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Welcome

Kumpulan Catatan 
The Show Kick Andy
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Bertepatan pada ultah istriku, Huda Nurmayanti SSi Apt ke 35.

 Selamat Ulang Tahun, Mama. Semoga Selalu diberkati oleh Allah, dan dilimpahkan kebahagian
selalu.
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SETETES DARAH UNTUK KEHIDUPAN
Jumat, 30 September 2011 21:30:00 WIB
SETETES DARAH UNTUK KEHIDUPAN

Kebutuhan darah nasional minimal adalah 2% dari jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk Indonesia sekarang sekitar
232 juta penduduk, maka stok aman kantong darah yang harus tersedia kurang lebih adalah 4,7 juta kantong per tahun.
Saat ini, dibawah kepemimpinan mantan Wakil Presiden RI - Jusuf Kalla, program baru yang dilakukan PMI untuk
mendapatkan donor darah adalah dengan upaya jemput bola kepada pendonor. Karena itu PMI membuat sederet
terobosan, antara lain membuka gerai UDD (Unit Donor Darah) di beberapa tempat seperti, kampus dan pusat
perbelanjaan. PMI berusaha menjadikan aktifitas donor darah kini menjadi sebuah tren gaya hidup baru.

Aktifitas donor darah ini semakin menjadi lifestyle dan agenda penting ketika media sosial ikut berperan. Seperti yang
dilakukan seorang online social media publisher, Valencia Mieke Randa - dengan komunitas Blood For Life (BFL).
Berawal dari mailing list berkembang ke social media lainnya seperti Facebook ataupun Twitter. Dari hanya 44 orang
anggotanya, kini telah mencapai hampir 4000an dan tersebar di seluruh Indonesia. Mereka yang tergabung dalam BFL
adalah sekumpulan orang-orang yang siap mendonorkan darahnya untuk siapa saja yang membutuhkan. Kapan dan
dimanapun, selama golongan darah yang dibutuhkan sama dan kondisinya memungkinkan, semua anggota BFL rela
menyumbangkan darahnya. BFL tidak menerima uang dan mereka hanya berusaha untuk menggugah hati orang banyak
dengan mengatakan, “Sekantung darah yang mereka donorkan tak akan berarti, merugikan, atau mengubah apa pun pada
diri mereka, tapi sangat berarti bagi orang lain”. Tak heran bila BFL dinobatkan sebagai Web Hero oleh Google Chrome.

Niat baik dari komunitas lain berkaitan dengan aktifitas donor darah yaitu datang dari Komunitas Berbagi. Salah satu
gerakan di bidang kesehatan yang mereka lakukan adalah program “Donor Darah Siaga” yaitu donor yang di khususkan
untuk pasien penderita kanker. Bagi Amalia Medina atau Ina, ia tergerak ikut membantu Komunitas Berbagi ini karena
kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengenali gejala awal kanker pada anak, dan ketika berobat pasien kanker
anak ini sudah dalam tahap stadium tinggi. Gerakan ini berawal atas banyaknya permintaan donor darah aferesis dari
Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Pada aferesis, seorang donor hanya memberikan komponen darah tertentu yang
diperlukan oleh resipien. Selama aferesis, darah pasien atau donor secara bertahap dialirkan melalui mesin pemindah sel
otomatis. Proses pengambilan darah aferesis memakan waktu antara 1,5 sampai 2 jam. Berbeda dengan donor darah
biasa, pendonor aferesis bisa melakukan donor setiap 2 minggu sekali. Karena pada donor darah aferesis yang diambil
hanyalah zat-zat yang diperlukan (misalnya plasma, trombosit, atau leukosit saja) dan bukan darah secara keseluruhan.
Screening donor aferesis juga memerlukan biaya lebih mahal ketimbang donor darah biasa, karena itu diperlukan
komitmen besar bagi seorang pendonor aferesis untuk melakukannya. Hal membanggakan adalah biaya screening
tersebut di tanggung oleh Komunitas Berbagi. Yang terpenting adalah mereka (pendonor) mau datang dan melakukan
screening dan jika dinyatakan sehat bersedia menjadi pendonor darah aferesis serta siap dipanggil jika ada pasien kanker
yang membutuhkan.

Selain artis film Nirina Zubir dan suaminya Ernest Cokelat berbagi kisah mereka saat panik mencari pendonor darah untuk
bayi mereka – Zivara, yang saat itu baru lahir dan memiliki golongan darah langka, Kick Andy juga mengajak berbincang
sosok-sosok yang setia membagikan tetesan darahnya untuk orang lain. Mereka adalah Lilis Ismayatuti (49 tahun) dari
Bandung dan Soekarman (69 tahun) dari Makasar. Keduanya telah mendonorkan darahnya sejak usia 17 tahun. Bagi

Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

http://www.helpndoc.com


Lilis, setelah mendonorkan darahnya ia merasa tubuhnya lebih ringan dan segar. Sejak itulah Lilis mendapat kartu
anggota sebagai pendonor dari PMI dan ia kemudian rutin melakukan donor darah setiap 3 bulan sekali. Hingga kini Lilis
telah mendonorkan darahnya sebanyak 116 kali, karena itulah ia mendapatkan penghargaan Satyalancana Kemanusiaan
pada tahun 2010 lalu. Di kalangan aktivis Palang Merah Indonesia (PMI), nama Soekarman sangat dikenal. Karena ia
adalah pemecah rekor pendonor darah terbanyak di PMI. Totalnya ia sudah 192 kali mendonorkan darah. Terakhir ia
mendonorkan darahnya pada tahun 2009, di usia 67 tahun. Sebenarnya saat itu, usianya sudah melewati batas usia
pendonor dari yang PMI tentukan yaitu 60 tahun. Tapi karena darahnya masih bagus sehingga menurutnya PMI ia masih
memperbolehkan dirinya melakukan donor darah. Soekarman pun telah mendapatkan penghargaan dari 6 Presiden RI.

Kick Andy juga memperkenalkan Emergency Expatriat Blood Donor (EEBDC), yaitu sebuah organisasi yang bergerak di
bidang donor darah sukarela khusus untuk golongan darah yang memiliki rhesus negatif. Komunitas ini beranggotakan
orang-orang asing dari berbagai negara yang sukarela mendonorkan darahnya. Selama rekaman program Kick Andy,
aktifitas donor darah difasilitasi oleh Unit Donor Darah PMI - DKI Jakarta. Bahkan beberapa penonton Kick Andy turut
berbagi menyumbangkan darah. Di akhir program, host Kick Andy - Andy F Noya mendonorkan darahnya sambil
berbincang dengan Ketua Umum PMI - Jusuf Kalla.
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KALAU MAU, BISA
Jumat, 23 September 2011 21:30:00 WIB
KALAU MAU, BISA

Apapun yang ingin kita raih, pasti bisa kita dapatkan, asal mau melakukankannya. Siapa yang tak mengenal Oscar
Pistorius Leonard Carl? Pelari asal Afrika Selatan yang dikenal sebagai “blade runner” yang saat ini telah berhasil menjadi
atlet berkaki palsu pertama yang ikut kejuaraan atletik dunia di Daegu - Korea Selatan, berkompetisi melawan para atlet
berkaki normal. Masih ingat Hee Ah Lee - pianist yang terlahir dengan down syndrom serta kelainan jemari tangan asal
Korea Selatan yang juga pernah hadir dalam Kick Andy? Ada juga penulis buku “No One's Perfect” - Hirotada Ototake
dari Jepang serta penulis buku “Life Without Limits” - Nick Vujicic dari Australia. Mereka adalah pribadi-pribadi hebat yang
meski tidak lengkap secara fisik, tetapi mampu menunjukkan kemampuannya yang setara dengan orang berfisik normal.

Tamu-tamu Kick Andy kali ini tentu akan membuat kita ingat fisik sehat yang kita miliki sekaligus juga membuat kita
menjadi lebih bersyukur atas kehidupan ini.

Albertha Aceng Dani Setyawan alias Aceng. Laki-laki yang lahir tanpa tangan ini memiliki banyak talenta. Mulai dari
menjalankan aktivitas kesehariannya, bermain alat musik seperti gitar, bass dan drum, bahkan menyetir mobil standar
tanpa modifikasi. Ketika melakukan banyak hal, Aceng menggunakan kedua kakinya sebagai pengganti fungsi tangan.
Kelincahannya menggunakan kaki sudah dilatih Aceng sejak masih kanak-kanak. Tak hanya mampu bermain alat musik,
Aceng bisa melakukan aktivitas lain yang biasanya membutuhkan dua tangan. Aceng juga bisa mengendarai sepeda
motor dan mobil. Meski Aceng mampu mengendarai motor dan mobil menggunakan kaki, tetapi tak lantas membuatnya
mudah mendapatkan Surat Ijin Mengemudi atau SIM. Pelecehan dan cemooh  yang ia terima sejak kecil, tak menjadikan
pria beranak satu ini patah semangat, minder, atau rendah diri. Justru ejekan dan padangan meremehakan dari
orang-orang normal membuatnya menjadi lebih bersemangat untuk membuktikan kemampuan dan prestasinya.
Kepiawaiannya bermain gitar dengan menggunakan kaki telah membuat Aceng mendapatkan Penghargaan MURI.
Festival musik jalanan di tahun 2004 yang pernah ia ikuti, bahkan menjadikan Aceng berhasil meraih gelar the best bass
player se-Wonosobo.

Rusidah, meski tak dikaruniai kedua tangan, ia justru memilih menekuni fotografi sebagai profesinya. Selain menerima
panggilan untuk mengabadikan berbagai momen penting seperti pernikahan dan acara-acara di lingkungan kantor
pemerintahan, Rusidah juga mengelola  studio kecil,  di rumahnya di Desa Botorejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten
Purworejo - Jawa Tengah. Tekad dan semangatnya untuk menjadi seorang fotografer kemudian justru mendatangkan
dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa kali Rusidah menerima bantuan peralatan fotografi dari pemerintah
setempat. Berbekal bantuan stimulan itulah kiprah Rusidah sebagai fotografer dimulai. Sejak itu masyarakat tahu
kiprahnya. Penonton Kick Andy di dalam studio pun tak lupa di abadikan melalui kameranya (Foto hasil jepretan Rusidah
bisa diakses melalui web Kick Andy). Tetapi masih ada ‘secuil' cita-cita perempuan usia 43 tahun ini yang belum
tercapai, yakni ingin buka studio foto kecil-kecilan di pinggir jalan raya. Maklum rumahnya yang sederhana dan berlantai
tanah tidaklah representatif untuk usahanya ini. Juga dukungan finasial sang suami sebagai tukang es keliling tak kunjung
mencukupi. Tapi ibu satu anak inipun tak pernah putus asa, ia terus bekerja, dan berjuang mewujudkan mimpinya.

Meski hanya memiliki satu kaki Sabar memiliki segudang aktivitas yang cukup ekstrim, dan prestasi yang
membanggakan. Baru-baru ini, ia bersama dengan tim ekspedisi Rakyat Merdeka mendaki gunung tertinggi di Eropa,
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Gunung Elbrus. Tanggal 17 Agustus 2011 lalu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Sabar mencapai
puncak Elbrus. Sebelumnya di tahun yang sama, Sabar berhasil memanjat Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel
Indonesia. Bahkan ia pun juga pernah sukses menorehkan prestasi dalam kejuaraan panjat dinding bagi penyandang tuna
daksa di Korea. Bagi penonton Kick Andy yang hadir di dalam studio juga sempat dikejutkan karena Sabar turun dari atas
dengan tali. Pria yang bermukim di Solo Jawa Tengah ini memiliki profesi sebagai pembersih gedung-gedung tinggi. Sabar
yang kakinya diamputasi karena kecelakaan jatuh dari kereta api ini, meski telah kehilangan kaki kanan, tak
menjadikannya hal itu sebagai kendala baginya. Ia bertekad akan terus mendaki gunung.

Inilah mereka, karena mereka mau, karena itu mereka bisa!
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KETIKA HATI BICARA
Jumat, 16 September 2011 21:30:00 WIB
KETIKA HATI BICARA

Apa  yang dilakukan para narasumber di Kick Andy memang luar biasa. Di tengah keterbatasan fisik dan ekonomi yang
melilit, mereka ternyata masih mau berbagi kepada orang yang “membutuhkan”. Kejadian yang terekam kamera pada
beberapa episode program “Tolong” dan “Minta Tolong” yang ditayangkan SCTV dan RCTI itu setidaknya bisa membuat
cermin diri kita,  maukah kita memberi pertolongan  kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita.

Rinto Kanafi misalnya. Pria berusia 43 tahun yang kehilangan kaki karena kecelakaan itu tiba-tiba dihadapkan kepada
seseorang yang minta tolong kepadanya. Seorang ‘talent' yang sudah dipersiapkan sebelumnya berpura-pura minta
tolong kepadanya untuk mengantarkan kiriman roti kepada salah seorang pemesan yang sedang berulang tahun. Sang
talent sudah berupaya mencari “korban”untuk menolong dirinya namun tidak berhasil, sehingga tibalah akhirnya bertemu
dengan Rinto Kanafi yang kala itu sedang ada di depan kios rotan dan warung es kelapa muda. Setelah sang talent
merengek, diluar dugaan, Rinto Kanafi yang hanya berkaki satu itu mengantarkan roti pesanan orang itu dengan biaya
sendiri.

Kisah lainya adalah seorang sopir angkot yang sedang pusing memikirkan biaya pengobatan anaknya. Suprihatin,
demikian nama sopir angkot itu didatangi seorang nenek yang mencoba menjual ikan asin sisa untuk membeli beras.
Suprihatin ragu-ragu ketika akan menolong nenek itu karena ia sendiri juga dalam keadaan susah. Sang Nenek ternyata
pantang menyerah dan  terus ‘mencoba mengaganggu” Suprihatin untuk membeli ikan asinya. Ternyata hati Sang Sopir
angkot akhirnya luluh dan menolong nenek itu membelikan beras sebanyak 10 kilogram. “Saya tidak tega melihat nenek 
yang katanya cucunya sudah dua hari tidak makan. Saya jadi teringat nenek saya dulu,” ujar Suprihatin memberi alasan
kenapa akhirnya dia mau menolong Sang Nenek.

Sementara apa yang dilakukan Karsimah benar-benar orang tidak percaya. Karsimah yang baru kehilangan suaminya
akibat meninggal dunia itu kini berprofesi sebagai penambal ban di daerah Semarang, Jawa Tengah. Ia berprofesi sebagai
penambal ban karena terpaksa menggantikan suaminya untuk mencari nafkah. Ketika sedang menunggu pelanggan,
tiba-tiba datang seorang nenek yang pura-pura tersesat dan minta tolong dirinya untuk mengantar ke Salatiga. Karsimah
tertegun sejenak melihat Sang Nenek yang katanya mengaku sudah  dua hari berusaha minta tolong kepada beberapa
orang tapi tak satu pun yang bersedia menolong. Walau agak ragu-ragu, Karsimah kemudian menutup kios tambal ban
nya dan segera menggandeng nenek dan menumpang bus  ke jurusan Salatiga.

Walau cerita di atas adalah sebuah program variety show untuk tontonan di salah satu acara televisi. Namun setidaknya
tontonan yang dibuat Rumah Produksi Dreamlight itu bisa menjadi pengasah jiwa kita. Ternyata berdasarkan pengalaman
para kru di lapangan, justru orang dari kalangan bawahlah yang ringan tangan membantu kepada orang yang
membutuhkan. Mereka tanpa banyak pertimbangan langsung memberi bantuan. Kejadian itu sangat bertolak belakang
dengan kalangan orang mampu dan kalangan atas yang kebanyakan selalu curiga dan individualistis. 
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INSPIRASI DARI LAPANGAN KOMPETISI
Jumat, 09 September 2011 21:30:00 WIB
INSPIRASI DARI LAPANGAN KOMPETISI

Berbagai nilai positif dalam olahraga patut dikembangkan dan diaplikasikan dalam kehidupan. Tak dapat dipungkiri, selain
manfaat latihan untuk kebugaran fisik, olahraga juga melatih mental bagi individu yang melakukannya. Nilai-nilai yang
bermanfaat tersebut seperti kerjasama, solidaritas, persahabatan dan sportifitas, fair play, disiplin, ketekunan, serta kerja
keras untuk mencapai prestasi. Memperingati Hari Olahraga Nasional tanggal 9 September, Kick Andy menghadirkan
para mantan atlet dan atlet yang tak hanya berprestasi di lapangan tetapi juga menginspirasi dalam kehidupan.

Muslimin, mantan penarik becak, yang menjadi atlet angkat berat. Termotivasi ingin merubah garis kehidupannya,
Muslimin bekerja keras sejak remaja untuk bisa menjadi atlet angkat besi. Mulai dari menarik becak, hingga berjualan
nasi di Terminal Arjosari, Malang. Setiap hari, hampir selama 10 tahun sejak 1995, Muslimin harus mengumpulkan uang
Rp 20 ribu setiap hari untuk bisa memenuhi asupan gizi bagi seorang atlet angkat besi. Untungnya sang ibu berjualan
nasi. Nasi-nasi sisa yang tidak terjual akhirnya ia “bersihkan”. Setiap hari, dia harus menjalani rutinitas yang padat.
Menarik becak pagi hari, berlatih di siang hari dan berjualan nasi di malam hari. Kerja keras dan ketekunan berlatih
menjadikan Muslimin berhasil meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) Kaltim tahun 2008. Sekarang ini
selain masih aktif menjadi atlet, ia juga membangun sebuah  pusat pelatihan bagi calon-calon atlet angkat besi, terutama
dari wilayah sekitar rumahnya. Terutama diperuntukkan anak-anak dari keluarga tidak mampu, tanpa memungut biaya
apapun. Hal ini dilakukannya, mengingat dulu di awal karirnya Muslimin juga mendapatkan pelatih yang baik dan ikhlas
melatih dirinya tanpa di gaji. Untuk itu ia ingin membalas budi dengan mendidik generasi penerus atlet junior angkat besi
di rumahnya.

Sin Kim Lai, mantan atlet basket dari keluarga tidak mampu yang berhasil mewujudkan mimpinya untuk membuat gedung
olahraga (GOR), memiliki klub basket, serta memberi beasiswa bagi atlet yang kurang mampu. Selepas pensiun sebagai
pemain tahun 1983, dia memutuskan menjadi pelatih. Lewat tangan dinginnya, dia membawa Jawa Timur merebut medali
emas PON XIV (1996), juga perunggu bagi Indonesia pada SEA Games XIX di Jakarta (1997). Kim Lai bermimpi memiliki
klub dan gedung olahraga sendiri untuk mencetak atlet dari kampung halamannya, Blitar. Tiga belas tahun kemudian –
mimpinya terwujud, GOR Pelangi berkapasitas 1.000 penonton itu telah berdiri sejak tahun 1997 berkat donasi dan
tabungan pribadi ayah empat anak ini. GOR tersebut juga dilengkapi kantin dan mes untuk anak kurang mampu yang
berprestasi untuk menjadi atlet binaannya (saat ini berjumlah sekitar 18 anak usia SMP-SMA). Tak hanya itu Kim Lai pun
memberi tunjangan hidup penuh untuk mereka. “Saya ingin atlet miskin berani berprestasi,” itulah semangatnya.

