
PERINGATAN 10 TAHUN TSUNAMI ACEH DI KAMPUS BIRU MALAYSIA 

Meski telah berlalu 10 tahun, kejadian gempa dan tsunami yang sempat meluluh lantakkan Aceh pada 26 

Desember 2004 silam tetap menyisakan cerita duka bagi masyarakat Aceh, saat harus kehilangan anggota 

keluarga tercinta, juga materi.  

Adalah Tanoh Rincong Students Association (TARSA), yang merupakan wadah berhimpunnya keluarga 

besar mahasiswa dan mahasiswi Aceh yang sedang menuntut ilmu di Universiti Islam Antarabangsa 

Malaysia (UIAM) atau yang populer dengan istilah kampus biru, turut memperingati sejarah besar 

tersebut. Diselenggarakan pada hari Jum’at, 12 Desember 2014 bertempat di gedung auditorium kampus, 

acara dimulai setelah shalat Jum’at sekitar pukul 02.45 waktu setempat.  

Acara ini tidak diselenggarakan tepat pada tanggal 26 Desember, disebabkan pada waktu itu telah 

dimulainya ujian akhir semester di UIAM sehingga segala aktivitas dan program kemahasiswaan di 

kampus akan berhenti sementara demi menganjurkan kepada seluruh mahasiswa untuk fokus 

mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir. Sehingga akhirnya diputuskan acara ini akan dilaksanakan 

lebih awal. 

Acara yang mengusung tema “A Commemoration : 10 Years After Tsunami Aceh” ini dilaksanakan untuk 

lebih memperkenalkan wajah Aceh kepada dunia, dan mengapresiasikan semangat masyarakat Aceh yang 

mampu bangkit dari keterpurukan yang dapat dilihat melalui perkembangan pesat yang telah dicapai 

dalam kurun waktu 10 tahun pasca-tsunami.  

Acara ini dihadiri oleh mahasiswa dan mahasiswi UIAM dari berbagai negara, seperti Indonesia, 

Malaysia, Turki, Thailand, Yaman, negara-negara Afrika, dan lainnya. Mereka sangat antusias untuk 

mengikuti acara ini, terlihat dari kedatangan yang tiada henti hingga membuat ruangan penuh, sehingga 

beberapa orang harus berdiri ketika mengikuti acara tersebut. 

Rangkaian acara diawali dengan lantunan kalam Ilahi, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan oleh 

Dato’ Hamidon, Beliau merupakan salah seorang akademisi UIAM yang menjadi orang tua bagi 

mahasiswa dan mahasiswi Aceh di UIAM, dan kata sambutan dari Ketua TARSA. 

Acara ini selanjutnya diisi dengan menampilkan persembahan teater musikal dan puisi oleh mahasiswa 

dan mahasiswi Aceh. Menggambarkan suasana Ahad pagi yang berubah drastis pada 26 Desember 2004, 

Ibu yang kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, mayat yang bergelimpangan, korban selamat yang 

penuh luka, juga kota yang porak poranda. Dilanjutkan dengan munculnya beberapa pemain yang 

berperan sebagai volunteer (sukarelawan) dari Negara-negara dunia dan NGO yang membantu Aceh saat 



itu dan ditutup dengan pembacaan puisi juga para pemain yang memegang duplikat bendera negara-

negara yang membantu Aceh sebagai tanda terima kasih untuk dunia. Seluruh pemeran sangat menghayati 

perannya masing-masing, sehingga penampilan mereka mampu menghipnotis penonton hingga berurai air 

mata, seakan mereka turut merasakan kepedihan musibah tersebut. 

Selain itu, juga turut disajikan video dokumenter tentang dahsyatnya musibah gempa dan tsunami masa 

itu,hingga masyarakat yang mampu keluar dari lingkaran duka tersebut hingga Aceh kini mampu bangkit 

dan berkembang lebih baik. 

Di akhir acara diisi dengan sharing moment dari penonton, menceritakan pengalaman dan kesan terhadap 

Aceh, yang seluruhnya memberikan tanggapan positif dan dukungan kepada masyarakat Aceh untuk tetap 

melangkah lebih baik kedepannya. 
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