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Film dokumenter ini mengungkap kejahatan yang 
belum pernah terjadi sebelumnya tentang perampasan 
organ oleh PKT terhadap praktisi Falun Gong yang 
masih hidup melalui dokter dan penyelidik.

Laporan Investigasi tentang Kejahatan Negara Partai 
Komunis Tiongkok atas Perampasan Organ Hidup-hid-
up Massal terhadap Praktisi Falun Gong 2006-2015
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Perundang-undangan dan Resolusi
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Serial dokumenter ini secara sistematis mengungkap 
kejahatan genosida negara PKT dalam perampasan organ 
hidup-hidup terhadap Praktisi Falun Gong di Tiongkok.

Israel
Israel meloloskan Undang-Undang Transplantasi 

Organ pada tahun 2008.

Spanyol
Amandemen Hukum Pidana 2010 untuk 

menghukum perdagangan organ.

Italia
Senat Italia menyetujui RUU pada tahun 2015 untuk

mengecam perampasan organ di Tiongkok.

Taiwan
Taiwan meloloskan Undang-Undang Transplantasi 

Organ Manusia tahun 2015.

Amerika Serikat
Pada 13 Juni 2016, Dewan Perwakilan Rakyat AS 

mengeluarkan H.Res.343 yang mengutuk 
perampasan organ di Tiongkok.

Parlemen Eropa
Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi 

yang mengutuk perampasan organ di Tiongkok 
pada 12 Desember 2013.

���������������������������������������	����

��
	���
������	�
����������

����������������������

��������������������

�����
�����
���	��
����
���
����������
��

���������������������

���������������������������������������
��������������������������������������

����������������������



PINDAI SAYA
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Partai Komunis Tiongkok (PKT) menggunakan 
metode yang tidak manusiawi, merampas organ dari 
orang yang masih hidup, untuk secara brutal memus-
nahkan praktisi Falun Gong dan kelompok orang 
lainnya. Kekejaman ini telah berlangsung selama lebih 
dari 20 tahun di Daratan Tiongkok. 
Seperti yang ditunjukkan oleh fakta, Partai Komunis 
Tiongkok adalah iblis terbesar, yang belum pernah ada 
dalam sejarah manusia. Ini adalah organisasi kriminal 
paling jahat. Yang lebih mengerikan, Partai Komunis 
Tiongkok menggunakan paksaan, bujukan, cuci otak, 
penipuan dan sebagainya, untuk memaksa masyarakat 
internasional tetap diam atas kejahatan penganiayaan 
semacam itu. Ini memanen jiwa manusia, dengan 
menghancurkan garis dasar etika kemanusiaan, oleh 
karena itu membawa umat manusia kepada kehancu-
ran. 
Mari kita bekerja sama untuk mengungkap kejahatan 
PKT terhadap kemanusiaan dan mengakhiri kekeja-
man perampasan organ hidup-hidup. Kita harus mem-
bawa semua penjahat ke pengadilan, untuk memulih-
kan dan menegakkan kebenaran dalam masyarakat 
kita.

����������������������������������������������
�
���� ����� 	������������ ����� 	���� �����������
����������� ������ ������������ ����� ���� ����
�������������������������������	�������

������ ���� �	�� ��
��� �����	����� 	��
����������������������������
	����
������������������������

Organisasi Dunia untuk Penyelidikan Penganiayaan 
Falun Gong (WOIPFG) didirikan pada 20 Januari 2003. 
Misi kami adalah : untuk menyelidiki tindak kejahatan 
dari semua institusi, organisasi dan individu yang terlibat 
dalam penganiayaan terhadap Falun Gong; untuk 
melakukan investigasi ini, tak peduli berapa lama waktu 
yang dibutuhkan, tak peduli seberapa jauh dan dalam 
kami harus menelusuri, untuk mengungkap tuntas; demi 
menjalankan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan; serta 
memulihkan dan menegakkan keadilan dalam 
masyarakat.

Pada tanggal 9 Maret 2006, hari kedua setelah media 
melaporkan bahwa rezim PKT telah merampas organ 
hidup-hidup dari praktisi Falun Gong, WOIPFG melun-
curkan penyelidikan sistematis yang menargetkan 
daratan Tiongkok. Sebagai bagian dari upaya kami secara 
terus-menerus selama lebih dari belasan tahun terakhir, 
kami telah melakukan puluhan ribu investigasi melalui 
telepon yang menargetkan 891 rumah sakit transplantasi 
dan melakukan beberapa putaran pencarian, mempelajari 
dan menganalisis ratusan ribu laporan media, makalah 
medis, cache halaman web rumah sakit, dan database dari 
lebih dari 9.519 spesialis medis transplantasi.

Penyelidikan WOIPFG bahkan telah menyentuh para 
petinggi paling senior Tiongkok, termasuk lima anggota 
komite tetap Politbiro Pusat Partai Komunis Tiongkok 
(PKT), wakil ketua Komisi Militer Pusat, anggota komite 
Politbiro Pusat, menteri pertahanan, dan mantan pejabat 
kesehatan. menteri Departemen Logistik Umum Tentara 
Pembebasan Rakyat. 
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Sejak 1999, kelompok kriminal Partai Komunis Tiongkok 
(PKT), yang dipimpin oleh mantan pemimpinnya Jiang 
Zemin, telah memanipulasi seluruh aparatur negara, 
termasuk Partai, pemerintah, militer, polisi bersenjata, 
sistem peradilan dan institusi medis, untuk melakukan 
pembantaian genosida terhadap praktisi Falun Gong 
melalui perampasan organ hidup-hidup untuk transplanta-
si di seluruh Tiongkok. Ini adalah kejahatan negara yang 
diprakarsai oleh Jiang Zemin dan dipimpin oleh PKT. Ini 
adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kema-
nusiaan!

EndOrganHarvesting.com

Peta Distribusi Rumah Sakit yang Diduga Terlibat
Perampasan Organ Hidup-hidup

◆Kesimpulan Satu: Perampasan organ hidup-hidup terhadap 
praktisi Falun Gong adalah kejahatan sistematis yang dilaku-
kan oleh negara, diprakarsai oleh Jiang Zemin dan dipimpin 
oleh rezim Komunis Tiongkok.
◆Kesimpulan Dua: Sejumlah besar bukti menunjukkan 
adanya kumpulan donor organ yang sangat besar di Tiongkok.
◆Kesimpulan Tiga: Setelah 1999, industri transplantasi organ 
China tumbuh dengan pesat.
◆Kesimpulan Empat: Sumber awal utama bank donor organ 
hidup paksa di Tiongkok diduga adalah beberapa juta praktisi 
Falun Gong yang ditahan secara ilegal karena mengajukan 
petisi untuk hak dan kebebasan mereka berlatih Falun Gong.
◆Kesimpulan Lima: Analisis kami terhadap sejumlah besar 
data menunjukkan bahwa sejumlah besar praktisi Falun Gong 
telah dibantai oleh PKT dengan cara perampasan organ 
hidup-hidup.