Ricky Achmad Subagja- adalah salah satu pebulu tangkis ganda putra legendaris dunia, asal Indonesia di era 90-an.
Berpasangan dengan Rexy Mainaki, keduanya berhasil menjuarai hampir seluruh turnamen bergengsi. Olimpiade (1996),
Asian games (1994 dan 1998), dan juara All England (1995, 1996). Siapa yang mengira jika semasa kecil Ricky lebih
menyukai sepakbola ketimbang bulutangkis. Ibunya lebih setuju jika Ricky kecil berlatih bulutangkis ketimbang
kotor-kotoran ketika bermain sepak bola. Kala itu, masuk pelatnas bagi Ricky sesungguhnya adalah masa-masa
menjemukan, karena ia harus melewati hari-harinya hanya dengan berlatih bulutangkis. Namun tekad membaja yang
tertanam sejak kecil serta dukungan penuh dari Christian Hadinata sang pelatih, mampu membuat pria kelahiran bandung
ini bisa melewatinya tanpa kebosanan. Bagi Ricky, Christian Hadinata merupakan tokoh idola dan seorang pelatih yang
paling memotivasinya untuk meraih prestasi. “Janganlah kamu dikuasai keadaan tapi kamulah yang menguasai keadaan”,
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itulah salah satu nasihat pelatihnya yang tidak terlupakan.

Rio Haryanto, pembalap termuda yang tekun dan bekerja keras mewujudkan cita-citanya untuk bisa berlaga di sirkuit
Formula-1. Tetapi ia pun memiliki mimpi lain yaitu mendirikan yayasan bagi anak dan pendidikan. Prestasi rio di arena
nasional maupun internasional sangatlah membanggakan. Rio merupakan orang asia pertama yang menempati pole
position kategori junior di Grand finals Rotax Max Challenge di La Conca, Italy tahun 2008. Saat pertama kali terjun ajang
mobil Formula Asia 2.0, Rio langsung menjadi juara umum kelas Asia. Rio pun melanjutkan karier balapnya dengan
menjuarai Formula BMW Pacific sebanyak sepuluh kali berturut-turut, dan menjuarai ajang balap GP3 serta sekaligus
menjadi pembalap termuda yang menjajal mobil Formula-1. Kemampuan Rio dalam mengendalikan mesin jet darat itu
semakin lihai. Bulan Juli lalu, lagu Indonesia Raya telah berhasil dua kali berkumandang di daratan Eropa saat ia berhasil
menduduki podium pertama seri GP3, German. Meski panitia penyelenggara sempat meragukan kemampuannya, bahkan
tidak menyiapkan bendera dan lagu kebangsaan Indonesia. Tak hanya itu, disepelekan lawan bahkan media internasional
sering ia dapatkan. Tetapi Rio tetap menguatkan tekad, displin berlatih, dan fokus pada cita-cita. Tingginya prestasi yang
ia raih tidak membuat Rio lantas tinggi hati, sejak kecil anak bungsu pasangan Indah dan Sinyo Haryanto ini tak jarang
memberikan santunan dari hasil tabungannya bagi anak-anak yatim dan panti-panti asuhan. Hal itu menurutnya adalah
kegiatan untuk menjaga agar ia bisa tetap berlaku rendah hati.
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BUKAN TENAGA MEDIS BIASA
Jumat, 02 September 2011 21:30:00 WIB
BUKAN TENAGA MEDIS BIASA

Mencapai  masyarakat  sehat  dan  sejahtera sejatinya  bukanlah  sebuah   slogan  belaka, tapi benar-benar  sesuatu 
yang  memang  harus  diperjuangkan.  Dan  inilah  kisah   pejuang-pejuang   kesehatan  masyarakat  yang  bekerja 
dengan kesungguhan  hati, mengabdi   demi  kesehatan sesama  manusia. Bahkan  sebagian  rela  bekerja tanpa  gaji.

Adalah bidan  Eulis Rosmiati  yang  bertugas di desa Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat, dengan  warga desa   yang
memiliki pengetahuan minim  tentang  pentingnya kesehatan. Ia  bertugas  sejak  tahun 2008. Sebagai bidan,  ia tak
sekedar membantu proses persalinan saja. Eulis juga terus membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan
program-program  unik kreasinya.

Misal, untuk  mengatasi urusan buang  hajat  masyarakat yang masih  sembarangan, ia tak sungkan membuat gebrakan
baru dengan membentuk kelompok arisan  WC, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah warga sehat. Dan Eulis juga
menciptakan program iuran yang disesuaikan dengan kemampuan mata pencaharian masing-masing penduduk di desa
sebagai dana cadangan saat diperlukan mendadak untuk pengobatan dan biaya persalinan.

Sebut saja program meronce kasih,   program untuk warga yang bekerja sebagai nelayan yang mengumpulkan satu kilo
ikan dengan kualitas paling rendah setiap habis pergi melaut. Ikan yang dikumpulkan itu, kemudian dijual pada tengkulak
dan uangnya-pun disimpan sebagai biaya cadangan. Begitu-pun dengan program lainnya,  seperti seliber beras, sagandu
saminggu, lima ribu kasih dan banyak lagi.   “Sejak  awal tahun ini, masyarakat  banyak yang  sudah  dapat  jamkesmas,
sehingga uang  hasil  iuran  itu  sudah  dipakai  untuk  keperluan pembangunan lain,” ujar   Eulis  saat tampil di  Kick 
Andy.

Tentu  saja, Eulis juga senantiasa memperhatikan kesehatan dan kesiapan ibu hamil untuk dapat menjalani persalinan
yang sehat dan selamat. Ia kemudian menggagas program rumah singgah, yakni pemberdayaan rumah warga setempat 
pengganti puskesmas sebagai tempat persalinan yang layak untuk ibu bersalin.

Kini berkat program  meningkatkan kesehatan masyarakat, kesehatan dan kesejahteraan desa Ujunggenteng pun
semakin  baik,  hingga terkenal ke luar pelosok Sukabumi. Sebagai bidan-pun Eulis Rosmiati mendapat penghargaan
dengan menyandang gelar sang teladan kesehatan 2011.

Kisah lain datang  dari  Jambi.  Tentang Syamsinar  Rasyad,  perempuan   berusia 58 tahun, yang  sudah 20 tahun
mengabdi  sebagai  seorang relawan dari Perkumpulan Pemberantas Tuberkulosis Indonesia (PPTI).

Umi, panggilan akrab ibu Syamsinar,  setiap hari ia selalu berkeliling kampung untuk mencari penderita TBC,  meskipun
ia bukan seorang tenaga peramedis.  Tak jarang ia harus bejalan jauh untuk menemui pasien-pasiennya.  Selain menemui
langsung para pasien, ia juga melakukan sosialisasi dari mesjid ke mesjid, menghimbau agar para penderita tuberculosis,
untuk mau didampingi untuk berobat di klinik PPTI.

Tak jarang  Syamsinar mendapat cibiran dari masyarakat, terhadap  apa  yang dilakukannya. Meski  demikian, 
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Syamsinar  tak patah  arang.  Hingga saat ini ia sudah menolong sedikitnya 185 orang yang sembuh dari TBC. Artinya,
setiap tahun ia menyelamatkan jiwa rata-rata 10 orang atau lebih. “Dulu  ada orang  petani  yang  kena TBC  parah,
setelah mengkuti  pengobatan dia sembuh. Sekarang  kebun kelapa sawitnya dah  10 hektar,”  papar  Syamsinar  tentang
 salah  satu pasiennya. “Dan itu yang membuat saya  bangga  untuk terus mengabdi,” tambahnya. 

Sementara itu, dari  kota  Agam, Bukit Tinggi, ada dokter gigi  yang  melebarkan  misi  kedokterannya. Dokter gigi Salvi 
Raini  adalah kepala  Puskesmas di Kecamatan Biaro, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Saat memulai programnya, Salvi menghadapi tantangan budaya dan adat yang cukup ketat di daerah kerjanya, di mana
permasalahan narkoba masih dianggap sebagai suatu hal tabu yang tidak pantas untuk diungkapkan ke publik. Sehingga
sering kali warga yang keluarganya terjerumus ke dalam permasalahan narkoba, tidak mengetahui kemana harus mencari
bantuan pemulihan bagi anggota keluarganya dari kecanduan obat-obatan. Dengan menutupi permasalahan ini, justru
membuka resiko bagi terjadinya penularan penyakit akibat penggunaan narkoba, seperti HIV dan AIDS.

Salvi mengambil langkah yang mendobrak kebiasaan ini dengan melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada warga,
sehingga para korban narkoba tidak segan dan takut untuk mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi. Salvi juga
melakukan pendekatan ke pihak kepolisian, sehingga pasien pecandu narkoba tidak mempunyai rasa takut akan ditahan
bila berkonsultasi di Puskesmas Biaro. "Melihat masyarakat menjadi lebih baik, adalah sesuatu yg menyenangkan lebih
dari apapun," ujarnya.

Dan dari pulau Bali, ada kisah tentang seorang bidan asal Amerika, yang mengabdi bagi banyak perempuan di negeri in.

Inilah kisah-kisah penuh inspirasi dari orang-orang yang peduli sesama.
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MENDAKI TUJUH PUNCAK DUNIA
Jumat, 26 Agustus 2011 21:30:00 WIB
MENDAKI TUJUH PUNCAK DUNIA

Sejak ekspedisi pendakian gunung tertinggi dunia yang dilakukan Norman Edwin dan Didiek Samsu pada era 80-an, dunia
pendakian gunung di Indonesia hampir tidak terdengar kabarnya. Entah karena ngeri karena dua pendaki yang cukup
disegani itu tewas ketika mendaki Gunung Aconcagua, Argentina,  atau mungkin karena faktor biaya yang dibutuhkan
memang sangat besar.

Dunia pendakian ternyata tak selamanya kelabu. Pada awal 2009 lalu para pendaki yang tergabung dalam Mahitala
Universitas Parahiyangan Bandung diam-diam telah mempersiapkan diri untuk mendaki tujuh atap dunia yang lebih
dikenal seven summits.
Sofyan Arief Fesa (28), Xaverius Frans (24), Broery Andrew Sihombing (22), dan Janatan Ginting (22)  adalah para
mahasiswa Universitas Parahiyangan Bandung yang berhasil mencapai tujuh puncak dunia. Bermula pada 2009 mereka
mendaki Puncak Carstenz Pyramid setinggi 4.884 mdpl di Papua, Indonesia. Pendakian Puncak Carstenz Pyramid itu
bagi  anak-anak Mahitala Unpar adalah sebagai uji coba untuk mendaki puncak-puncak dunia yang rata-rata diselimuti
salju abadi. Banyak pelajaran yang didapat ketika mereka mendaki Carstenz Pyramid itu selama hampir satu setengah
bulan. Mereka jadi terbiasa berjalan di medan yang permukaannya diselimuti es.

Sukses mendaki Puncak Carstenz Pyramid mereka kemudian mencoba menaklukan Gunung Kilimanjaro (5.189 mdpl) di
Tanzania, Afrika. Dan, ternyata di Gunung tertinggi di wilayah Afrika itu Tim Mahitala Unpar tidak mengalami hambatan
berarti. Tim kemudian menuju puncak Elbrus di wilayah Rusia. Di Gunung  tertinggi se daratan Eropa itu (5.642 mdpl)
walau dengan bersusah payah, mereka berhasil mencapai puncak sesuai dengan yang ditargetkan. Bahkan mereka
melewati jalur yang tidak biasa dilewati pendaki yaitu melalui jalur utara. Dan, yang lebih menggembirakan lagi, jalur itu
kini dinamakan Indonesia Route. Setelah sukses mendaki puncak Elbrus di Rusia Tim Mahitala kemudian melanjutkan
ekspedisinya menuju puncak Vinson Massif di Antartika dan Aconcagua (6.962 mdpl) di Argentina. Gunung Aconcagua
ini cukup unik dan berbahaya. Medannya yang berbatu yang  diselimuti salju itu kadang mudah membuat pendaki celaka.
Selain itu cuaca yang kadang berubah sering menimbulkan masalah. Banyak kalangan menilai Aconcagua adalah  jalur
neraka. Dan, tidak sedikit pendaki yang mengalami celaka dan tewas di Aconcagua termasuk pendaki handal Norman
Edwin dan Didik Samsu pada 1982.

Ekspedisi Tim Mahitala Unpar ke Seven Summits ini hampir gagal ketika melakukan pendakian di Everest, Nepal ( 8.848
mdpl). Ketika itu tim sudah berada di camp terakhir mendekati puncak. Namun, ketika akan melakukan pendakian ke
puncak, salah satu anggota, Janatan Ginting mengalami gangguan kesehatan. Tim terpaksa beristirahat menunggu
kondisi  Janatan pulih. Namun, hambatan tidak sampai di sini. Ketika mereka sudah hampir mencapai puncak, mereka
diterpa badai yang cukup dahsyat. Akibatnya terpaksa turun kembali dengan perbekalan yang porak poranda. Namun
berkat kegigiuhan dan keuletan, mereka akhirnya berhasil mencapai puncak bertepatan pada Hari Kebangkitan Nasional
20 Mei 2011 lalu.

Ekspedisi Seven Summits Tim Mahitala Unpar Bandung ini terasa paripurna dan sempurna ketika mereka berhasil
mendaki  Gunung Denali di Alaska, Amerika Serikat pada akhir Juli lalu. Dengan demikian mereka adalah satu-satunya
Tim Indonesia yang berhasil mencapai Tujuh Puncak Dunia atau seven summits dan merupakan negara ke-53 yang
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berhasil mencapai seven summits.
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BERGURU DARI MASA LALU
Jumat, 19 Agustus 2011 21:30:00 WIB
BERGURU DARI MASA LALU

Mereka punya jabatan, kekayaan, dan karir yang cemerlang, tetapi tiba-tiba harus masuk penjara karena suatu kasus
yang menimpa. Kasus yang saat itu membuat mereka divonis sebagai seorang koruptor.

Burhanuddin Abdullah, ia adalah Gubernur Bank Indonesia dari tahun 2003 hingga 2008. Di masa Presiden Abdurahman
Wahid, ia menjabat sebagai menteri koordinator bidang perekonomian. Tiga puluh tujuh hari menjelang jabatannya
sebagai Gubernur BI berakhir, Burhanuddin menjadi penghuni rutan Mabes Polri Jakarta Selatan. Kasus yang dituduhkan
yaitu korupsi dalam pengeluaran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tanpa proses mekanisme
peraturan BI, sehingga negara dirugikan sebesar Rp 100 miliar dan Burhanuddin dianggap menyalahi wewenang
jabatannya. Akibatnya ia dipenjara 5 tahun 6 bulan, dan denda Rp 250 juta. Pada 6 Maret 2010, Burhanuddin dinyatakan
bebas bersyarat oleh LP Sukamiskin, Bandung.

Dalam Kick Andy Burhanuddin berkisah tentang perasaannya saat vonis dijatuhkan, bagaimana keluarganya menghadapi
kenyataan bahwa suami dan ayah mereka harus dijebloskan dalam penjara, juga kehidupannya didalam penjara yang
tidak seseram yang ia bayangkan sebelumnya. Hanya aturan yang sering berubah dalam penjara, yang membuatnya
merasa sangat tersiksa. Salah satu kisah yang cukup menggelikan saat didalam penjara ia menjabat sebagai “Pak RT”
yang notabene harus selalu mendapat laporan adanya “warga” baru. Suatu ketika ada seorang kriminal yang sangat
ketakutan padanya, masuk dan  kemudian melapor bahwa kejahatannya adalah membuat uang palsu.

Tamu lainnya adalah Theo F Toemion. Tak lama setelah pergeseran posisinya sebagai Ketua Badan  Koordionasi 
Penanaman Modal atau BKPM. Theo Toemion kemudian dijerat  oleh  KPK  dalam kasus Program Tahun Investasi
Indonesia atau Program Investment Year 2003-2004.  Program tersebut dibuat untuk menggalakkan investasi ke Indonesia
yang saat itu mengalami iklim investasi terpuruk akibat tragedi bom di Bali. Theo kemudian diadili dan dituntut 6 tahun
penjara. Dari pengadilan Tipikor, Theo akhirnya mendapat vonis 6 tahun penjara. Tetapi vonis  akan berkurang  jika Theo
bisa membayar pengganti kerugian sebesar 23,115 miliar dalam waktu 1 bulan. Setelah menjalani sepertiga masa
tahanan dan berkelakuan baik, Theo akhirnya dibebaskan  pada  17 Agustus 2010. Sama seperti Burhanuddin, saat di
dalam  penjara  bahkan ia bisa kuliah hukum, menulis dan meluncurkan bukunya di  LP  Cipinang, Jakarta.

Banyak yang tidak setuju ketika Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS, dianggap terkait dengan kasus korupsi dana non
budgeter (pungutan tidak sah) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) selama periode 18 April 2002 hingga 23 Maret
2005. Dana non budgeter yang berasal dari sumbangan para pejabat Eselon I dan Kepala Dinas Propinsi tersebut
digunakan untuk kepentingan institusi dan bukan untuk pribadi. Bahkan seluruh mekanisme dan aliran dana dicatat dan
dibukukan dengan baik. Menurut Rokhmin, pengumpulan dan penggunaan dana non budgeter DKP sudah ada sejak DKP
berdiri dengan Menteri Sarwono Kusuma Atmadja dan hal ini juga terjadi dihampir semua departemen. Rokhmin pun di
vonis 7 tahun penjara atau denda 200 juta. Pada November 2009 PK Rokhmin dikabulkan, setelah menjalani dua pertiga
masa hukuman sekitar 3 tahun 6 bulan, Rokhmin mendapat pembebasan bersyarat dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur
pada 25 November 2009. Bagi keluarganya, biasanya memiliki ayah dengan label koruptor dan menjadi narapidana
merupakan hal yang cukup berat, tetapi tidak halnya dengan anak-anak Rokhmin. Meski status PNS nya dicabut, tetapi
status Guru Besar IPB tetap dipertahankan. Ketabahan keluarga dan dukungan banyak orang saat Rokhmin terpuruk
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menjadikannya penjara seperti pesantren. Didalam penjarapun ia berhasil menyelesaikan 3 buah bukunya, para
mahasiswanya S2 dan S3 pun juga tetap melakukan bimbingan.

Tamu terakhir Kick Andy adalah Mohammad Hasan, atau lebih dikenal dengan Bob Hasan. Bob Hasan didakwa
melakukan korupsi dalam mega proyek pemotretan dan pemetaan kawasan hutan seluas 30,6 juta hektar di seluruh
Indonesia dengan menggunakan dana asoisasi pengusaha hutan indonesia (APHI) sebesar 168,11 juta dolar US dan dana
reboisasi DepHut sebesar 75,6 juta dolar US. Di pengadilan, Bob Hasan pernah menyampaikan pembelaan. Namun
pembelaan tersebut tidak  berpengaruh banyak, karena  pada tingkat pengadilan pertama, majelis PN Jakarta Pusat
menghukum Bob Hasan dua tahun penjara dan mengganti kerugian negara sebesar 14,126 miliar. Ketika mengajukan
banding, demikian juga sang  jaksa, alhasil  malah di tingkat banding, hukuman Bob Hasan menjadi enam tahun penjara
dan diharuskan membayar kerugian negara 243 juta dollar US. Akhirnya setelah menjalani dua per tiga masa
hukumannya di Nusakambangan, dan mendapat  beberapa kali remisi  karena  ia dinilai  berkelakuan baik, maka pada 2
Februari 2004, Bob diberi pembebasan bersyarat.

Bagaimana tidak ia dianggap berkelakuan baik, kehidupannya didalam penjara bagaikan sinterklas bagi narapidana
lainnya. Tak hanya memperbaiki sarana dan pra sarana dalam penjara, Bob sang dermawan juga memberdayakan para
napi dengan membekali kemampuan mereka menjadi para perajin batu mulia yang kemudian hari juga mengubah para
perajin disekitar penjara. Sosok humoris dan selalu tampak santai ini berkisah bagaimana ia menjalani masa
hukumannya dengan tanpa beban. Penonton Kick Andy seringkali dibuat tertawa dengan ceritanya yang mengalir begitu
saja. Meski mengaku tak pernah dikunjungi anak istri saat berada dalam penjara, anak angkat Jend. Gatot Soebroto ini
memandang masa lalunya menjadi kenangan manis dalam perjalanan hidupnya.

Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

http://www.helpndoc.com


SPECIAL OLYMPICS 
Jumat, 12 Agustus 2011 21:30:00 WIB
SPECIAL OLYMPICS

Biarkan kami menang. Tetapi jika kami tidak menang berilah kami keberanian untuk mencobanya” demikianlah janji para
atlet tunagrahita yang membuktikan kemampuannya di ajang Special Olympics World Summer Games XIII di Athena
Yunani dari 24 Juni hingga 4 Juli 2011 lalu. Inilah prestasi terbaik yang mereka peroleh dari tahun-tahun sebelumnya.
Mereka mempersembahkan 15 emas, 13 perunggu, dan 11 perak. Medali emas disumbangkan dari cabang olahraga
renang, bulu tangkis, tenis meja dan bocce.

Dalam Special Olympics yang diikuti oleh 7500 atlet tunagrahita dari 184 negara ini, Indonesia mengirimkan 46 atlet untuk
bertanding dalam 7 cabang olah raga yang diperlombakan. Renang, tenis meja, bulu tangkis, bocce, sepak bola, bola
basket dan atletik. Indonesia meraih emas pertama dari cabang olahraga renang. Medali emas ini dipersembahkan oleh
Stephanie Handojo dan Fitriani untuk 50 M gaya dada. Selain emas Fitriani juga mendapatkan 1 medali perak untuk 50 M
gaya bebas. Emas dari cabang renang ditambahkan oleh Chistian Sitompul setelah saingannya dinyatakan diskualifikasi.
Harison Sirait pelatih para atlet renang ini mendampingi para atletnya berbagi kisah menarik dalam Kick Andy episode ini.
Tentang metode latihan yang ia terapkan hingga kisah perbedaan aba-aba yang biasa ia berikan dengan saat
pertandingan yang menyebabkan beberapa atletnya terlambat meluncur. Meski demikian 3 emas dan 3 perak berhasil
dipersembahkan dari cabang olah raga ini.

Dalam Special Olympics 2011 ini, cabang olahraga bocce pertama kali diperlombakan. Permainanan bocce terbuka
dimainkan antara dua pemain atau dua tim sampai empat pemain dalam sebuah tim. Ada bola sasaran berukuran kecil
berwarna putih di sebuah area yang disebut "jack," atau "pallino". Dalam hal ini para atlet tunagrahita berlomba
melemparkan bola yang berukuran besar agar mengenai bola sasaran yang kecil, atau paling tidak mendekatinya. Tim
pemenang adalah tim yang mampu menempatkan bola besar paling dekat dengan bola kecil atau bahkan mengenai bola
kecil. Meski baru pertama kali diperlombakan, Indonesia meraih 3 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu dari cabang
olahraga bocce ini.  Yakni dari Ika Solehati, Vivi Indrayani, dan Rico. Andy F Noya pun tak segan mencoba olahraga ini
melawan Rico dkk.

Cabang olah raga tennis meja menyumbang 3 medali emas dari para atletnya, yang diwakilkan oleh Donal Latif atlet
tunagrahita asal Gorontalo dan Desi Pradita asal Yogyakarta. Dua perak dan tiga perunggu dari cabang tennis meja ini,
turut menambah jumlah medali yang diboyong pulang. Peraih emas terbanyak di cabang badminton. Sebanyak 6 medali
emas disumbangkan dari Komarudin dan Ati Hasyim. Masing masing atlet tersebut mendapat 3 emas untuk nomor
single, ganda putra/putrid, juga ganda campuran. Komarudin asal Pekalongan yang didampingi pelatihnya Joko Widodo
dari klub PB Pratama dimana ia berasal, ternyata selalu menciptakan gaya-gaya tersendiri dalam teknik bermain
badminton. Menurut pelatihnya, bahkan Udin, demikian panggilannya sering menang bila bertanding melawan atlet
normal. Kakak dan ayahnya pun tak segan mendukung masuk klub, meski harus menjual kambing ternaknya.
Sedangkan Ati Hasyim, atlet asal Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe, Palu, Sulawesi Tengah ini bercita-cita, bahwa dari
kemenangannya ini akan ia persembahkan keluarganya, terutama agar dapat mengalirkan listrik untuk rumahnya yang
terletak di kampung yang belum terjangkau listrik.

Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

http://www.helpndoc.com


RING OF FIRE ADVENTURE
Jumat, 05 Agustus 2011 21:30:00 WIB
RING OF FIRE ADVENTURE

Kisah perjalanan mengelilingi Indonesia yang akan menjadi film dokumenter ini adalah sebuah ekspedisi cinta tanah air
yang diwariskan oleh seorang ayah kepada anaknya lewat perjalanan motor. Selain bertujuan menyibak keindahan
Indonesia yang belum banyak diketahui juga mencoba meraih perhatian para calon wisatawan domestik untuk berwisata
di dalam negeri.

Ring of Fire Adventure merupakan proyek yang digagas oleh Youk Tanzil atas rasa cintanya terhadap Indonesia. Ide awal
untuk membuat Ring of Fire Adventure muncul di tahun 1998, saat ia merasa miris dengan kepariwisataan Indonesia. Ia
melihat, Indonesia sebenarnya memiliki potensi pariwisata yang besar, dan karena itulah ia berkeinginan untuk
mendokumentasikannya. Melalui ekspedisi yang dilakukan dengan kendaraan sepeda motor inilah ia mewujudkan
dokumentasi lengkap tentang Indonesia. Budaya dan tradisi masyarakat sesungguhnya, kekayaan alamnya, termasuk
laut, darat, dan rangkaian gunung berapi yang menjadikan Indonesia sebagai bagian dari sabuk vulkanik dunia alias ring of
fire.

Perjalanan ini akan terbagi menjadi lima tahap. Bersama tim, keduanya akan menjelajah Nusantara dengan sepeda
motor, dan menghadirkan kekayaan budaya dan alam Indonesia lewat dokumentasi audio, video, dan cetak. Ekspedisi
Ring of Fire Adventure tahap pertama ini dimulai pada tanggal 6 Mei 2011. Jadwal ini terlambat seminggu dari yang
ditentukan karena mereka mengalami kendala teknis—motor hilang dalam proses pengiriman, akibat jadwal shipping dari
ekspedisi pengiriman yang tidak jelas. Kick off atau titik awal dimulai dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengarah barat,
melalui 9 provinsi, sepanjang 6.000 kilometer, sampai Jakarta. Waktu perjalanan pada rute pertama Kupang – Jakarta ini
memakan waktu 50 hari.

Dalam perjalanan mereka tidak lepas dari persoalan dan hambatan. Pada tanggal 10 Mei 2011, Youk Tanzil alami
kecelakaan di Desa Fatuana, Insana, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pimpinan ekspedisi, Youk Tanzil,
ditabrak oleh pengendara sepeda motor yang mengakibatkan patah tulang kaki. Giovanni Tanzil, tangannya keseleo,
sementara kapten perjalanan Edy Sucipto luka di kaki. Peristiwa tersebut terjadi sebuah tikungan saat menyusuri jalan
berliku dengan alang-alang tinggi yang mengganggu pandangan pengguna jalan yang tumbuh disepanjang jalan tersebut.
Kecelakaan tersebut memaksa Youk untuk kemudian dikirim kembali ke Jakarta untuk menjalani perawatan.

Setelah operasi sukses dilakukan, Youk bicara dengan dokter yang menanganinya. Ia meminta ijin untuk dapat kembali
ke tim dan melanjutkan ekspedisi ring of Fire Adventure. Dengan setengah mengijinkan - dokter Muljana dari RSPAD
Gatot Soebroto pun mewanti-wanti Youk untuk peduli dengan luka hasil operasi. Akhirnya Youk pun kembali ke tim Ring
of Fire Adventure hanya 3 hari pasca operasi.

Pada tanggal 18 Mei 2011- tim ekspedisi Ring of Fire Adventure tiba di Gunung Kelimutu yang terkenal dengan danau tiga
warnanya. Danau ini merupakan salah satu target yang dijelajah oleh tim Ring of Fire di Ende, Flores, Nusa Tenggara
Timur. Tim Ring of Fire Adventure, termasuk Youk yang cedera patah kaki, ikut mendaki Gunung Kelimutu, meski dengan
tongkat yang menyangga.

Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

http://www.helpndoc.com


Pasca melepas jahitan luka operasi – oleh seorang paramedik yang didatangkan dari RSPAD Gatot Soebroto, rasa
percaya diri Youk Tanzil kembali. Walau kondisi kakinya masih bengkak, dengan menggunakan sepatu keds biasa Youk
kembali mengendarai motornya dari Sumbawa Besar menuju Lombok. Sesampainya tim Ring of Fire Adventure di
Lombok, tujuan utama mereka dalah Gunung Rinjani. Setelah semua kendaraan Ring of Fire Adventure ditinggal di hotel.
Semua tim Ring of Fire Adventure mendaki sampai puncak Rinjani, sedangkan Youk yang didampingi suster Lady hanya
sampai ketinggian 2800 meter.

Perjalanan pun dilanjutkan menyusuri seluruh rute yang telah dijadwalkan. Tidak hanya mengunjungi tempat wisata saja
tetapi juga beberapa musium dan tempat bersejarah yang penting maknanya ketika negeri ini baru terbentuk.
Keberhasilan mendaki gunung ketika di Rinjani, oleh Youk dijadikan tolok ukur menguji kemampuannya ketika kebali naik
gunung di Semeru dan Bromo.

Berikut adalah tim Ring of Fire Adventure tahap I (Kupang – Jakarta): Andrew Marias adalah Manager Team. Edi Sucipto :
manager keuangan dan road captain. Unang Ramdani : photographer sekaligus penulis dari Media Indonesia. Fajar Sodiq
: cameraman 1 dan yang berkendaraan motor, selain bertugas sebagai cameraman ia juga bertanggung jawab untuk
memperbaiki semua peralatan seperti camera, motor ataupun generator. Yuhri : cameraman 3 yang bertugas merekam
behind the scene perjalanan. Maman : driver dan mekanik mobil. Giovanni, Banyu dan Ranza adalah anak-anak yang
diperkenalkan Indonesia oleh ayahnya Youk Tanzil. Youk Tanzil sebagai bapak juga memimpin expedisi ROF (leader).
Lady Hestin Tindatu adalah paramedik yang awalnya hanya bertugas untuk membuka jahitan Youk Tanzil berlanjut
mendampingi tim dalam mendaki gunung dan menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh tim Ring of Fire Adventure.
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SI WALANG KEKEK
Jumat, 29 Juli 2011 19:04:00 WIB
SI WALANG KEKEK

Nama Waldjinah bagi penggemar lagu-lagu keroncong atau langgam Jawa begitu melegenda. Sosok wanita berusia 65
tahun itu tidak bisa lepas dari dua aliran musik itu. Eksistensi dan konsistensi sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan
sebagian kalangan menilai apa yang dilakukan wanita kelahiran Solo, Jawa Tengah itu sungguh luar biasa. Sudah
berbagai penghargaan dan prestasi ia raih baik dari dalam dan luar negeri.

Jika di masa sekarang artis dan penyanyi kita sering mengembar-gemborkan untuk bisa eksis di mancanegara alias ‘go
international', ternyata Waldjinah sudah melakukannya sejak puluhan tahun silam. Negara-negara seperti Belanda,
Suriname, Singapura, Australia sudah pernah ia singgahi untuk menyanyikan lagu keroncong. Bahkan Waldjinah pernah
membuat rekaman musik keroncong yang diaransemen musik Jepang di Tokyo.

Waldjinah bukanlah penyanyi karbitan seperti banyak dijumpai di negeri kita. Ia mulai berkarir sejak usia 14 tahun.
Waldjinah kecil saat itu mengikuti lomba Ratu Kembang Katjang yang diadakan RRI Solo pada 1968. Waldjinah yang
berasal dari keluarga tidak mampu itu berhasil menjuarai lomba itu walaupun ketika menyanyi terpaksa menggunakan
“dingklik” alias kursi kecil untuk menopang tubuhnya karena mulutnya tidak sampai ke mikropon. Dari lomba inilah pelan
tapi pasti karir anak bungsu dari 10 bersaudara itu terus meningkat. Berbagai lomba dan festival keroncong berhasil ia
menangkan. Dan, akhirnya ia banyak mendapat undangan untuk menyanyikan lagu keroncong di luar negeri.

Waldjinah juga banyak mencetak hits pada lagu-lagu keroncong yang dinyanyikan pada masa itu. Sebut saja, Ratu
Kembang Katjang (1959), Yen Ing Tawang ono Lintang ( 1964), Langen Sari (1967), Walang Kekek (1968), Ayo Ngguyu
(1969) adalah lagu-lagu yang sangat akrab bagi masyarakat Jawa pada waktu itu. Bahkan satu di antara lagu-lagu itu ada
yang tak terlupakan hingga saat ini adalah “Walang Kekek”. Lagu Walang Kekek melegenda karena acap kali diputar di
RRI sebagai pembukaan pengumuman NALO (Nasional Lotre) yang sangat digemari masyarakat Indonesia pada era
1970-an.

Kiprah Waldjinah tak lekang oleh waktu dan tidak tergerus kemajuan jaman. Itu dibuktikan dengan kemampuannya
menyanyikan lagu-lagu keroncong yang berkolaborasi dengan musisi-musisi masa kini. Waldjinah tercatat pernah
berkolaborasi dengan Padi, D'Massive dan mendiang Chrisye. Berkolaborasi dengan Chrisye bagi Waldjinah sangat
berkesan. Bahkan ketika konser “Kala Cinta Menggoda” usai, hubungan pertemanan antara Chrisye dan Waldjinah
semakin erat dan layaknya sebagai saudara sendiri. Bahkan ketika Chrisye wafat, Waldjinah menyesal karena tidak bisa
datang melayat. “Saya mendengar berita meninggalnya Mas Chrisye ketika sedang menerima penghargaan. Tahu gitu,
saya tidak datang ke acara penghargaan itu karena lebih baik melayat ke tempat Mas Chrisye,”kenang Waldjinah penuh
sesal.

Walau saat ini kondisi kesehatan Waldjinah sudah tidak fit lagi, namun semangat untuk melestarikan musik keroncong
terus berkobar. Di garasi rumahnya di Solo, Waldjinah membuka sekolah keroncong bagi pemuda dan pemudi secara
gratis.
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FROM NOTHING TO SOMETHING
Jumat, 22 Juli 2011 21:30:00 WIB
FROM NOTHING TO SOMETHING

“Lahir miskin bukan salah anda, tapi mati miskin itu kesalahan anda.” Inilah sebuah ungkapan dari pengusaha sukses
asal Amerika, Donald Trump. Sebuah ungkapan yang mengandung makna, bahwa sejatinya, diri kita sendiri harus
mampu mengubah nasib. Dan inilah kisah-kisah sejumlah nara sumber Kick Andy yang berhasil mengubah hidupnya dari
titik nol hingga menjulang posisi tertinggi yang dicapainya.

Hidup di lokasi yang memiliki keindahan panorama alam, memberikan banyak ide bagi Lalu Faturrahman. Selepas SMA,
ia memiliki keinginan untuk belajar bahasa inggris dan menjadi pengusaha perhotelan. Dan Faturrahman pun memulai
karir sebagai pemandu wisata atau guide di Lombok, sekaligus memperdalam bahasa inggrisnya. Ia juga sempat
mengadu nasibnya dengan menjadi guide di pulau wisata Bali.

Faturahman kemudian sempat melanglang ke beberaoa Negara untuk bekerja di hotel atau di restoran. Dan tahun 1998,
ia memutuskan kembali ke Lombok. Dengan bekal pengalaman demikian banyak, ia kemudian berinisiatif untuk
mengembangkan pariwisata di tanah kelahirannya sendiri.

Tiga belas tahun berselang, kini Faturrahman telah benar-benar mencapai impiannya. Pemandu wisata itu kini sudah
memiliki sebuah bisnis perhotelan yakni Resort Villa Sempiak, di Selong Belanak, Pulau Lombok. “Yang menentukan
semua adalah Tuhan, Tapi saya tidak akan melepaskan setiap kesempatan yang diberikan dalam mencapai tujuan,”
tegas Fatur saat di Kick Andy.

Kisah lainnya adalah tentang Wibowo, anak muda asal Desa Grobogan, Jawa Tengah yang hijrah dan membawa
mimpinya ke Jakarta di tahun 1995. Wibowo yang lulusan SD ini, pertama kali datang sebagai kuli bangunan dan pada
tahun 1998 saya mulai alih kerja jadi tukang ojek.

Anak desa selalu membawa mimpi untuk menaklukan Jakarta dan Wibowo mampu melakukannya. Bayangkan, tukang
ojek ini sekarang sudah menjadi pengusaha cuci mobil robotic. Ia memiliki 5 outlet robotic car wash di seputaran Jakarta
ini, dengan omzet ratusan juta.

Selain usaha pencucian mobil, Wibowo melakukan ekspansi usaha ke produksi sabun dan snow wash, bahan dasar
untuk pencucian mobil teknik snow wash. Dan dia sudah memasarkan produknya hampir ke seluruh Indonesia.

Sementara itu Erwin Tenggono, memiliki masa remaja yang produktif. Erwin bekerja sebagai pelayan toko, berjualan
keliling, hingga jadi kuli panggul di kota kelahirannya, Palembang. Waktu remaja, dia berpikir bahwa pekerjaan terkeren
yang harus ia raih adalah menjadi salesman. Dan Erwin harus memupus mimpinya jadi sales, karena pada akhirnya ia
diterima sebagai penjaga gudang di sebuah perusahaan obat ternama di Palembang.

“Apa posisi anda sekarang di perusahaan obat itu?,” Tanya Host Andy F. Noya. Erwin menjawab : “Saya sekarang
presiden direktur.”
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Ya! Seorang penjaga gudang itu kini sudah menempati posisi sebagai Presiden Direktur. Belum lagi jabatan-jabatan
sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan lainnya.

Dan anda juga harus kenal dengan satu sosok terakhir yang hadir di episode kali ini, yakni Muhammad Sani.

Ia lahir ditengah keluarga sederhana, anak ke dua dari 10 bersaudara. Ayahnya Subakir hanyalah se-orang petani kecil
yang hanya memiliki sepetak tanah. Sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Namun kondisi demikian
tak lantas membuat Sani kecil patah semangat belajar. Di tengah jadwal belajarnya, ia juga harus membantu
perekonomian keluarga, seperti menorah getah karet, mengumpulkan daun pinang kering yang laku dijual. Dan hasilnya,
untuk membiayai sekolah serta membeli sagu untuk santap keluarga.

Sani tak berani bermimpi untuk kuliah, maka lulus sekolah menengah atas Sani pun mengambil kursus dinas C (KDC) ,
lulus dari kursun itu Sani diterima bekerja di kantor kecamatan, dengan jabatan awal sebagai penghitung tamu dan
sebulan kemudian naik menjadi pembuat amplop dari kertas bekas di kantor Kecamatan Bintan Timur, Kijang, Kepulauan
Riau.

Dan tukang pembuat amplop itu, sekarang sudah menjadi GUbernur di Kepulauan Riau, sekarang.

