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YOGYAKARTA-Puluhan mahasiswa Jepang yang studi di UGM, selama dua hari tanggal 9-10 April
2011 menggalang dana bagi korban gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Jepang beberapa waktu
lalu. Penggalangan dana yang bertajuk Charity for Japan tersebut mengambil tempat di Ambarukmo
Plaza.
Menurut Ketua Panitia acara, Tetsuma Suminoue, untuk menggalang dana bagi korban gempa dan
tsunami di Jepang beberapa acara digelar, mulai dari performance dan pameran. Beberapa bentuk
performance yang disajikan antara lain tari-tarian Jepang Bon O Dori, D'joh, Tepatepe (akustik),
Iaijutsu, Aikido, Karate, Kenjutsu dan Kendo.
"Setidaknya ada delapan stand yang disediakan disini untuk penggalangan dana tersebut,"papar
Tetsuma di sela-sela acara, Minggu (10/4).
Selain performance, di sana para pengunjung juga bisa melihat langsung tragedi gempa bumi dan
tsunami yang telah menelan ribuan korban jiwa di stand fotografi. Foto-foto tragedi yang
dipamerkan itu cukup menarik minat pengunjung untuk melihatnya. Di sana masyarakat bisa
melihat detik-detik terjadinya gempa dan tsunami yang waktu itu sempat merusak reaktor nuklir
Fukhusima. Dari koleksi foto yang dipamerkan itu pengunjung bisa melihat besarnya dampak yang
ditimbulkan dari tragedi tersebut.
"Akibat gempa dan tsunami yang sempat merusak reaktor nuklir Fukhusima ini kita ketahui telah
menelan ribuan korban jiwa dan merusakkan ribuan bangunan dan rumah,"paparnya.
Ada pula di sana beberapa stand lainnya, seperti stand kaligrafi berupa tulisan Kanji, Tanabata,
Yukata, permainan tradisional Jepang seperti shogi, igo, dan daruma otoshi, hingga stand belajar
bahasa Jepang. Tetsuma menuturkan akibat dahsyatnya gempa dan tsunami ribuan masyarakat di
Jepang masih banyak yang terlantar dan kehilangan rumah. Dari hasil penggalangan dana itu
nantinya akan segera disalurkan kepada masyarakat melalui pihak pemerintah Indonesia dan

Jepang.
"Dana yang kita kumpulkan melalui Charity maupun ke rekening nantinya akan segera kita salurkan
kepada masyarakat Jepang yang menjadi korban gempa dan tsunami,"pungkasnya (Humas
UGM/Satria AN)
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