jangka panjang tidak dapat beroperasi secara normal, mengandalkan bantuan 

dana dari praktisi dalam jangka panjang, ini sudah merupakan masalah yang serius; 

ditambah lagi mengumpulkan dana di antara praktisi, ini berarti kesalahan di atas 

kesalahan. Masalah tersebut sudah berkali-kali saya utarakan kepada beberapa media 

besar, dan mereka juga sudah menyatakan sikap secara tegas tidak akan 

mengumpulkan dana dari praktisi daratan Tiongkok. Jika demikian, lalu siapakah 

orang-orang yang mengumpulkan dana di berbagai tempat di daratan Tiongkok? Apa 

tujuan mereka? Pada beberapa tahun ketika penganiayaan baru dimulai, sering kali 

ada mata-mata PKT dan orang jahat yang bermaksud tidak baik memanfaatkan 

berbagai dalih mengumpulkan dana dari para praktisi, membuat sejumlah praktisi 

menderita kerugian besar dalam kehidupannya, karena keterkaitan dengan hal ini, 

mereka juga dianiaya dengan sangat serius. Saya dahulu di dalam ceramah Fa, pernah 

mengutarakan Fa perihal tidak menerima uang dari para praktisi, mengapa tidak 

dipatuhi? (Terkecuali sejumlah praktisi yang secara spontan mengorganisasi materi 

klarifikasi fakta.) Ada sebagian praktisi yang memiliki usaha besar, yang punya 

kemampuan, itupun harus mendapat persetujuan dari saya sendiri baru dibenarkan. 

Lagi pula setiap kali ketika ada sebagian praktisi telah melakukan hal-hal yang tidak 

semestinya dilakukan, maka kejahatan akan memanfaatkan celah kekosongan, 

mengakibatkan praktisi yang terlibat ditangkap dan dianiaya. Kalian haruslah menarik 

pelajaran! Dibicarakan dari suatu aspek lain, saya meminta agar media berpijak pada 

masyarakat, menjadi sebuah perusahaan yang mengelola usaha secara normal, 

sirkulasi sehat semacam ini barulah lebih menguntungkan bagi klarifikasi fakta. Jadi 

bantuan dana semacam itu bukankah membuat mereka senantiasa bermentalitas 

untuk menggantungkan diri kepada praktisi dalam jangka panjang, sehingga terus saja 

tidak dapat mengelola usaha dengan baik? Jika terus berlanjut seperti ini, bukankah 

ketergantungan tersebut akan menguras habis uang para praktisi? Jika demikian juga 

tidak akan ada keagungan De. Saya harap anda sekalian jangan lagi memupuk 

mentalitas beberapa media yang mengandalkan praktisi. Ini adalah urusan kita semua, 

bila dilakukan dengan baik maka adalah hal yang baik, bila dilakukan tidak baik maka 

adalah hal yang buruk. Saya harap anda sekalian menarik pelajaran, jangan lagi 

sembarangan mengumpulkan dana dan memberi bantuan dana, tempuhlah jalan 

Xiulian kalian dengan baik! 
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