Inilah kisah-kisah inspiratif tentang perjuangan menggapai cita-cita dari para nara sumber Kick Andy kali ini. Tentu
menarik untuk kita ketahui bagaimana kiat dan resep mereka berjuang dari titik Nol Sampai jadi Bos.
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MEREKA BILANG SAYA CHINA
Jumat, 15 Juli 2011 21:30:00 WIB
MEREKA BILANG SAYA CHINA

Ketika dilahirkan, manusia tidak memilih untuk menjadi seseorang dengan etnis tertentu. Stigma pada warga etnis Tiong
Hoa di negeri ini masih berlangsung meski tak sekuat di era Orba. Dalam buku “Mereka Bilang Saya China” diceritakan
tentang para perempuan yang berjuang melawan diskriminasi atas etnisnya. Ada yang berprestasi di dunia internasional,
tetapi kewarganegaraannya masih sulit ia dapatkan. Demikian pula dengan beberapa tamu Kick Andy kali ini.
Pribadi-pribadi yang memiliki andil besar tetapi perjuangannya melalui jalan terjal untuk diakui sebagai bagian dari bangsa
ini.

Filosofinya adalah “orang miskin jangan lawan orang kaya, dan orang kaya jangan lawan pejabat”. Berbekal pelajaran dari
almarhum ayahandanya itulah, Basuki Tjahaya Purnama atau yang dikenal Ahok adalah sosok manusia dermawan yang
tak segan menyuarakan kenyataan pilu dari lembaganya, Dewan Perwakilan Rakyat, kepada masyarakat umum.

Berawal di tahun 2001, setelah ditutupnya pabrik pengolahan pasir miliknya karena dianggap tidak sejalan dengan
kebijakan penguasa setempat, Ahok alih profesi dan terjun ke dunia politik. Tujuh bulan menjadi anggota DPRD II, Ahok
langsung menjabat sebagai Bupati di Belitung Timur dengan menang telak. Semasa menjabat bupati, Ahok menjadikan
warung kopi sebagai media untuk mendengarkan secara langsung keluh kesah warganya. Oleh karena itulah seluruh
warganya mengenal baik setiap digit nomor telepon miliknya.

Meski gagal ikut dalam pemilihan sebagai gubernur di Bangka Belitung, karena di duga adanya manipulasi suara, anak
sulung dari 3 bersaudara ini kini berjuang melalui jabatannya sebagai anggota DPR dalam Komisi II. Tak hanya itu, untuk
menjembatani komunikasi dengan rakyatnya, Ahok pun selalu meng-up date web site pribadinya. Tak jarang apa yang
dilakukannya itu membuka aib wakil rakyat lainnya.

Salah satu tokoh aktivis yang sangat gigih memperjuangkan hak asasi manusia adalah Ester Indahyani Jusuf. Ia tipikal
manusia yang anti diskriminasi suku agama ras dan golongan. Sebagai keturunan tionghoa, Ester alias Sim Ai Ling -
masih melihat banyak kasus diskriminatif terhadap etnis tionghoa di tengah masyarakat. Kita tak akan pernah lupa,
kerusuhan Mei 1998. Tragedi yang menelan ratusan korban, tak hanya etnis tionghoa tetapi juga masyarakat yang tidak
bersalah lainnya. Sejak tahun 98 itu, Ester terus memperjuangkan kasus-kasus pelanggaran HAM dan diskriminasi. Atas
perjuangannya itulah, pada tahun 2001 Ester meraih penghargaan YAP THIEM HIEN. Sebagai sosok yang berani
menentang diskriminasi sosial.

Sekarang Ester bersama suaminya, tergabung dalam Solidaritas Nusa Bangsa (SNB). Organisasi yang bekerjasama
memperjuangkan kasus-kasus penegakkan HAM dan anti diskriminasi. Ester yang juga seorang pengacara ini, aktif
melakukan penelitian hingga ke berbagai daerah. Saat ini ia sedang menulis buku mengenai implementasi
Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sebelum bergabung dengan SNB, selama 3 tahun Ester
banyak memberikan advokasi dan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta. Ketertarikannya
pada bidang hukum sejak lulus sekolah menengah atas lebih sebagai upaya untuk membela kaum lemah yang tidak
bersalah.
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Perjalanan hidup membawa Khoe Liong Hauw alias Sumartono Hadinoto, pria kelahiran Solo yang akrab disapa Martono
ini, menjadi sosok yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Bahkan sejak sepuluh tahun lalu usaha material arsitektur yang
dirintisnya sejak tahun 1986 telah di serahkannya kepada sang istri, Meliana Kusyanto. Dan Martono pun fokus hanya
pada kegiatan berorganisasinya.

Kesibukannya berorganisasi membuat ia sekarang ini tergabung dalam 15 organisasi sosial kemasyarakatan, diantaranya
Persatuan Masyarakat Surakarta (PMS), Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI), dan juga Palang Merah Indonesia
(PMI). Bagi Martono, tidak masalah warga etnis manapun yang berorganisasi. Tetapi kemampuan, niat baik, dan
komitmen di sebuah organisasi adalah yang paling dibutuhkan. Salah satu prestasi yang ditorehkannya bersama timnya
di Palang Merah Indonesia adalah, kini Solo tidak lagi mengalami kekurangan stok darah, dan bahkan berhasil menambah
armada ambulance gratis untuk menolong orang sakit.
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GOLDEN COUPLES
Jumat, 08 Juli 2011 21:30:00 WIB
GOLDEN COUPLES

Belakangan ini seiring perkembangan zaman sering kali kita jumpai kasus perceraian. Pasangan suami istri baru menikah
beberapa saat sudah gagal mempertahankan perkawinannya.Maka dari itu, adalah suatu hal yang luar biasa dan patut
ditiru jika ada pasangan suami istri yang berhasil mempertahankan biduk rumah tangganya hingga mencapai lebih dari 50
tahun alias “pasangan emas”.

Ir Ciputra dan Dian Sumeler misalnya. Pasangan ini telah berhasil melalui masa perkawinannya hingga 57 tahun.
Berbagai rintangan dan halangan sudah mereka lalui berdua. Pasangan yang sudah dikarunai empat orang anak dan
beberapa cucu ini hingga kini masih tampak mesra dalam segala kesempatan.

Pak Ci, demikian sapaan akrabnya, pertama kali mengenal Dian ketika duduk di SMA di Sulawesi Utara. Setelah
beberapa lama pacaran, mereka memutuskan untuk menikah. Pada saat menikah, Pak Ci mengaku masih menuntut ilmu
di bangku kuliah. Keputusan menikah itu bagi Ciputra muda adalah langkah yang tepat. “Dengan memutuskan menikah
maka saya belajar bertanggung jawab,”ujarnya mengenang.

Pak Ci yang mengaku dulunya sangat miskin itu berjuang dan bekerja keras. Ketika ia sukses mencapai puncak pernah
diterpa badai krisis ekonomi pada tahun 1997. Kala itu ia mengaku hampir bangkrut karena usahanya banyak yang tutup.
Namun ia pantang menyerah dan terus berjuang. Begitu juga halnya dengan Dian, ia selalu mendampingi suaminya
tercinta hingga berhasil melalui badai krisis. Dan sebagai bukti cinta Pak Ci, di salah satu hotelnya dia menamakan
ballroomnya denga nama “Dian Ballroom”.
Satu lagi pasangan yang berhasil melalui masa perkawinan emas adalah Emil Salim dan Rosminie Roza. Pasangan ini
cukup unik, karena kawan-kawannya sering meledek dengan pepatah “pagar makan tanaman”. Emil Salim yang banyak
menyandang jabatan menteri di era orde baru itu ketika menuntut ilmu di Universitas Indonesia tinggal indekost di rumah
orangtua Rosminie di daerah Bogor. Rosminie muda yang waktu itu merupakan “bunga” yang banyak dikelilingi “kumbang”
menarik perhatian Emil Salim. Mereka pun akhirnya berpacaran dan menikah pada 19 September 1958. Selama
mengarungi biduk rumah tangga, pasangan Emil Salim dan Rosminie Rosa banyak dihabiskan di luar negeri. Ini karena
Emil Salim sering mendapat beasiswa hingga jenjang doktor di Amerika Serikat. Pasangan Emil Salim dan Rosmini Rosa
telah melalui usia perkawinan 53 tahun. Untuk menjaga keluarga tetap harmonis mereka megaku punya tips khusus.
“Kami mencanangkan revolusi berhenti di hari Minggu. Artinya segala aktivitas pekerjaan berhenti di akhir pekan, karena
kami harus berkumpul dengan keluarga,” tegas Emil Salim.

Kesetiaan seorang Ratmini yang mendampingi Probosutedjo dalam mengarungi biduk rumah tangga mungkin juga patut
ditiru. Kesibukan seorang Probosutedjo sebagai pengusaha yang masih aktif hingga kini adalah contoh betapa Ratmini
sebagai seorang istri yang tabah dan setia. Itu belum seberapa, terpaan badai rumah tangga mereka teruji ketika suami
tercinta masuk penjara pada tahun 2005. Semua cobaan, gelombang dan badai sudah mereka lalui. Dan sebagai ucapan
rasa syukur karena telah melalui masa perkawinan hingga 50 tahun, awal Juni lalu pasangan Probosutedjo dan Ratmini
merayakan perkawinan emas.

Banyak contoh dan suri tauladan yang bisa diambil dari tiga pasangan di atas. Kesetiaan dan saling percaya adalah salah
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satu resep menjaga perkawinan tetap harmonis.
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CERMIN UNTUK BERBAGI
Jumat, 01 Juli 2011 21:30:00 WIB
CERMIN UNTUK BERBAGI

Mendapatkan cobaan hidup dalam bentuk apapun dan berhasil lepas dari kesulitannya, bagi orang bijak, hal itu adalah
pengalaman bernilai yang mungkin tidak akan dialami oleh setiap orang. Beberapa dari mereka menjadikan pengalaman
berharga itu sebagai cermin untuk memperbaiki keadaan agar berubah menjadi lebih baik.

Kick Andy mengundang tiga orang tamu yang pernah mengalami cobaan hidup yang didapat dari anak-anak mereka.
Meski akhirnya ada yang harus kehilangan buah hati mereka, tetapi cinta dan kenangan pada sang anak telah
menjadikan mereka bersemangat dan bangkit untuk berbuat sesuatu. Berharap agar kesulitan itu tidak membelit orang
lain seperti yang pernah mereka alami.

Siapa yang tak kenal Henry Yosodiningrat? Pengacara kondang yang garang di depan pengadilan. Siapa sangka Henry
yang tak gentar membela apapun yang ia yakini benar, kemudian harus berhadapan dengan sang anak yang teramat ia
kasihi ternyata menjadi pengguna narkoba. Segala hal untuk membantu sang anak terlepas dari jerat candu sudah
dilakukan. Mulai dari pendekatan religius, militer, hingga jalan kekerasan pernah ia terapkan. Tapi semua tidak membawa
hasil. Putera yang dia harapkan dan ia banggakan sepertinya tak lagi menjadi dirinya sendiri. Mungkin kitapun seperti
berkaca pada pengalaman mantan pesepakbola Indonesia, Ronny Patinasarany - saat kedua anaknya juga pernah terjerat
obat-obat terlarang itu. Mengejar dan menjadi pemburu para sindikat pun pernah Henry lakukan. Tak segan ia main hakim
terhadap jaringan sindikat yang telah merusak anaknya dan juga sekian ribu anak bangsa yang terjebak narkoba. Teror
serta serangan para anggota jaringan sindikat pernah ia lawan. Selain kegemasan atas merajalelanya kejahatan narkoba
yang mulai terorganisasi dengan baik dan merasa bahwa perjuangannya yang sendiri tak mungkin bisa mengatasi
persoalan begitu gawat itu akhirnya mendorong Henry dan 14 rekannya membuat organisasi yang diberi nama “Gerakan
Nasional Anti-Narkotika” (GRANAT) pada 28 Oktober 1999.

Cobaan yang datang dari anak tercinta juga menimpa keluarga Ruswandi dan Watty. Pasangan Ruswandi dan Watty tak
menyangka bahwa anak ketiganya Ade Resa Mukti Saffat menyandang Thalassaemia mayor. Penyakit kelainan darah
genetik diakibatkan oleh sumsum tulang yang tidak mampu memproduksi sel-sel darah merah yang mengandung cukup
haemoglobin. Ciri-cirinya seperti anemia, tetapi diturunkan dan belum ada obatnya. Solusi satu-satunya selama ini adalah
melalui transfusi darah. Thalassaemia telah menjadikan Resa pun harus menjalani transfusi darah setiap bulan mulai dari
usia 10 bulan hingga 20 tahun. Usia yang masih cukup muda ketika Resa harus berpulang kepada Yang Maha Kuasa.
Sebagai orang tua penderita Thalassaemia, Ruswandi dan Watty merasakan benar kesulitan yang dialami orang tua
ketika harus menyediakan dana dalam rangka memperpanjang umur sang buah hati. Tekad yang tulus untuk mengurangi
penderita Thalassaemia di Indonesia, menjadikan Ruswandi sebagai seorang ayah yang pernah merasakan apa yang
dirasa para orang tua penderita membuat perkumpulan. Akhirnya pada tahun 1984 bersama lima orang kawannya,
termasuk istrinya, mendirikan Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassaemia (POPTI). Dan sejak tahun 1987,
perhimpunan itu berubah menjadi Yayasan Thalassaemia Indonesia.

Kisah mengharukan juga terjadi pada pasangan Dewi Farida dan Donny Ardianta Passa, yang anak keduanya, Bilqis
Anindya Passa menderita penyakit langka yaitu atresia billier. Suatu keadaan dimana saluran empedu tidak terbentuk
atau tidak berkembang secara normal dengan sirosis hepatis yang progresif. Anda ingat dengan Koin Cinta Bilqis?
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Sebuah gerakan sosial pengumpulan dana untuk mengetuk hati para donatur untuk ikut menyumbang demi operasi
transplantasi hati Bilqis di Jepang. Meski manusia berencana, tetapi Tuhan berkehendak lain. Proses pengobatan dan
kondisi perkembangan penyakit Bilqis yang seperti berlomba-lomba, menjadikan Bilqis akhirnya berpulang pada Yang
Kuasa di usia19 bulan. Dewi Farida adalah sosok seorang ibu yang tegar, kokoh dan tak mengenal lelah untuk terus
berjuang untuk menyelamatkan sang anak tercinta. Pengorbanannya dan pengalaman ketika menjaga dan merawat buah
hatinya menumbuhkan rasa sayang dan cinta untuk berbagi dengan sesama hingga menimbulkan inspirasi untuk
melakukan gerakan Koin Cinta Bilqis. Kini Koin Cinta Bilqis tidak akan berhenti disitu, karena Koin Cinta Bilqis akan terus
berguna dan didedikasikan untuk anak-anak Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan atresia bilier melalui
Yayasan Bilqis Sehati, Peduli Atresia Bilier Indonesia. Semoga bermanfaat.
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MENANTANG MASA DEPAN
Jumat, 24 Juni 2011 21:30:00 WIB
MENANTANG MASA DEPAN

Hidup tak selalu berjalan mulus, tak sedikit cobaan menghadang di tengah jalan, misalnya sebuah musibah yang
mengakibatkan tubuh menjadi tak berfungsi normal lagi. Sebagian orang mungkin akan menyerah, tapi tidak dengan nara
sumber Kick Andy kali ini. Mereka maju terus, menantang masa depan, sebagian menjadikan musibah sebagai titik awal
perubahan hidup ke arah yang lebih baik.

Adalah Franky Raweyai, seorang pengusaha yang sukses dengan usaha yang digelutinya. Mantan tukang cat kapal ini
sekarang sudah menjadi pengusaha di bidang servis drilling minyak. Kesuksesan, diakui Franky telah menjadikannya
sebagai seorang yang angkuh dan sombong. “Saya menjadi orang yang angkuh, sombong dan liar. Tidak pernah meminta
bantuan dan berterima kasih kepada orang lain. Merasa sudah hebat, padahal sebenarnya belum punya apa-apa,”
akunya.

Kemudian di tahun 2003 Tuhan memberikan cobaan pada Franky. Ia mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan, jatuh
dari tangga rumah, bahkan dokter menyatakan bahwa sumsum tulang belakang franky pecah dan syaraf 12 jarinya putus.
Franky pun nyaris putus harapan.

Franky depresi dengan kondisinya. Ia mengurung diri dan tak mau bertemu siapapun dan merasa ingin bunuh diri! “kepada
setiap yang menjenguk saya bertanya, ada pil yang sekali ditelan bikin saya mati gak?” tuturnya saat tampil di Kick
Andy.

Itu kisah lama Franky, karena pas tampil di Kick Andy, Franky sudah tampil sangat tegar, meski tetap harus duduk di
kursi roda. Ada sebuah moment yang menjadikan titik balik dalam sikap dan kehidupannya dan membangunkan
keberanian Franky untuk menantang masa depannya. Franky yang sekarang adalah sosok baru yang jauh lebih baik. Tak
hanya pribadinya, perusahaannya yang menaungi ratusan tenaga kerja itu pun kini makin Berjaya.

Sementara itu, Irwanto, seorang dosen yang dikenal aktif dan peduli dengan masalah sosial khususnya di bidang masalah
anak, hiv aids, dan narkotika. Irwanto memang aktif bekerja sebagai peneliti di lembaga pusat penelitian Universitas Atma
Jaya dan berbagai lembaga (non-pemerintah).

Kesibukannya sebagai dosen dan aktivis sosial menjadikan Irwanto kurang mempedulikan kesehatannya, hingga suatu
hari di tahun 2003, ia merasakan sakit di dadanya. “Sebelum tidur, saya merasakan dada saya tidak enak rasanya.
Seperti ada yang menekan dan menjerat dada saya dengan tali,” ujarnya. Oleh sang istri, lantas Irwanto dibawa ke rumah
sakit.

Oleh dokter Irwanto didiagnosa mengalami sumbatan di jantung. Lalu dokter memberikan sebuah suntikan untuk
mencairkan darahnya. Tapi suntikan itu yang mengubah hidup Irwanto. Satu jam setelah masuk rumah sakit dan
diberikan obat dalam cairan infusnya, Irwanto merasakan sakit yang luar biasa di tengkuknya, hingga keluar darah dari
gusi-gusi Irwanto. Lalu Irwanto pun lumpuh! “Saya lumpuh total, yang hanya bisa digerakkan cuma leher. Bahkan, usus
saya pun lumpuh,” sambungnya
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Sang dosen pun masgul. Bahkan ia membuat monster pribadinya. “Saya mengurung di kamar, menutup jendela, dan tak
siap bertemu siapapun,” ujarnya. Irwanto pun sempat memperadilkan dugaan tindakan mal praktek yang menyebabkan
80% tubuhnya lumpuh. Namun di tengah jalan ia berhenti dan memutuskan untuk memaafkan paramedis yang telah
membuatnya lumpuh.

Irwanto pun bangkit, bahkan bisa mencapai gelar professor-nya pasca musibah itu. Kini ia masih aktif mengajar di
Universitas Atmadjaya, Jakarta, membagi ilmu dan berbagi jiwa sosialnya di lembaga-lembaga kemanusiaan.

Kisah lain yang hadir di episode ini adalah, sosok Irma Suryati asal Kebumen. Perempuan ini mengalami kelumpuhan
saat usia 4 tahun, akibat polio. Kehidupannya menuju usia dewasa adalah kisah panjang yang penuh perjuangan.

Irma yang bersuamikan Agus Priyanto, yang juga penyandang cacat kaki, telah membuktikan bahwa seburam-buram
harapan, selalu ada celah yang bisa membawa berkah dan peluang di masa depan.

