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TEMPO.CO, Hangzhou - Co-Founder dan Executive Chairman Alibaba Group, Jack Ma,
menjelaskan bahwa berderma itu bukan semata-mata karena uang. Hal tersebut
disampaikan Ma dalam acara Konferensi Filantropi beberapa waktu lalu.
Baca juga: Jack Ma: Asian Games 2018 Sangat Sukses
"Berdermawan tidak semata-mata memberikan uang, tapi melakukannya dengan
sepenuh hati, merelakan waktu, dan yang paling penting adalah tindakan," ujar Ma,
dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 September 2018. "Bahkan lebih dari itu,
kedermawanan menjadikan kita lebih baik, dan jika setiap orang mau berpartisipasi,
kita dapat membuat dunia menjadi lebih baik."
Yayasan swasta yang didirikan Alibaba Group, Alibaba Foundation, menggelar
Konferensi Filantropi. Konferensi merupakan bagian dari kampanye kedermawanan
selama sembilan hari sejak 1 September 2018. Tujuannya untuk menghasilkan 300 juta
aksi kedermawanan dari komunitas pengguna ekosistem Alibaba, seperti pedagang dan
konsumen.
Baca juga: Ini Hasil Pertemuan Jack Ma dengan Menteri Jokowi di Jakarta

Konferensi Filantropi pertama diluncurkan pada 2016, konferensi dua tahunan itu
merupakan representasi penting dari komitmen Alibaba Group. Selain untuk mendorong
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pertumbuhan inklusif dan universal, hal itu mendukung bisnis berkelanjutan, semuanya
demi kepentingan bersama. "Dermawan sesungguhnya adalah usaha kolektif dari banyak
orang, tidak banyak aksi kedermawanan yang dilakukan oleh satu orang saja. Setiap
individu memiliki hak dan kemampuan untuk dermawan," kata Ma.
Kontribusi besar atau kecil, Ma melanjutkan, tidak menjadi masalah, dan bukan berarti
kita harus melakukan suatu yang besar atau menjadi orang penting. Lebih dari 1.000
peserta telah bergabung di Cina dan pertama kalinya di India, untuk menyatukan para
pelopor dan organisasi terkemuka.
Selain itu, gelaran itu juga menyoroti sejumlah tokoh terdepan seperti para pendidik,
ahli lingkungan hidup dan pemimpin muda dari berbagai belahan dunia yang akan berbagi
pengalaman mereka memimpin gerakan sosial dari akar rumput atau grassroots.
Baca juga: Aksi Jack Ma dalam Penutupan Asian Games 2018
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