Pasangan itu berhasil membangun usaha kerajinan keset dengan modal kain-kain sisa. Usaha mereka kini sudah sampai
export ke beberapa Negara, dan mereka kini memiliki 2500 pengrajin dan 150 diantaranya adalah penyandang cacat.

Inilah penggalan kisah kehidupan dari orang-orang yang berani menantang masa depan, meski dalam keterbatasan.
Selamat menyaksikan.
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KISAH PARA PAHLAWAN
Jumat, 06 Mei 2011 21:30:00 WIB
KISAH PARA PAHLAWAN

Memberi dan berbagi kepada yang membutuhkan tidak harus menunggu jika setelah menjadi hartawan. Dalam
keterbatasan ternyata kita bisa melakukan dan berbuat sesuatu kepada sesama.
Inilah kisah-kisah para pahlawan di sekitar kita yang dalam keterbatasan tetapi mau berbagi dengan sesama.

Andi Suhandi misalnya. Walau dengan segala keterbatasan, ia peduli dengan anak jalanan. Melalui Sanggar Matahari
yang didirikan, ia memberikan pendidikan dan bekal kepada anak-anak jalanan. “Saya berharap dengan bekal pendidikan
dan keterampilan yang diperoleh melalui Sanggar Matahari, anak-anak jalanan itu tidak hidup di jalanan lagi,” ujar Andi
Suhandi. Ia bermimpi 10 atau 15 tahun lagi tidak ada lagi anak-anak berkeliaran di jalanan, harap Andi Suhandi yang
tahun ini terpilih menjadi Young Hero 2011 pilihan Kick Andy.

Kisah lainnya datang dari Medan, Sumatera Utara. Walau orang ini mantan tukang becak, kepeduliannya terhadap
lingkungan sungguh luar biasa. Saat ini sudah jutaan bibit pohon mahoni sudah ia bagikan kepada masyarakat untuk
penghijauan. Awal ketertarikan Paris Sembiring terjun ke dunia lingkungan sangatlah unik.
“Saat kecapekan sehabis narik becak, seperti biasa saya beristirahat sambil tidur-tiduran di bawah pohon,” kata Paris
Sembiring mengenang. Menurut Paris, ketika ia tertidur itulah, ia kejatuhan beberapa biji mahoni. Dan, ketika terbangun ia
kaget karena di dalam becaknya banyak terdapat biji-biji pohon mahoni. Ia pun kemudian menanam biji-biji itu di
pekarangan belakang rumahnya. Pelan tapi pasti, benih pohon itu tumbuh dengan subur dan semakin bertambah banyak.
Benih-benih itu kemudian ia bagikan kepada siapa saja yang membutuhkan dan mau menanam pohon mahoni. Atas jerih
payahnya itu, Paris Sembiring terkenal dengan tokoh lingkungan dan banyak mendapat penghargaan dan terpilih menjadi
Kick Andy Hero 2011. Setelah terpilih menjadi Kick Andy Hero, Paris Sembiring mengaku banyak menerima undangan
untuk berbagai masalah lingkungan ke seluruh daerah Indonesia. “Bahkan saya ditawari untuk menjadi dewan penasihat
salah satu partai terkenal,” ujar Paris Sembiring yang mengaku menolak tawaran itu.

Tidak seperti biasanya, pada episode kali ini terkesan istimewa. Kami mengundang seorang penyiar radio dan MC yang
cukup terkenal yaitu Farhan. Pria yang terkenal kocak itu bertindak sebagai co host mendampingi Andy F Noya. Ternyata
kehadiran Farhan disini adalah agar suasana agak beda dalam rangka peluncuran Kick Andy Magazine. Ya, moment
yang istimewa itu adalah sekaligus peluncuran majalah Kick Andy. Dan, berkat doa masyarakat pecinta Kick Andy,
program kesayangan kita kini bermertaformosa dan mengembangkan sayap dengan menerbitkan majalah. Upaya ini tentu
saja agar lebih mendekatkan lagi kepada masyarakat. Tentu saja kami selalu berharap doa dan masukan Anda agar Kick
Andy Magazine bisa benar-benar berguna bagi masyarakat. Tanpa dukungan Anda semua, kami bukan siapa-siapa.
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MENITI JEMBATAN MASA DEPAN
Jumat, 29 April 2011 21:30:00 WIB
MENITI JEMBATAN MASA DEPAN

Menjadi  anak  seorang  miskin  pastilah  bukan  pilihan  siapapun, tapi menentukan jalan  masa  depan ke  arah  yang 
lebih  baik   adalah  pilihan. Karena anak-anak  manapun boleh  punya  cita-cita  yang  tinggi, termasuk  bagi Muhammad
Nur, anak dari   keluarga  penyandang  kusta dan pengemis  di  Makasar,  Sulawesi  Selatan.

Seperti  sebuah dinasti,  maka  sejak  kecil  Muhammad  Nur yang  anak sekolah   harus  nyambi  sebagai pengemis di 
seputaran Mesjid Raya, Makasar. Di luar kegiatan itu,  ia  suka  bermain  bola  dan  bermimpi bisa  bergabung di
Makasar Football school (MFS). “Saya  suka melihat kalo mereka latihan, trus ada ibu-ibu yang  nanya, kamu beneran
mau latihan bola gak?”  ujar  Nur  berkisah. “Eh  pas  saya lagi ngemis,  mobil yang  saya  samperin ternyata  mobil  ibu 
itu,” tambahnya.

Dari  pertemuan itu lah  kemudian ibu, yang ternyata adalah  Diza Ali  itu  mengangkat  Nur sebagai  anak angkatnya 
dan  kemudian ia  dimasukkan  di  MFS, seperti mimpi Muhammad Nur  selama  ini.

Muhammad  Nur  adalah  seorang penyuka  bola  yang  disebut-sebut memiliki warna kulit dan postur tubuh  seperti 
pemain  bola  Kamerun, Abanda  Herman. Maka  ketika  ia  rajin  bermain bola, teman-teman sepermainannya di MFS  
memanggil  dia dengan nama Abanda.

Dengan kegigihannya, Abanda  ini terus  berlatih  bola. Dan harus  di catat, tahun 2005  dan  2006   lalu, secara 
berturut-turut  dia  menjadi  salah satu atlet bola  yang  dikirim ke ajang World Cup Danone Nations Cup di Paris,
Perancis. 

Sekarang  Abanda  sudah bergabung di  Club Makassar Utama, ia masih  harus  mengejar  cita-citanya  sebagai pemain 
bola dan sebagai  kebanggaan keluarga. “Saya ingin mengangkat keluarga  saya  yang  penderita  kusta,” tegasnya.

Ketegasan  dalam cita-cita  juga dimiliki  oleh  Muhammad Febri  Alifian  alias Achil. Meski  hanya  putra  seorang 
tukang  ojek, tapi  keinginannya  untuk  menjadi  seorang  atlet   sepak bola  terus ia pupuk dengan  semangat dan
berlatih keras.

Dan lihatlah, apa yang  telah  ia capai  sekarang  ini!

Tahun 2010 lalu  Achil  menjadi bagian dari wakil  indonesia bersama tim Banteng Muda Malang dalam ajang World Cup
Danone Nations Cup, yang berlangsung di Afrika Selatan. Event  ini  menjadi suatu kebanggaan tersendiri baginya. Tidak
hanya itu, ia pun telah menuai segudang prestasi dalam karir bolanya di  usia  13 tahun ini. Misalnya pernah tercatat
sebagai top  scorer dan pemain  terbaik  anak U 12 di tahun 2010  se Malang.

Dari  Bandung,  ada kisah  dua kakak  beradik  yang  berkreasi dengan  komputer. Jangan bayangkan komputer canggih,
karena komputer yang mereka pakai  adalah  komputer  milik ayahnya  yang  seorang penjual  pulsa dan aksesoris 
handphone. Dengan segala keterbatasan  ekonomi  yang  dimiliki namun  Arrival  Dwi Santosa mampu mengembangkan
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sebuah software antivirus local. 

Arival Dwi  Santosa atau Ival bersama kakak kandungnya Taufik Aditya Utama  telah mengenal komputer sejak ia duduk
di kelas satu sekolah dasar dan mengaku gemar bermain game online yang ada di komputer ayahnya. Empat tahun dari
kegemarannya itu, sempat terhenti sejenak  saat sebuah virus merusak sistem motherboard komputer ayahnya itu.

Tak berhenti disitu, kekesalannya terhadap virus komputer mendorong anak ke dua dari tiga bersaudara itu terus
mencoba mengembangkan coding software antivirus dari buku-buku yang dibelikan ibunya. Tahun 2010, Ival bersama
dengan kakaknya berhasil mengembangkan sebuah software antivirus dan diberi nama ARTAV. 

Namun  sayang, terjadi kontroversi soal software  ini, karena anti virus ini disinyalir sebagai  duplikat  dari ati virus  al virus
scan,  karya  Muhammad  Aly  Shodiqin, asal  gresik, Jawa Timur. Namun toh,  Ival  tak patah arang, seakan  ingin 
menunjukkan  kemampuan  dirinya, Ival dan Taufik memutuskan membuat ulang program antivirus artav di mulai dari nol. 
Dan  dalam kesempatan ini,  ahli  forensik digital  Rubby  Z. Alamsyah menyampaikan penilaian  yang   bagus tentang 
talenta  mereka.

Pelengkap  kisah  di   episode ini, ada kisah  tentang seorang anak pemulung  dari Denpasar, Bali.  Dan  pastinya,
menjadi pemulung, bukanlah  cita-cita gadis  ini. Di  balik  semangatnya  mengumpulkan sampah plastik,  ia  memiliki 
sebuah  impian  tentang masa  depan yang ia harus  raih.

Wayan  Sepi,  adalah anak  dari seorang  orang tua  tunggal.  Ayahnya  meninggal  karena sakit, saat ia masih berusia 3
tahun. Ia  kini tinggal bersama  ibu dan seorang adiknya.
Untuk menafkahi keluarganya, Wayan Sepi pun harus turut bekerja. Selain menjadi pemulung, ia juga  harus  berjualan
makanan kecil dan minuman,  untuk warga dan pemuda sekitar, yang biasa duduk-duduk di balai bengong, di tepi pantai
dekat rumahnya. “Kadang-kadang  ada  yang  gak mau bayar  setelah mereka jajan,”   ujarnya.

Tangan gadis   bernama  Ni Wayan  Mertayani  atau yang biasa disapa Wayan Sepi  ini  tak  hanya terampil 
mengumpulkan  barang bekas, atau  berdagang,  tapi  telah  terbukti  juga terampil  dalam  memainkan  kamera  foto 
sehingga  bisa  menghasilkan karya hebat.

Bermodal kamera pinjaman, dari tangan gadis 15 tahun ini, lahir sebuah karya foto, yang berhasil menjuarai lomba foto
internasional, yang diselenggarakan Museum Anne Frank. Ia berhasil menyisihkan 200 foto lainnya, dari berbagai penjuru
dunia.

Dalam foto karyanya ini, Wayan menampilkan seekor ayam putih yang bertengger di belakang, dengan latar belakang
matahari.  Ia menjelaskan, foto itu mencerminkan kehidupannya yang penuh perjuangan. “Saya  orang miskin, tapi  saya 
tak malu   bilang  bahwa saya punya  cita-cita  yang tinggi,” tegasnya  saat tampil di Kick  Andy.
Inilah  kisah-kisah  inspiratif, tentang  perjuangan  anak-anak  negeri  yang   meniti  masa depannya  dengan  berbagai 
hal  membanggakan.
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KELUARGAKU HILANG
Jumat, 22 April 2011 21:30:00 WIB
KELUARGAKU HILANG

Apa yang harus Anda lakukan jika keluarga yang Anda cintai tiba-tiba hilang? Perasaan bingung, sedih dan hancur tentu
saja akan hinggap di diri Anda. Ternyata di kota-kota besar seperti Jakarta ini kasus orang hilang banyak dijumpai.

Seperti yang dialami Nurhasanah misalnya. Sudah hampir 13 tahun ia kehilangan anak tercintanya, Yadin Muhyidin.
Empat hari sebelum hilang, Yadin menurut rencana akan tugas ke Singapura. “Sampai sekarang saya masih menunggu
anak saya pulang, tapi sudah bertahun-tahun ia tak pernah kembali. Anak saya Yadin adalah tulang punggung
keluarga”,ujar Nurhasanah mengenang anaknya yang lulusan salah sebuah sekolah pelayaran di Jakarta.Yadin
dinyatakan hilang ketika Jakarta dilanda kerusuhan pada Mei 1998. Nurhasanah masih sangat berharap Yadin yang
bukan aktivis atau demonstran itu bisa berkumpul kembali ke rumah.

Tak henti-hentinya Ny Louis Hilda Usmani berdoa kepada Tuhan agar suaminya John Usmani segera pulang ke rumah.
Ditemani anaknya, Daud Artaban Usmani Ny Hilda Usmani bercerita, pada 24 Desember 2010 lalu, suaminya, Johan
Cornelis Usmani tidak pulang ke rumah. John yang berusia sekitar 70 an tahun mempunyai kebiasaan berjalan-jalan
sekitar rumah setiap pagi. John yang mantan pengusaha teh itu memang menderita penyakit pikun akibat operasi otak.
Menurut Daud, ayahnya memang sudah beberapa kali tidak bisa pulang ke rumah karena lupa. “Jika ayah tidak bisa
pulang, biasanya diantar pulang oleh satpam atau tukang ojek”, kata Daud. Menurut Daud, sejak kepergian ayahnya pada
24 Desember 2010 hingga kini tidak diketahui kemana perginya. Pihak keluarga sudah menyusuri jalan-jalan di Jakarta
sampai Bogor. Bahkan anggota keluarga sempat membongkar kuburan orang tak dikenal karena mendapat informasi
yang dikubur itu adalah orang yang mempunyai ciri-ciri sama dengan John Usmani. Namun ketika kuburan itu dibongkar
ternyata ciri-ciri yang ada di tubuh jenasah tidak cocok dengan ciri-ciri John Usmani.

Sementara bagi Rohanah, setiap hari Rabu hatinya menjadi berdebar-debar. Menurutnya, di hari Rabu itulah, anaknya,
Nurhasanah berjanji akan pulang ke rumah. Namun sudah beberapa kali hari Rabu, setiap ia kembali ke rumah sepulang
bekerja, Rohanah tak menjumpai anaknya Nurhanah yang masih berusia 19 tahun.

“Sebagai ibu kandungnya, saya mempunyai perasaan jika anak saya, Nurhasanah masih hidup”, kata Rohanah yang
berharap anaknya segera pulang.

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Barangkali itulah ungkapan yang dirasakan Ny Neneng Sustini. Wanita yang tinggal di
Bogor, Jawa Barat itu kehilangan putrinya, Citra Sari Dewi dan suaminya tercintanya Tatang Sudarto. Menurut Ny
Neneng, anaknya, Citra hilang pada 23 Desember 2006 saat hendak berangkat ke kantor. Citra yang bekerja di Bank
ABN Amro waktu itu berangkat dari rumah jam enam pagi dengan taksi. Namun sejak saat itu, menurut Neneng,
anaknya, Citra tak pernah kembali. Sebagai ayah, Tatang Sudarto sangat terpukul akibat kehilangan anaknya yang
dikasihinya itu. Menurut Neneng, suaminya sempat menanyakan Citra sebelum menghembuskan nafas terakhirnya.

Maraknya orang hilang akhir-akhir ini hendaknya mengetuk hati kita. Sudah saatnya kita peduli dengan sesama. Tidak
ada salahnya kita menyempatkan waktu sedikit untuk melapor ke petugas jika menjumpai orang yang nampak bingung.
Selain itu hendaknya kita juga lebih mempersiapkan diri dengan kartu identitas jika hendak bepergian. ( end)
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PARA PEREMPUAN TULANG PUNGGUNG KELUARGA
Jumat, 15 April 2011 21:30:00 WIB
PARA PEREMPUAN TULANG PUNGGUNG KELUARGA

Menjadi perempuan yang bekerja, saat ini sudah menjadi hal lumrah. Tetapi apa yang akan kita komentari bila seorang
perempuan bekerja dan bahkan menjadi tulang punggung keluarga? Dalam film dokumenter “Working Girls”(WG) Produksi
Kalyana Shira Foundation, kisah nyata perempuan-perempuan pencari nafkah yang mengabdikan diri demi keluarga
digambarkan dengan begitu menyentuh. Karakter sosok perempuan Indonesia yang dalam hidupnya berusaha bangkit
dan berjuang demi memiliki kehidupan yang lebih baik. Paling tidak bisa makan satu kali sehari. Meskipun penghasilan
yang mereka terima kerap tidak mencukupi, namun mereka tetap semangat dalam bekerja, bahkan berusaha mencapai
mimpi – mimpinya.

WG merupakan kompilasi tiga film dokumenter, yang dibuat dengan tema utama perempuan dan kemiskinan, sebab
perempuan dan anak adalah pihak yang akan terkena dampak kemiskinan secara langsung. Ada 4 perempuan yang hadir
menjadi tamu Kick Andy. Pada awal segmen ada Kamiati atau kerap dipanggil Mak Kamek dan Sulistiyo Rini. Keduanya
adalah pekerja seni pertunjukkan di Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya di Yogyakarta yang terekam dalam film
dokumenter “Asal Tak Ada Angin”. Keunikan kehidupan para pemain ketoprak tobong, khususnya para wanita inilah yang
diangkat dalam film WG, arahan Yosep Anggi Noen. Para pekerja seni inipun ikut berpindah-pindah dari satu tempat ke
tempat lainnya. Di antara para pemain ketoprak tobong, ada sosok Sulistyo Rini. Mbak Rini, janda usia 34 tahun yang
tinggal bersama sang anak ini, hampir selalu menggantungkan hidupnya pada ketoprak. ia pun tinggal di belakang
panggung, tidak jauh dari tempat pentas. Hari-hari senggangnya ia lakukan dengan bergelut mencari tambahan nafkah
untuk biaya hidup diri sendiri dan anaknya yang masih kecil.

Perempuan pekerja seni lainnya yang bertahan hidup dari kesenian ketoprak tobong adalah Kamiati atau yang biasa
dipanggil Mak Kamek (baca: Kame). Pengalamannya di dunia panggung telah dimulai sejak tahun 1969. Di usianya yang
62 tahun ini, Mak Kamek memang sudah jarang pentas. Kini mak kamek melakukan pekerjaan serabutan sekaligus
menjadi penjaga karcis untuk pentas ketoprak tobong. Mak Kamek dan teman-temannya adalah deretan perempuan yang
loyal terhadap pilihan mereka menjadi seniman pertunjukan tradisional jawa. Bernapas dan hidup di belakang panggung,
di kompleks berdindingkan gedek pada kelompok teater mereka.

Kemudian ada Ulfie, dalam film “Ulfie Pulang Kampung” arahan sutradara Nitta Nazyra C. Noer dan Daud Sumolang.
Akibat sakit hati karena sering diejek teman sewaktu sekolah, Zulfikar atau kerap dipanggil Koko, pria asal Aceh ini
bertekad merubah penampilannya menjadi seorang perempuan, dan memberi nama panggilan dirinya, Ulfie. Walau ia
merasa sangat nyaman dengan sosok perempuan, tetapi ia sangat menghargai keluarga terutama sang ibu. Terkadang
Ulfie harus sembunyi-sembunyi untuk sekedar memakai rok, hal yang menjadi favoritnya. Meskipun menjadi wanita pria,
tidak menjadikan Ulfie yang kelahiran takengon ini menjadi sosok yang lemah. Kemandirian selalu ia buktikan. Tahun
2000, anak ke-dua dari enam bersaudara ini memutuskan nekat merantau di Jakarta, meski tidak memiliki ketrampilan
sedikitpun. Untuk membiayai hidupnya, kini Ulfie membuka salon kecantikan, dari modal hasil kerja sebelumnya. hasil
kerjanyanya itu kemudian rutin ia kirimkan untuk ibu dan keluarganya di kampung setiap bulan. Meskipun dulu ia pernah
“tidak diterima” dalam keluarga dengan kondisinya tersebut. Pertanyaan paling sensitive sering dipertanyakan padanya,
kemana Ulfie masuk kalo ke toilet? Atau tempat mana Ulfie akan sholat? Tergambar dengan sangat menyenntuh dalam
film dokumenter ini.
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Di bagian akhir, Kick Andy mengundang tokoh dalam film dokumenter “ Lima menit lagi, Ah Ah Ah” yang digawangi oleh 2
filmaker perempuan - Sally Anom Sari dan Sammaria Simanjuntak - ini memotret sosok Ayu Riana atau Ayu. Meski
usianya baru 16 tahun, tetapi ia telah menjadi tulang punggung keluarganya. Nama Riana diperolehnya saat Ayu kecil
memenangkan hadiah utama dalam kontes Stardut Indosiar tahun 2008, saat itu ayu masih berusia 13 tahun. Bakat
menyanyi dangdut yang ia warisi dari sang ayah - Rajiman Wandy (Ayah Oces), telah Ayu tunjukkan sejak usia 4 tahun.
Kesukaannya menyanyi lagu-lagu dangdut dan talentanya yang mendukung, menjadikan Ayu selalu menjuarai lomba
menyanyi dangdut di daerahnya. Ajang pencarian bakat Stardut yang mengantarnya menjadi juara hampir tiga tahun lalu
itu, ia akui telah merogoh keuangan keluarga hingga terpaksa menjual sepeda motor ayahnya untuk modal mengikuti
kompetisi tersebut.

Kini di tengah jadwal manggung yang padat dan kebutuhan keluarga yang mendesak, siswa kelas satu SMK Negeri 2
Buelendah, Bandung ini, tetap menjalankan rutinitasnya sebagai pelajar di sekolah. Meski pernah tertipu saat pembuatan
album solo Sunda, tetapi tak menjadikan Ayu Riana merasa lelah untuk terus bernyanyi. Apapun yang dilakukan dengan
penuh keyakinan, menurutnya pasti akan mendatangkan kesuksesan. Predikat sebagai bintang dangdut muda, turut
membawa harapan bagi Ayu Riana untuk bercita-cita memberangkatkan kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji ke
tanah suci. Mimpinya yang lain adalah ia berharap suatu saat dapat bertemu, berduet, dan bisa satu panggung bersama
idolanya, Inul Darasista. Apakah mimpi Ayu bisa terwujud? Saksikan Kick Andy ya!
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TOKOH DI BALIK AKSI PANGGUNG
Jumat, 08 April 2011 21:30:00 WIB
TOKOH DI BALIK AKSI PANGGUNG

Pernahkah Anda menonton Java Jazz? Teater Koma? atau Deteksi Basketball League? Nah perlu Anda ketahui ketiga
tontonan di atas saat ini sangat populer dan digemari oleh publik di tanah air. Dan, juga perlu juga Anda ketahui, dibalik
kesuksesan ketiga aksi panggung itu, terdapat perjuangan para tokoh penggagasnya yang tak kenal lelah dan mungkin
bisa menginspirasi kita. Itulah antara lain tujuan kami mengangkat topik itu kali ini.

Awalnya menyelenggarakan pagelaran musik jazz di tahun 2005 Peter F Gontha, Sang Penggagas mengalami kerugian
yang cukup signifikan. Begitu juga ketika penyelenggaraan ditahun berikutnya, ia juga masih mengalami banyak kerugian.
Namun pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 4 Mei 1948 pantang menyerah. “Di tahun ketiga baru balik modal.
Dan, setelah itu baru memetik keuntungan”, ujar Peter Gontha. Mendatangkan musisi jazz kelas dunia seperti James
Brown dan Santana tentu tidak mudah. Namun, Peter mengaku mempunyai trik khusus sehingga mereka mau datang ke
Indonesia dan menjadikan pertunjukkan musik jazz sangat digemari kalangan tua dan muda.

Sementara itu bagi Nano Riantiarno, pimpinan Teater Koma, ancaman pelarangan atau pencekalan dari aparat keamanan
sudah menjadi “makanan” sehari-hari kala itu. Pada era jaman Orde Baru segala bentuk kreativitas seni pertunjukkan
sangat dibatasi. Apalagi yang kerap mengkritik atau menyindir pemerintah yang sedang berkuasa. Begitu halnya dengan
Teater Koma. “Pernah suatu ketika, kita sudah latihan selama enam bulan, pada saat pertunjukkan kita tidak dapat izin”,
kata Nano mengenang. “Anak-anak yang sudah latihan sekuat tenaga hampir putus asa” ujar Nano menambahkan. Tapi,
kala itu Nano dan istrinya, Ratna Riantiarno bahu membahu dan pantang menyerah. Menurut Nano, justru dirinya merasa
tertantang dengan segala bentuk pengekangan dan pelarangan itu. Nano dan Teater Koma terus berkarya, sehingga
masyarakat yang awam tentang tontonan teater berbondong-bondong datang ke Taman Ismail Marzuki untuk
menyaksikan pertujukkan Teater Koma dengan lakonnya kala itu yang terkenal antara lain, Maaf..Maaf..Maaf, Teater
Kacoa dan Sam Pek Ingtai.

Pada awalnya olahraga bola basket hanyalah pernainan yang digemari kalangan tertentu saja. Namun di tangan seorang
Azrul Ananda olahraga bola basket makin digemari dan penggemarnya makin banyak. Berawal ketika ia pulang dari
sekolah di Amerika Serikat pada tahun 2000. Pria yang kini tinggal di Surabaya, JawaTimur itu kemudian membuat
sebuah rubrik remaja di koran Jawa Pos yang ia pimpin. Berkat kesuksesan rubrik remaja yang diberi nama Deteksi itulah
kemudian ia mendirikan liga bola basket remaja, Deteksi Basketball League pada 2004. Melalui kompetisi yang teratur
dan pertunjukan yang menarik, pelan tapi pasti DBL kemudian dikenal publik di Jawa Timur. Azrul kemudian membuat
langkah besar, yaitu dengan menggandeng pemain NBA dari Amerika Serikat untuk membimbing dan melatih pemain
bola basket remaja itu. Kini DBL yang sudah berubah nama menjadi National Basketball League menjadi ajang kompetisi
olahraga bola basket secara nasional. Dan, Azrul Ananda yang kini baru berusia 33 tahun itu, akan terus berjuang
membesarkan kompetisi olahraga bola basket yang sangat ia gemari itu.
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INOVASi TANPA HENTI
Jumat, 01 April 2011 21:30:00 WIB
INOVASi TANPA HENTI

Jangan ragukan kreativitas anak muda di negeri ini. Karena Kick Andy masih menemukan banyak diantara mereka yang
sangat kreatif dan inovatif. Meski dengan innovasi sederhana, tapi banyak anak muda yang berkarya dan mencipta
berbagai alat-alat kebutuhan sehari-hari menjadi unik, multi fungsi, dan simple.

Misalnya dua anak muda yang memiliki ide untuk me-multifungsikan sebuah tas. Yang pertama ada Achmad Fadilah asal
Bandung, yang mengkreasikan travel bag menjadi sebuah “trafellow”.

Trafellow membantu orang yang memiliki hambatan kenyamanan saat bepergian. Misalnya saat menunggu
keberangkatan yang terlambat, atau tidak kebagian duduk di ruan tunggu. Karena tas ini selain berfungsi sebagai
pembawa barang, juga punya fasilitas untuk bisa menjadi tempat duduk yang nyaman.

Dan bagi yang tak suka diam saat menunggu, terutama bagi mereka yang tak ingin melewatkan saat berolahraga, Dwi
prasetya punya ransel yang mengasyikan.

Dwi telah mengkreasi sebuah ransel sebagai “Body Fit Bag”. Ini adalah tas olah raga yang berfungsi sebagai alat beban
untuk melatih pembentukan otot dalam tubuh. Body Fit Bag juga dijadikan alat olahraga disaat tertentu, misalnya saat
bepergian, sekaligus sebagai tas barang bawaan. Tas ransel ini bisa digunakan sebagai alat latihan memperkuat otot
tangan, dada, bahu, punggung, kaki dan otot lainnya.

Ketika banyak orang punya masalah saat menulis, maka Jatmiko Rinto Wahyudi punya solusi untuk menyelesaikannya.

Jatmiko sudah menciptakan “Write Mover”, sebuah alat bantu dengan bola rotali yang terdapat dibawahnya dapat
membantu kita untuk dapat menulis dengan rapi, lurus, dan membantu tangan kita bergerak lincah secara horizontal.

Alat ini, juga bisa berguna untuk menghindari rusaknya tulisan akibat gesekan tangan, dan menghindari rusaknya kertas
akibat keringat.

Sementara bagi mereka yang punya masalah telat bangun tidur, Didi Prasetya membuat sebuah inovasi baru, yang
memungkinkan orang bisa bangun tepat waktu, innovasi ini ia sebut sebagai “Vibre”.

Vibre yang didesain menyerupai alarm ini, terbagi dalam dua bagian. Selain sebagai pengaktif, Vibre sekaligus sebagai
jam yang dapat dilekatkan dengan dibantu 4 buah vibra point yang ditempelkan di bawah bantal. Getaran yang terjadi
karena arus bluetooth dari vibre ke vibra point tidak menimbulkan radiasi langsung membangunkan anda. Vibre juga bisa
merekam berbagai suara akrab yang mampu membangunkan tidur anda.

Kreasi lainnya, ada dua inovasi menarik karya dua pemuda dan didedikasikan untuk mereka yang masih mencuci secara
manual. Yang pertama ada alat bernama “Capres”, tentu maksudnya bukan calon presiden, tapi istilah lain dari cape
meres. Menurut Good Rindo, ini adalah sebuah solusi bagi masalah sulitnya memeras cucian, terutama yang berbahan
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tebal.

Alat ini telah menyediakan tiang yang disebut copras, sehingga pengguna. Tinggal memutar pakaian yang gantungkan di
copras tersebut, kemudian diperas. Selain desain yang argonomis, capres juga dilengkapi dengan pondasi untuk pijakan
saat memeras, sehingga bentuk miringnya, diyakini memudahkan penggunanya dalam mencuci.

Masih urusan dalam mencuci, seorang pemuda asal Bandung, Muhammad Ramdhan menawarkan alat bantu jemur
sangat fleksibel.

Saat musim yang semakin tidak menentu. Hujan dan panas pun seringkali datang tanpa tanda, maka untuk
menyelamatkan jemuran dari hujan ada alat baru bernama “Pakayung”.

Pakayung' adalah sarana untuk melindungi pakaian saat proses pengeringan atau penjemuran pakaian. Pakayung
melindungi dari segala jenis cuaca panas dan hujan, hal ini memungkinkan kita akan tenang saat meninggalkan jemuran
di rumah. Dan ada dua anak muda lain yang memiliki kreasi unik. Mereka menunjukkan caranya untuk mengatasi
kebosanan.

Dari seringnya merasa bosan saat duduk menunggu tanpa aktivitas, Maka Rudi Hardianto menciptakan sebuah bangku
yang bisa juga berubah fungsi menjadi sebuah meja. Dengan meja inilah kita dapat bermain bersama, seperti bermain
catur, dan halma.

Sebagai seorang disainer produk, Rudi yang finalis 20 besar black innovation awards 2008 ini, ingin menciptakan suatu
alat di mana para penggunanya dapat saling berinteraksi satu sama lain, maka terciptalah yang diberinama “Ayoma 2” ini.

Sementara itu, Yeremia Yordan Bijaksana mengkreasi gitarnya menjadi unik dan berfungsi lebih maksimal. Ia mengkreasi
sebuah alat tambahan di gitar yang disebutnya dengan “Loose Guitar”.

Umumnya sebuah gitar memiliki sebanyak enam dawai, tetapi tidak dengan Loose Guitar ini ada tambahan sebanyak 12
dawai maka gitar dapat dimainkan dengan 18 dawai sekaligus. Bahkan tujuh dawai tambahannya, memiliki nada-nada
baru yang tidak terdapat dalam struktur dawai sebuah gitar.

Kreasi Yeremia ini menang sebagai juara favorit dalam ajang Black Innovation Awards 2010. Inilah episode khusus
tentang anak muda yang terus berinovasi tanpa henti. Selamat menyaksikan.
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KAMPUNG DI NEGERIKU
Jumat, 25 Maret 2011 21:30:00 WIB
KAMPUNG DI NEGERIKU

Nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan kegotong-royongan antar warga yang menjadi indentitas bangsa benarkah kini
dianggap meluntur? Tentu menjadi idaman setiap orang jika dapat tinggal disuatu daerah yang tenang dan aman.
Mempunyai warga yang saling peduli atau memiliki tetangga yang ringan tangan membantu sesama tetangga yang lain
pasti sangat menyenangkan. Konon ada penelitian yang menyatakan bahwa daerah dengan warga yang memiliki
kepedulian sosial yang tinggi, dianggap dapat mencapai kemakmuran dan kemajuan dengan lebih cepat, lebih mudah dan
lebih lancar. Sebab segala masalah yang terjadi dikerjakan dengan bersama-sama maka akan lebih cepat selesai.
Kesulitan yang ada menjadi lebih mudah terpecahkan karena dipikirkan oleh orang banyak. Lebih lancar, karena semua
hal diketahui warga secara bersama-sama sehingga lebih sedikit yang menolak. Dengan sedikit yang menolak artinya
lebih sedikit hambatan dan menjadi lebih lancar dalam mencapai tujuan.

Episode “Kampung di negriku” ini membuktikan bahwa masih ada kepedulian antar warga juga kebijakan-kebijakan
pemimpin daerah yang didukung warganya karena memberi manfaat dan nilai kebaikan yang patut ditiru bagi daerah lain.
Misalnya saja di Sulawesi Selatan, ada Desa bonebone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, yang sangat peduli
pada lingkungan dan kesehatan. Ide kepala desanya, Muhammad Idris dengan didukung warga sepenuhnya, menyatakan
bahwa aktifitas merokok adalah hal tabu yang tidak boleh dilakukan siapapun di desa tersebut. Di ujung barat Indonesia,
ada Desa Suak Nie, Aceh Barat. desa yang saat tsunami tahun 2004 telah kehilangan setengah jumlah warganya ini,
beberapa waktu yang lalu mendeklarasikan sebagai “gampong partisipatif anak”. Dibantu oleh Yayasan KKSP Pusat
Pendidikan dan Informasi Hak Anak, dalam setiap kebijakan desa yang berkaitan dengan kepentingan anak akan
melibatkan anak, seperti jam belajar dan waktu bermain anak yang diterapkan dan disepakati oleh desa. Termasuk juga
sosialisasi sejak dini hukum syariah di Aceh.

Tamu Kick Andy episode ini adalah perwakilan Desa Gebangsari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa
Tengah. Masalah sanitasi lingkungan tadinya menjadi hal yang tidak dipedulikan oleh warga. Perilaku buang hajat (BAB)
sembarang tempat adalah hal biasa di desa tersebut. Sebelum tahun 2008, polusi udara desa itu sebagian besar
disumbang oleh adanya bau kotoran manusia dan hewan. Parludji, sang kepala desa menyadari bahwa harus dilakukan
perubahan perilaku pada warganya. Dibantu oleh Plan Indonesia, Parludji mulai mendidik warganya. Menjalankan
cara-cara yang tergolong unik dan mengundang tawa, tapi ternyata berhasil dan tepat sasaran. Seperti menjalankan
sistem intip, sistem saling lapor, juga “sweeping” warga yang kedapatan BAB tidak pada tempatnya. Usaha yang keras
didukung oleh kader desa yang telah dilatih, akhirnya Desa Gebangsari yang tadinya begitu “semerbak” karena polusi
udara, maka di tahun 2009 desa ini mendeklarasikan diri sebagai desa bebas BAB di sembarang tempat bersama dengan
9 desa lain yang ada di Kabupaten Kebumen.

Di Jakarta Timur, ada seorang kepala desa juga menerapkan satu kebijakan yang tidak biasa pada warganya selang
seminggu sejak ia di lantik sebagai lurah. Semestinya semua orang yang mengaku warga negera hafal dengan lagu
kebangsaannya, Indonesia Raya. Keprihatinan pada hal inilah yang mendorong Yus Wil Rasid, membuat edaran bagi
warganya tentang kewajiban menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai syarat mendapatkan pelayanan dari kelurahan.
Yus Wil yakin dengan menerapkan kebijakan ini, ada nilai-nilai nasionalisme yang perlu lebih dipahami dan diamalkan
oleh masyarakat Indonesia.
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Sebutan Gang “Seribu Punten” memang ditujukan pada wilayah RT 04/RW 01, Kampung Babakan Asih, Kota Bandung
ini. Orang dari luar kampung harus rajin-rajin bilang punten (permisi) ketika melintas di gang kampung tersebut, jika
mereka ingin lewat atau keluar kampung tersebut dalam keadaan selamat.  Bagaimana kampung yang dulu dikenal
sebagai kampung preman kemudian berubah menjadi kampung yang santun? Reggi Kayon Munggaran, yang saat itu
menjadi aktivis LBH dan LSM di Bandung datang ke Kampung Babakan Asih merasa terpanggil untuk membantu
menyelesaikan persoalan kampung ini. Dibantu oleh Pak RT, Ahmad Ruyani, keduanya melakukan pendekatan pada
warga kampung membangun solidaritas hampir 7 tahun. Upaya pendekatan yang seprertinya terlihat sepele karena
melalui nongkrong, ngobrol, dan ngumpul bareng, ternyata membuahkan hasil. Kini para pemuda dan warganya
bersama-sama membangun kampung tersebut.

Ada lagi sebutan unik untuk desa yang berhasil menunjukkan kebersamaan dalam kerja sosialnya, Desa Rp 100,-
(seratus rupiah). Gerakan yang dicanangkan oleh Kepala Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulan, Kabupaten Bogor,
Enduh Nuhudawi ini, telah menjadikan Situ Udik, sebagai desa percontohan di tingkat propinsi se-Jawa Barat. Setelah
menyisihkan 5428 desa yang dilombakan. Gerakan  menyisihkan Rp 100,- (reriungan sarumpi) bagi setiap warga untuk
menyumbangkan dan kemudian menyerahkan ke desa, telah berhasil membangun infrastruktur desa juga puluhan rumah,
bagi warga desanya yang kurang mampu dan tidak layak huni. Kerelaan untuk bertanggung jawab pada kesetaraan hidup
yang ditanggung bersama oleh warga diimbangi oleh pelaksanaan kepemimpinan yang bersih dan mandiri membawa desa
ini menikmati hasil yang sepadan.

Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

http://www.helpndoc.com


ANTASARI BICARA DARI BALIK PENJARA
Jumat, 18 Maret 2011 21:30:00 WIB
ANTASARI BICARA DARI BALIK PENJARA

Untuk kali kedua Kick Andy mengangkat topik Antasari Azhar. Jika yang pertama tentang kiprahnya saat menjabat Ketua
Komisi Pemperantasan Korupsi  dalam memberantas “tikus-tikus” yang menggerogoti keuangan negara, kali ini kami
akan mewancarai mantan Ketua KPK ini di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas I, Tangerang, Banten.
Tentu Anda bertanya, mengapa Kick Andy sampai menampilkan Antasari Azhar ini sampai dua kali? Apakah memang
sudah tidak ada tokoh lain yang akan ditampilkan di Kick Andy?

Banyak kalangan menilai kasus mantan ketua KPK yang gigih dan sering menjebloskan koruptor ke “hotel prodeo” ini dari
awal sarat dengan kejanggalan dan bisa dibilang adanya rekayasa. Bahkan ada yang menduga, mendekamnya Antasari
ke dalam sel itu memang merupakan suatu keharusan akibat “dosa-dosa” Antasari Azhar  yang mengakibatkan “orang
kuat” di negeri ini tidak suka.
Banyaknya rumors dari berbagai kalangan inilah kemudian kami konfirmasikan  langsung kepada Antasari Azhar.

“Saya tidak merasa didzalimi Bung Andy, tetapi saya sudah didzalimi!” Ujar Antasari ketika menjawab pertanyaan Andy F
Noya.
“Termasuk tuduhan bahwa saya mempunyai hubungan khusus dengan  seorang caddy, Rani Juliani, itu adalah bohong,
itu hanya rekayasa polisi”,kata Antasari tegar. Menurut pria kelahiran Pangkalpinang 18 Maret 1953 itu, cerita itulah yang
kemudian dijadikan pintu masuk mencopot dia dari jabatannya sebagai Ketua KPK dan menjebloskannya ke dalam
penjara. Memang tuduhan yang dialamatkan ke Antasari Azhar ini tidak main-main, yaitu sebagai otak pembunuhan yang
membuatnya ia diganjar hukuman 18 tahun penjara.
Konon jika Antasari mendekam di dalam penjara begitu lama, itu karena banyak aparat dan termasuk koleganya sendiri
tidak senang dengan sepak terjang Antasari Azhar ketika menjabat sebagai Ketua KPK. Ketika menjabat sebagai Ketua
KPK, Antasari Azhar telah menjebloskan beberapa “tahanan kakap”. Misalnya, Jaksa Urip Tri Gunawan yang ditangkap
petugas KPK ketika sedang menerima suap. Konon tindakan KPK itu membuat Jaksa Agung kala itu Hendarman
Soepandji marah besar kepada Antasari Azhar karena dinilai tidak solider kepada korp kejaksaan. Belum lagi, “ulahnya”
yang menjadikan Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan sebagai tersangka dan harus masuk penjara.
Konon, akibat keputusan Antasari Azhar yang membuat besan Presiden SBY harus masuk bui itu membuat “gerah”
kalangan istana.
Tentu saja kebenaran cerita-cerita itu akan kami konfirmasi langsung kepada Antasari Azhar.

Pertanyaan-pertanyaan “kejam”  Andy F Noya kepada Antasari Azhar pada kesempatan ini dijawab santai oleh Antasari
Azhar. Nah, jika Anda ingin mengetahui apa saja pertanyaan-pertanyaan “kejam” itu, dan apa “dosa-dosa” Antasari Azhar
lain yang konon membuat dia harus menghuni sel seperti koruptor yang ia tangkap dan ia jebloskan ke penjara? Tentu
Anda sebaiknya menyimak Kick Andy episode ini selengkapnya.
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MERAIH SUKSES DI USIA MUDA
Jumat, 11 Maret 2011 21:30:00 WIB
MERAIH SUKSES DI USIA MUDA

Siapa bilang untuk meraih sukses harus menunggu usia tua? Siapa bilang untuk menjadi kaya dan mempunyai harta
benda melimpah harus menempuh hari-hari yang sangat panjang dan melelahkan? Ternyata, sukses, kaya dan terkenal
bisa diraih saat masih muda dan tidak memerlukan waktu yang panjang dan melelahkan.

Merry Riana misalnya. Wanita energik ini ketika usianya menginjak 24 tahun sudah berhasil menjadi milyuner. Tidak
tanggung-tanggung kesuksesan itu diraih tidak di negerinya sendiri, Indonesia, melainkan di Singapura.
“Saya sukses seperti sekarang karena keterpaksaan,” ujar Merry menjawab pertanyaan Host Kick Andy, Andy F.Noya.
Menurut Merry ia terpaksa mengungsi ke negeri jiran Singapura karena saat itu Jakarta sedang dilanda kerusuhan Mei
1998. Merry yang kala itu tidak cakap berbahasa Inggris dan tidak banyak uang benar-benar prihatin. Setelah berhasil
menyelesaikan kuliahnya di Nanyang Technological University Singapura dan menggondol gelar insinyur, Merry
memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis. Ia mulai merangkak sebagai sales dari bermacam barang. Namun berkat
keuletan dan ketabahan, Merry yang kini menjadi Duta Produk LG di Asia ini bisa meraih sukses dan mendirikan Merry
Riana Organization bersama teman-temannya.

Sementara Putu Putrayasa mendapat penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI karena prestasinya di bidang
pendidikan. Pemuda kelahiran Sumbawa, 17 Desember 1976 ini mendirikan sebuah perguruan tinggi di Baturaja,
Sumatera Selatan ketika berusia 26 tahun. Putu, yang lahir dari keluarga miskin mendirikan perguruan tinggi karena
“dendam pribadi”.
“Saya anak petani miskin. Ayah saya terpaksa menjadi kusir delman untuk mendapatkan tambahan uang. Saya dan
adik-adik kesulitan untuk meneruskan sekolah yang lebih tinggi”, kata Putu yang pada usia 22 tahun mempunyai
beberapa toko komputer yang omzetnya mencapai miliaran rupiah. Saat ini Putu sering keliling Indonesia untuk
membagikan ilmu kewira-niagaan berdasarkan pengalaman pribadinya.

Dari Bogor dilaporkan, seorang pemuda yang masih berusia 26 tahun sudah menjadi pengusaha properti. Dan, usaha
properti berupa komplek perumahan itu benar-benar ia rintis dari bawah, bukan perusahaan warisan orangtua. Pemuda itu
adalah Elang Gumilang. Elang yang mempunyai bakat wiraswasta sejak kuliah di Institut Pertanian Bogor itu tertarik
menekuni bisnis perumahan karena kagalauan hatinya.
“Saya sangat sedih ketika melihat banyak warga kita yang tidak mempunyai tempat tinggal. Bahkan saya sering melihat
saudara-saudara saya itu tidur di kolong jembatan dan di gerobak-gerobak pemulung,” ujar pemuda yang lahir di Bogor
pada 6 April 1985 itu sedih.
Itulah sebabnya bersama teman-temannya ia bertekad mendirikan perusahaan kontraktor untuk membangun rumah bagi
orang yang tidak mampu.

Jangan menganggap sebelah mata bisnis pulsa elektrik. Banyak orang menganggap remeh bisnis pulsa elektrik karena
keuntungannya sangat kecil, yaitu “hanya” seribu rupiah per transaksi.
Tapi di tangan Febrian Agung Budi Prasetyo bisnis pulsa elektrik omsetnya bisa mencapai milyaran bahkan trilyunan
rupiah. Febrian, pemuda asal Solo, Jawa Tengah yang saat ini berusia 27 tahun itu berhasil menjadi milyuner muda.
Febrian yang mengaku anak seorang sopir Bus Damri itu berhasil menemukan sistem penjualan pulsa elektrik yang
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sangat efektif. Servernya bisa melayani transaksi sampai satu juta transaksi perhari. Dan, ia berhasil merekrut ribuan
agen pulsa elektrik dengan sistem multi level marketing dari Sabang ningga Merauke.

Apa yang dilakukan beberapa narasumber Kick Andy di atas adalah benar-benar menimbulkan decak kagum. Masih
muda, kaya dan menciptakan peluang kerja. Kami berharap setelah nonton episode Kick Andy ini akan muncul
entrepeneur-entrepeneur muda yang ulet, tangguh dan tidak cengeng.
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SMILES AND HOPES
Jumat, 17 Juni 2011 21:30:00 WIB
SMILES AND HOPES

Pada intinya manusia dilahirkan di dunia ini inginnya terlahir sempurna dan lengkap. Namun bagaimana jika kita dilahirkan
ternyata ada yang kurang sempurna alias ada yang kurang dalam tubuh kita. Apakah kita putus asa?
Mungkin sepenggal kisah yang diangkat di Kick Andy ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk menghadapi “cobaan” jika
keluarga atau saudara kita mengalami hal seperti itu.

Rina Suwarna, ketika terlahir dulu adalah penderita bibir sumbing alias celah bibir. Orangtuanya langsung mengupayakan
operasi di rumah sakit ketika Rina masih berusia empat bulan. Walau telah dioperasi, di bibir gadis yang kini berusia 23
tahun itu masih ada bekas atau tanda di bibirnya. Rina mengaku kondisi itu membuatnya tidak nyaman dalam bergaul.
“Saya sering diejek teman-teman. Bahkan ketika kuliah, ada seorang dosen yang menyepelekan saya. Dia menganggap
saya tidak layak kuliah di situ,” ujar Rina mengenang. Namun berkat perjuangan yang tak kenal lelah serta dukungan
keluarga, Rina akhirnya berhasil menyelesaikan kuliah dan telah bekerja sebagai asisten dokter gigi di Bandung. Rina kini
hidup bahagia bersama suaminya.

Lain halnya dengan Moko Astamoen. Walau sejak kecil bibirnya menderita celah bibir alias sumbing, ia sangat percaya
diri. Pria yang kini berusia 61 tahun itu mengaku tidak mengalami hambatan ketika kuliah di Institut teknologi Bandung.
“Mengapa merasa malu? Walau bagian tubuh kita tidak sempurna, buktikan bahwa kita bisa seperti atau bahkan melebihi
orang normal,” begitu nasihat Moko yang sukses sebagai pengusaha jasa konsultan komunikasi.

Heriyanto adalah penderita celah bibir atau bibir sumbing yang sangat parah. Pemuda berusia 29 tahun itu tidak hanya
bibirnya saja yang tidak sempurna, melainkan hingga ke langit-langit mulutnya. Sudah banyak dokter ia kunjungi. Namun
ia mengaku, semua dokter menyerah, tidak bisa memperbaiki bibirnya. Namun Heriyanto tidak menyerah, Ia berusaha
mencari informasi hingga ke luar negeri melalui internet. Hasilnya ternyata tidak sia-sia. Baru-baru ini ia berhasil dioperasi
di Spanyol atas bantuan dokter disana. Kini bibirnya hampir sempurna walau kalau bicara masih memerlukan banyak
latihan.

Pederita bibir sumbing alias celah bibir ternyata bisa menjadi bintang film. Anda tidak percaya? Simak penampilan bocah
berusia 11 tahun Yudi Miftahudin. Sutradara dan produser film Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen secara jeli menemukan
bocah asal Tangerang,Banten itu untuk menjadi pemeran utama dalam film terbarunya “Serdadu Kumbang”. Ternyata
akting Yudi yang berperan sebagai Amek di film yang lokasi syutingnya di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat itu tidak
mengecewakan. Yudi berhasil mencuri perhatian melalui aktingnya yang menawan walau dia menderita bibir sumbing.
Lantas mengapa orang bisa dilahirkan dengan bibir sumbing atau celah bibir? Benarkah karena faktor kemiskinan yang
menyebabkan kurang gizi? Benarkah karena faktor keturunan atau kutukan? Jika Anda ingin mengetahu, kami sarankan
Anda menyimak tayangan Kick Andy episode ini. Selamat menyaksikan.
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SERIBU GITAR UNTUK ANAK BANGSA
Jumat, 10 Juni 2011 21:30:00 WIB
SERIBU GITAR UNTUK ANAK BANGSA

Berbagai masalah di Negeri ini memang tak hanya menyisakan keprihatinan semata. Tapi diantaranya juga menyebabkan
ribuan anak kini masih di jalanan dan terpaksa kehilangan kesempatan belajar dan bermain. Namun, kerasnya kehidupan
jalan raya terkadang juga menyimpan berlian tak terasah yang tiap harinya hanya sekilas melintas di depan kita.
Anak-anak berbakat yang menjajakan suara dan petikan gitarnya demi mengejar sebuah keping harapan. Tak hanya
dijalanan, tetapi juga disudut-sudut negeri ini. Dalam rumah-rumah singgah, di panti-panti asuhan, di pesantren, penjara
anak, dan lain sebagainya. Mereka anak-anak yang memiliki talenta bermusik, namun tak terfasilitasi.

Bagaimanapun musik sebagai bahasa yang universal, mampu memberikan semangat, kegembiraan, dan harapan baru
kepada masa depan Indonesia. Program 1000 gitar untuk anak Indonesia ini adalah gerakan sosial pembagian 1000 buah
gitar akustik kepada anak-anak kurang mampu dari berbagai usia, suku, ras, dan agama. Dibagikan dalam rentang waktu
satu tahun dan didistribusikan secara nasional. Gerakan ini digagas oleh Rolling Stone Indonesia saat memperingati
ulang tahunnya yang ke-6 pada tanggal Mei 2011 yang lalu. Gerakan ini terbuka bagi semua pihak yang memiliki visi
sama dan ingin terlibat di dalamnya. Baik dari sisi moral, finansial, maupun pendistribusian. Baik lembaga swadaya
masyarakat, maupun yayasan, juga individual yang ingin menyumbang, akan diolah untuk kemudian didistribusikan
kepada para anak-anak yang membutuhkan.

Kampanye pertama Gerakan 1000 Gitar Untuk Anak Indonesia ini melibatkan gitaris ‘the legend' Ian Antono (God Bless).
Bagi Ian, untuk acara amal, ia selalu siap. Apalagi dengan membawa nuansa gitar, ia mendukung penuh. Pendapat
senada juga dikemukakan oleh Eet Syahranie, mantan gitaris God Bless yang saat ini masih memperkuat grup band
EDANE. Dalam Kick Andy ini, Band Alexa menampilkan lagu dengan featuring 10 gitaris ternama. Mereka adalah Ian
antono (God Bless), Eet Syahranie, Baron (Soulmate), Irfan (Samsons), Satrio (Alexa), Ridho (Slank), Baim (The Dance
Company), Dewa Budjana (GIGI), Edwin (Cokelat), dan Ovy (rif/).

Tak kalah juga para gitaris perempuan andil dalam menampilkan satu lagu yang mereka ciptakan khusus untuk acara ini.
Lagu yang memiliki latar belakang penciptaan dengan cukup unik. Mereka gitaris perempuan tersebut adalah : Endah
(Duo Endah & Rhesa), Sashi (Drew), Fia (gitaris Tere), Riri dan Qoqo (She).

Kali ini penyerahan gitar diberikan kepada beberapa komunitas yang peduli pada pendidikan dan talenta anak yang
kurang mampu, juga kepada dua pengamen yang masih berusia sangat belia. Yodi, 11 tahun seorang pengamen cilik
yang sudah membuat 3 lagu dan bercita-cita ingin menjadi musisi. Yodi yang sejak usia 5 tahun telah ditinggal ibunya,
kini hanya tinggal berdua dengan ayahnya, Pak Iwan yang sangat mensuport Yodi dalam bermusik. Satu lagi pengamen
cilik yang menjadi tulang punggung keluarga tetapi memiliki mimpi menjadi seorang vokalis. Hendra 7 tahun, sulung dari 5
bersaudara ini mampu bermain gitar akustik, maupun elektrik juga okulele. Bahkan iapun membantu teman-temannya
yang lain untuk bermain gitar. Satu gitar juga diberikan kepada Johanes Immanuel. Penyandang tuna netra akibat lahir
prematur yang pernah selama 11 tahun ditolak oleh ayahnya, tetapi ia mahir bermain gitar dan alat musik lainnya.
Johanes memiliki cara unik dan tidak biasa dalam memainkan gitar. Cara bermain gitar Johanes layaknya orang yang
memainkan alat musik kecapi.
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Mari kita dukung gerakan ini, karena dibalik tarikan suara dan petikan dawai gitar sederhana, pada mereka tersimpan
potensi bermusik serta kemahiran merangkai nada
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NEGERI IMPIAN
Jumat, 03 Juni 2011 21:30:00 WIB
NEGERI IMPIAN

Kali ini,  Kick  Andy khsusus mengundang  rombongan  Wayang  Semar Mesem  pimpinan dalang  Sudjiwo Tedjo  ke
studio. Alhasil  ada  banyak perbincangan seru  yang terjadi.  Bahkan host  Kick  Andy  pun sempat  ketularan untuk 
mengganti profesinya  dari  presenter  menjadi  dalang.  Apa  yang  terjadi?

Ini tentang  negeri kita,   Indonesia. Negeri yang  sedang memiliki  berbagai  masalah.  Namun  di episode ini, kita  akan
mendapat  cerminan  tentang  keindahan  negeri yang memiliki  penduduk  kreatif dan  inspiratif. Mereka  adalah para 
tamu Kick  Andy  yang selama ini banyak  memberikan harapan di tengah   banyak  kekhawatiran  kita  terhadap 
bangsa.

Kisah-kisah itu tampil dibalut dengan  kisah-kisah  dari dunia pewayangan  yang  juga  memiliki banyak unsur pendidikan,
budi  pekerti  dalam  setiap  alur ceritanya.

Dalang Sudjiwo Tedjo memberikan   tampilan  khusus  dalam  pagelaran wayang  kali ini, tampilan  gambar-gambar  indah
 akan menjadi  bagian penting  dari layar wayang  kulit  yang  disajikan di Kick  Andy. Dan  perlu anda  tahu,  inilah
pertama kalinya wayang  kulit  berkolaborasi dengan  lukisan  crayon  atau  lukisan pastel.  Adalah  Andar Bagus 
Sriwarno, seniman  asal ITB   yang memberikan  nuansa  berbeda  di layar  wayang kali ini.

Di luar  soal  wayang  dan  kisah-kisah inspiratif  Kick  Andy selama ini, Dalang Sudjiwo Tedjo  juga membeberkan
banyak rahasia  Host  Kick Andy, Andy F. Rahasia ini ni sebenarnya, bagian  dari  “rahasia di balik layar”  yang tidak
pernah   kami tayangkan,  Misalnya  soal  Andy  yang  suka menyanyi atau  grogi  di  depan  nara sumber. 

Andy  F.Noya  bahkan sempat  tertarik  untuk  mencoba  menjadi  dalang. Seperti  apa  hasilnya?  Silakan  
menyaksikan  di  episode  special  ini.
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KISAH PARA PETUALANG
Jumat, 27 Mei 2011 21:30:00 WIB
KISAH PARA PETUALANG

Dalam perjalanan kehidupan seorang manusia, pada suatu saat terkadang memerlukan sebuah proses mencari makna
hidup melalui hal-hal yang tidak terduga dan bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Hal tersebut dapat berupa
melakukan aktifitas berbeda yang diluar rutinitas, kegemaran yang dilakukan secara total, maupun peristiwa-peristiwa
yang dialami ketika berada dalam perjalanan menuju suatu tempat. Sesungguhnya inti dari semuanya itu adalah adanya
perjuangan dan proses pembelajaran yang dinikmati dengan ikhlas. Itulah yang telah dilakukan oleh para tamu Kick Andy
dalam episode ini, mereka adalah para petualang yang sejenak berbagi kisah perjalanannya dengan kita.

Rob Rama Rambini. Pria kelahiran Roma, Italia ini adalah sulung dari 3 bersaudara. Ibundanya adalah seorang pianis dan
komposer musik, Trisutji Kamal. Besar di Jakarta dan saat lulus SMA ia ikut ayahnya dan tinggal di berbagai negara di
Eropa dan Rusia. Selama hidupnya, Rama mengaku tidak pernah tinggal lama disuatu tempat, karena mengikuti sang
ayah yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Perasaan tidak pernah terikat pada suatu tempat, bisa
jadi telah membuat sosok Rama akhirnya mampu melakukan solo sailing dari California ke Indonesia selama lebih kurang
11 bulan. Dengan membiayai sendiri pelayarannya dengan kurang lebih 250 juta rupiah, Rama berlayar seorang diri
dengan menggunakan perahu layar tipe Jensen Marine Cal. Kapalnya yang ia namai KONA, berukuran 30 kaki (10 meter).
Bersama bayangannya, ia berlayar dari Oakland, California, ke Hawaii, kemudian turun melalui Kepulauan Solomon,
Vanuatu, dan Karang Laut, ke Port Moresby, Papua New Guinea sebelum sampai ke Bali. Setelah berlayar lebih dari
10.000 kilometer seorang diri melintasi Samudera Pasifik, Rama akhirnya tiba di Dermaga Balima, Pelabuhan Tanjung
Benoa, Bali pada 3 April 2011. Hikmah perjalanan ini tidaklah sia-sia. Selain ia dapat bertemu dengan ibunya, yang telah
hampir 30 tahun tak ia temui, ia juga telah mencatatkan namanya dalam buku Museum of Record Indonesia (MURI)
sebagai orang Indonesia pertama yang berlayar seorang diri dari California ke Bali. Berbagai kisah dalam pelayarannya ia
tuturkan untuk pemirsa Kick Andy. Mulai dari terombang-ambing dilaut hingga hampir bunuh diri, bertemu badai, hingga
bagaimana ia menjalani aktifitasnya didalam kapal selama10 bulan 27 hari.

Tamu berikut adalah Vebri Adrian, tetapi ia dipanggil Ebbie. Ebbie berasal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, dari
sebuah kampung yang menurut Ebbie jauh dari kota. Sejak kecilpun ia tidak betah tinggal berlama-lama disuatu tempat.
Jakarta adalah kota pertama yang dikunjunginya. Ebbie kemudian cukup lama bermukim di Yogyakarta dari masa kuliah
hingga bekerja disana. Saat ini Ebbie telah melakukan perjalanan keliling 33 provinsi Indonesia dan sudah 1000 destinasi
wisata telah ia kunjungi selama 4 tahun terakhir. Ditahun 2005, Ebbie memutuskan berhenti bekerja untuk bertekad
keliling Indonesia. Ia pun menggunakan semua uang tabungannya untuk membiayai travelling-nya. Bagi Ebbie travelling
adalah kepuasan batin, uang baginya nomor dua, dan kemudian uang yang di dapat ia digunakan untuk kembali travelling.
Hidup matinya untuk travellig. Tetapi ia tidak sekedar berpetualang, tetapi juga memotret. Bahkan kemampuan memotret
ia dapat secara otodidak ketika ia mulai melakukan perjalanan. Foto-foto hasil jepretannya yang ia hargai cukup tinggi
tersebut, kini telah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk digunakan sebagai materi iklan maupun
kartu pos. Selanjutnya Ebbie yang menyebut diri sebagai travel photographer ini, terobsesi membuat buku yang lengkap
tentang Indonesia agar kedepan nanti Indonesia dapat menjadi tujuan utama wisata di Asia. Didepan pemirsa Kick Andy,
Ebbie membagikan kisah pengalamannya yang menarik. Tak hanya suka duka perjalanan tetapi juga cerita unik dari
bercelana koteka, kisah terseret arus dilaut, hingga pengalaman memotret hantu.
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Kisah seru lain hadir dari penuturan tamu kita, Agustinus Wibowo. Agus, pria asal lumajang ini telah Keliling ke
negara-negara seperti Tajikistan, Kirgizstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, Iran, Pakistan, Nepal,
India, China, Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya melalui jalur darat. Ia Fasih bahasa Persia (Farsi, Dari
dan Tajik), Inggris, Cina, Indonesia dan juga Jawa. Juga pernah lancar menggunakan bahasa Rusia, Urdu (Hindi), Uzbek,
Turki, Kirgiz, Mongol, Jepang, Perancis, dan Jerman.

Sewaktu masih sekolah, Agus kecil pernah ditanya guru tentang cita-citanya. Dengan mantab ia menjawab menjadi turis.
Kini ia telah mewujudkan cita-citanya tersebut.  Sejak tahun 2002, Agus telah backpacking ke berbagai negara-negara
yang namanya berakhiran “STAN”. Bahkan ia jatuh hati dan tinggal cukup lama pada negara yang paling berbahaya, yaitu
Afghanistan. Dahulu Agus dikenal sebagai seorang kutubuku yang malas pergi keluar, tapi setelah terinspirasi keberanian
seorang teman perempuan asal Jepang yang telah backpacking tanpa kemampuan berbahasa (bahasa Inggris sekalipun),
Agus pun memulai perjalanan daratnya menuju negara-negara sekitar China (karena ia memulai saat liburan kuliah). Agus
biasanya mempelajari bahasanya dulu sebelum datang ke negaranya. Sebab ia melakukan perjalanan seorang diri, tanpa
penerjemah ataupun kawan seperjalanan karena itu berkomunikasi dengan penduduk lokal menjadi modal yang sangat
penting. Ribuan kilometer telah ia tempuh dengan berbagai macam alat transportasi seperti kereta api, bus, truk, hingga
kuda, keledai dan tak ketinggalan jalan kaki. Saat uangnya habis maka ia akan menetap sementara di suatu tempat,
bekerja serabutan guna mengumpulkan uang lagi dan kembali melanjutkan perjalanan. Untuk mendapatkan penghasilan
Agus menjual foto-fotonya dan juga membuat tulisan tentang tempat-tempat yang ia kunjungi untuk beberapa media di
China, Singapura dan Indonesia.

Didepan pemirsa Kick Andy, Agus berkisah tentang negeri-negeri yang tak terbayangkan oleh kita sebagai tujuan
perjalanan. Kisah duka dipukuli tentara, dirampok sopir taxi, dikira agen rahasia, ditahan tentara, hingga kejadian hampir
diperkosa, bagi Agus tak lagi menjadi cerita sedih. Dengan komplit ia pun menuturkan berbagai kisah menegangkan saat
berkendara kuda selama 5 hari di jalanan setapak pegunungan yang membelah jurang, saat ia ditangkap polisi
Uzbekistan karena tak sengaja menginap di rumah pekerja seks komersial, juga pengalaman menyelundup ke suatu
negara karena kesulitan administrasi, hingga rekor nya saat tidak mandi selama dua bulan. Keputusannya untuk menyatu
dengan budaya setempat, menjalin persahabatan dengan banyak orang di tiap tempat, merasakan kehidupan masyarakat
di suatu tempat menjadikan Agus seperti sumur cerita yang tak pernah habis ditimba.
Bagi banyak orang, aktivitas traveling murah yakni menjadi seorang bakckpaker mungkin adalah sekedar hobi. Tetapi
Agus adalah seorang petualang, pengembara, dan backpaker sejati. Baginya hakikat kehidupan ini juga sebenarnya
adalah perjalanan, semua manusia adalah musafir kehidupan, dan bagi Agus, backpaking adalah hidup dan napasnya. 
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KE TANAH AIR KAMI KEMBALI
Jumat, 20 Mei 2011 21:30:00 WIB
KE TANAH AIR KAMI KEMBALI

Bekerja sebagai  intelektual atau  ilmuwan  di luar negeri  sering  dinilai  sebagai  sebuah  kebanggaan dan  lebih 
menjanjikan, ketimbang  berkarir di tanah  air. Tapi kenapa nara  sumber  Kick  Andy  yang  berikut ini lebih memilih 
pulang kampung  disaat mereka  berjaya  di   negeri  orang?

“Tantangan  di  sini lebih  nyata bagi saya,”  ujar  Warsito Purwo Taruno, doktor ahli  tomografi  yang sempat  menjadi 
peneliti papan atas  di Ohio University, Amerika Serikat.

Warsito, lahir dari keluarga sederhana. Sejak kecil ia   harus  membantu  ayahnya di sawah. Karena keterbatasan biaya,
Warsito gagal berkuliah di  jurusan kimia, UGM. Ia kemudian mendaftar beasiswa ke Jepang dan dan lulus. Di Universitas
Shizuoka, Jepang,  ia menyelesaikan pendidikannya sampai meraih gelar doctor.  Setelah lulus, ia kemudian menjadi 
ahli  tomografi  di  Jepang. Warsito kemudian sempat pindah ke Amerika Serikat dan menjadi salah satu peneliti  papan
atas di Ohio University.

Dalam  citra  dan kesuksesan itu, rasa  nasionalisme Warsito   kembali tergugah. Anak  dari  lereng  Gunung Lawu, Jawa
Tengah  itu akhirnya  memutuskan  pulang kembali  ke tanah air  di tahun  2006.  Ia  meninggalkan laboratorium  besar di 
Amerika  dan memilih mengembangkan Ctech labs  Edwar Technolgy, sebuah laboratorium  yang  mengisi  sebuah  ruko 
di kawasan Tangerang, Banten.  

Begitu  juga hal nya  dengan Udaya Halim. Seorang pejuang  kehidupan  dan pendidikan asal Tangerang, Banten.

Masa  kecil udaya halim  adalah  sebuah perjuangan. Udaya   hanya seorang  anak  yang  hanya  bersekolah sampai 
SMP setelah itu, anak  ke 4 dari  8 bersausara itu harus menjadi  pelayan  toko di Pasar Baru.

Meski  putus  sekolah, udaya tak  memupus  harapannya  untuk   belajar, terutama  belajar  bahasa  inggris. Dengan 
memilah-milah  uang  sakunya, ia   bisa memenuhi keinginannya  untuk membayar  kursus bahasa inggris.

Dengan perjuangan yang tak mudah, akhirnya  udaya  bisa  berangkat dan  belajar  bahasa  inggris  di   sekolah bahasa
di Bournemouth yg bernama King's.  Dengan  upaya  keras juga, akhirnya Udaya memiliki  lembaga  kursus yang diberi
nama  King's English  Course.  Dan di  tahun 1992 lembaga  ini  resmi menjadi perwakilan resmi King's England. Bukan
saja menjadi perwakilan di indonesia, tetapi juga menjadi business alliance, bahkan lembaga itu kini menjadi
satu-satunya pemilik IBEC yang menjadi perwakilan resmi dari 25 universitas terkemukan di Inggris.

Saat kerusuhan  terjadi  tahun 1997, Udaya  dan keluarga  terpaksa hijrah ke Perth, Australia. Disana  ia  belajar dan 
membuka usaha  hingga sukses.

Meski punya pengalaman buruk  dengan  kerusuhan  tahun 1997 itu,  tapi  Udaya tetap menunjukkan kecintaannya pada
Indonesia.

Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

http://www.helpndoc.com


Ia kembali ke tanah  air  tahun 2004 lalu, kemudian  mendirikan sekolah yang  diberi nama Prince's Creative School dan
menjadi konsultan bagi anak-anak yang bermasalah. Ia bahkan  menjual sahamnya di beberapa institusi di Perth, dimana
ia menjabat sebagai direktur agar dapat lebih fokus mengembangkan sekolah ini.

Selain  itu, Udaya merasa terpanggil untuk menyelamatkan bangunan bersejarah di  dekat  kelenteng  Boen Tek Bio di 
kawanan  cina benteng, tangerang, yang ia akan jadikan museum benteng heritage.

Sementara  itu seorang  pria  asal Kota  Apel Malang, Jawa  Timur,  yang  memiliki karir cemerlang  di  kota  big apel,
New York, Amerika  Serikat,  tiba –tiba memutuskan  berhenti dan  pulang  ke kampung  halamannya.

“Waktu  saya memutuskan berhenti dan kembali ke Indonesia  banyak yang Tanya, are you  crazy? “ ujar  Iwan saat
tampil di Kick  Andy. Dengan  tenang,  Iwan menceritakan bahwa tujuannya  bekerja  sampai  ke New York, adalah 
untuk mencari  uang  agar  bisa memiliki kamar  tidur  sendiri.  Ini  adalah obsesi terbesarnya.  Maklum,  iwan  adalah 
keluarga  sederhana, ayahnya  yang hanya  sopir angkot  tak  cukup  dana untuk bisa membuatkan  kamar yang layak 
untuk anak-anaknya.  Iwan    tinggal  di  rumah berukuran enam kali tujuh meter, dimana ia harus berbagi tempat dengan 
orang tua dan empat saudari perempuannya.

Dengan susah  payah dalam  masalah pembiayaan,  Iwan  bisa  lulus  sekolah  bahkan  kuliah  di  IPB, Bogor.  Dan
dalam kurun  waktu  4 tahun, kuliahnya selesai dan  menjadi  lulusan terbaik di tahun 1997.

Berkat upaya  dan keinginan kuat untuk keluar dari kemiskinan keluarganya, ia berhasil mendapatkan pekerjaan di
Amerika sebagai Senior manager operations. Selama sepuluh tahun  menitih karier di negeri Paman Sam, ia akhirnya 
bisa  menduduki jabatan bergengsi yaitu sebagai direktur internal client management data analysis and consulting nielsen
consumer research New York, Amerika Serikat.
Meski  dalam  perjalanan karir yang  demikian bagus, tapi  iwan  memilih  jalannya  sendiri . Iwan tinggalkan  kota Big
Apel New York, dengan segala kemeriahannya  dan  memilih kembali ke kota Apel  Malang,  Jawa  Timur.  “Di sini, saya 
ingin berterimakasih pada semua  orang yang mendukung saya. Dan saya ingin melakukan sesuatu yang  touch people,” 
tegasnya.
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Tindakan membantu sesama, seharusnya tidak lagi menjadi sebuah aktifitas luar biasa yang jarang ditemui. Sejak
seorang manusia di lahirkan, sejatinya selalu membutuhkan manusia lainnya. Fakta-fakta sosial menyedihkan yang
terjadi diantara masyarakat dan ditengah lambannya birokrasi para pemangku kebijakan itulah disinyalir mendorong
munculnya kesadaran bersama pada anggota masyarakat lainnya untuk berkomitmen memberdayakan sesama.

Aksi sosial ini biasanya berawal dari inisiatif seorang individu atau komunitas. Bentuknya berupa penggalangan dana,
penyaluran bantuan untuk korban bencana, untuk orang terlantar yang tak terjamah negara, atau untuk berlanjutnya
pendidikan anak-anak bagi keluarga yang kurang mampu. Bahkan untuk mengatasi problem-problem sosial yang terjadi
diantara masyarakat yang memerlukan penanganan segera. Gerakan dari lingkup kecil tetapi memberi manfaat besar dan
keikhlasan hati yang total.

Kick Andy menghadirkan seorang anak muda, masih berusia 19 tahun, tetapi melalui blog-nya Indonesian Future Leader
(IFL), Muhammad Iman Usman telah memberikan manfaat pada 32 ribu orang, khususnya anak muda. Mengenai
prestasinya melalui blog tersebut Iman mendapatkan penghargaan Microsoft Bloggership Termuda 2011. Sejak tahun
2008 hingga 2011 telah banyak penghargaan yang diraih Iman, baik nasional maupun internasional - atas aktifitas dan
perhatiannya dalam pemberdayaan pemuda dan pembangunan kapasitas kaum muda Indonesia untuk menjadi pemimpin
masa depan yang berkualitas serta memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial di sekitarnya. Selain menjadi Icon
Majalah Gatra 2010 dan menjadi Duta Muda ASEAN, mahasiswa berprestasi FISIP Universitas Indonesia kategori Non
Akademik tahun 2009 ini juga penerima penghargaan sebagai Global Changemaker oleh British Council 2010. Tak kurang
pula Presiden RI pernah memberikan penghargaan sebagai Pemimpin Muda Indonesia 2008. Serta masih banyak deretan
penghargaan pada Iman, seperti Global Teen Leader di Amerika Serikat 2011. Ia pun  terpilih sebagai Penasehat Remaja
United Nations Populations Fund Indonesia 2009. Hingga saat ini IFL memiliki enam program yang secara rutin di gelar
yaitu Children Behind Us, SEAChange, IFL Goes to School, Speak Up! serta pemberian pelatihan-pelatihan serta
seminar.

Diusianya yang telah mengancik 75 tahun, tak menjadikan Ibu Fatma hidup tenang-tenang dan hanya menimang cucu
dirumah. Hobi masaknya dia manfaatkan untuk membuat gerakan sosial bersama rekan-rekannya. Dengan semboyan
“Siapa Lapar, Kasih Makan” pada setiap aksi sosialnya, Ibu Fatma selalu membawa nasi bungkus kemana-mana melalui
organisasi non formal yang mereka sebut La Tahzan (Jangan Bersedih). Gerakan yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga ini
bergerak spontan membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Aktifitasnya terus berkembang sejak tahun
2004 mereka canangkan hingga saat ini. Dari nasi bungkus hingga santunan pada 26 keluarga sakit lumpuh layu juga
pendidikan anak.

Dari dunia bermusik One Dollar For Music (ODFM) menaruh perhatian pada kemajuan dan tumbuh kembang kreativitas
anak muda. Bakat musik yang dimiliki pada anak-anak muda di Bali, belum di dukung dengan sikap profesionalisme
dalam bermusik. Organisasi non profit yang digerakkan oleh mantan pengajar Rotterdam University of Music dari Belanda,
Raoul Wijffels ini - merangkul anak-anak muda berbakat yang tertarik memperdalam kemampuan bermusiknya. Idenya
adalah walau hanya dengan satu dollar tetapi dapat membantu kegiatan bermusik. Raoul membayangkan, seandainya
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setiap orang di dunia yang berjumlah hampir 6 milyar menjadi donaturnya, maka uang yang terkumpul lebih dari cukup
untuk mengembangkan bakat musik anak-anak muda tersebut. Filosofi ODFM adalah ingin berinvestasi pada kreativitas
anak-anak muda yang memiliki bakat musik tersebut dapat berkesinambungan. Hasilnya beberapa band anak muda hasil
binaan mereka meraih prestasi dalam beberapa event musik. ODFM menggunakan media musik dan anak muda sebagai
agen perubahan. Tujuan setelah diberikan pelatihan dan memberikan kapasitas, maka anak muda tersebut diharapkan
menjadi sadar bahwa mereka sebenarnya kreatif. Walaupun nantinya mereka tidak memilih profesi sebagai musisi, tetapi
kreatifitas adalah hal utama yang perlu terus diasah.

Dari gerakan menyumbang satu Dollar ke gerakan menyumbang uang koin. Coin For A Chance. Gerakan yang
dibesarkan di dunia maya pada Desember 2008 kini menjelma. Sebuah koin yang bisa menghasilkan perubahan. Duo
sahabat penggagasnya adalah Nia K. Sadjarwo dan Hanny Kusumawati. Berawal dari kegemaran keduanya
mengumpulkan uang receh koin yang ditampung di dalam toples kaca. Lewat blog dan jejaring sosial seperti facebook
dan twitter, kedua gadis cantik ini mengajak orang untuk menyisihkan koin recehnya yang seringkali di telantarkan.
Caranya, dengan menyisihkan koin kembalian ke wadah-wadah yang terdapat di sejumlah tempat umum, seperti kafe dan
rumah makan. Setiap bulan, koin yang terkumpul dihitung dan dilaporkan secara terbuka dalam sebuah moment bagi
mereka yang berpartisipasi, Coin Collecting Day. Selanjutnya, koin-koin tersebut digunakan untuk membantu anak-anak
yang terancam putus sekolah. Hingga saat ini sudah ada 7 anak yang telah diberi tunjangan pendidikan dari recehan yang
mereka kumpulkan. Tertarik? Audience Kick Andy di dalam studio pun diberi kesempatan untuk menyisihakan koin-koin
mereka, dan berapa hasilnya?  Selamat menyaksikan.
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