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Bahagia Jadi
Filantropis

Program televisi Kick Andy menjadi embrio lahirnya gerakan sosial yang 
lebih masif lewat Kick Andy Foundation. Andy Noya pun memilih jalan 

filantropi yang memberi arti bagi sesama. 
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Ini kisah dari Bukittinggi tentang Buyung yang 
terlahir normal. Namun, Buyung kecil terkena campak, 
begitu pula dengan kedua kakaknya. Malang, kedua 
kakaknya meninggal. Buyung hidup, tapi buta. 
Suatu kali, Buyung kecil berenang di kali dan nyaris 
tenggelam. Sang ayah melompat untuk menolongnya. 
Buyung selamat, tapi sayang sang Ayah menemui 
ajalnya.

Buyung kemudian tumbuh hanya bersama ibunya. 
Bersama, mereka membuat sapu lidi untuk bisa makan. 
Waktu berlalu, Buyung kecil beranjak dewasa dan 
sang ibu kian tua renta. Lalu, dibuatlah gerobak agar 
ibunya bisa duduk sembari memandu Buyung yang 
menarik gerobak untuk berjualan sapu lidi keliling. 
Penghasilannya hanya Rp15 ribu sehari. Ketika tampil 
di Kick Andy, kisah perjuangan Buyung dan ibunya 
menarik simpati banyak orang. Kick Andy kemudian 
membuka ‘dompet untuk Buyung’. Hebatnya, dalam 
waktu dua minggu, terkumpul Rp200 juta untuk Buyung 
dan ibunya. 

Cerita lain yang juga menginspirasi ialah kisah 
seorang kepala sekolah yang memulung di luar 
jam kerja untuk menambah penghasilan. Pekerjaan 
memulung ia lakoni untuk biaya berobat istrinya yang 
terkena tumor. Saat tampil di Kick Andy, istrinya sudah 
mencoba berbagai pengobatan alternatif, tapi tak 
kunjung sembuh. Namun setelah tampil di Kick Andy, 
bantuan datang dari Rumah Sakit Siloam Gleneagles. 

Ajang ‘Balas Dendam’

Ada pula Gerakan Sejuta Bola, program berbagi bola 
untuk anak-anak Indonesia. Setidaknya, sudah lima 
ribu bola yang dibagikan ke kampung-kampung dan 
klub-klub sepak bola di desa-desa. “Tujuannya ialah 
memberi nilai kepada anak Indonesia berkaitan dengan 
semangat pluralisme, nasionalisme, dan kebersamaan 
lewat sepak bola,” cetus pria kelahiran Surabaya pada 6 
November 1960 ini. 

Pernah pula, Kick Andy Foundation bekerja sama 
dengan Blue Bird Group mengajak anak-anak di 
Kampung Cibangkong, Banten, untuk berwisata ke 
Dufan.  Blue Bird menyediakan lima bus gratis untuk 
mengantar anak-anak ini. 

Selain lewat Kick Andy Foundation, secara pribadi 
bersama istrinya, Andy Noya juga memiliki kegiatan 
sosial pribadi lewat Yayasan Rama-Rama, yaitu dengan 
membangun PAUD, taman bacaan, pusat kegiatan 

Istri kepala sekolah pemulung itu akhirnya dioperasi 
oleh dokter saraf ternama secara gratis. 

“Dua peristiwa itu menyadarkan saya bahwa 
program Kick Andy ternyata tidak hanya menginspirasi, 
tapi juga menggerakkan banyak orang untuk berbuat 
nyata dengan mengulurkan bantuan,” ungkap Andy 
Noya, host Kick Andy. Karena itu, agar bantuan dikelola 
dan terorganisasi dengan baik, lahirlah Kick Andy 
Foundation. 

Seiring perjalanan, Kick Andy Foundation memilih 
fokus di bidang pendidikan. “Persoalan terbesar bangsa 
ini jelas pendidikan. Banyak anak di kampung-kampung 
atau yang datang dari keluarga miskin tidak bisa 
mengakses pendidikan. Makanya, kami fokus ke sana,” 
jelas pria yang sekarang plontos sebagai wujud Shave 
for Hope. 

Kick Andy Foundation memberi bantuan berupa 
buku sekaligus membangun perpustakaan di desa-
desa untuk sekolah miskin atau LSM dan sanggar 
yang membutuhkan. Karena sudah berjalan lima 
tahun, program ini sudah merangkul banyak wilayah 
di Indonesia mulai  Aceh sampai Papua. Selain itu, 
bekerja sama dengan Yayasan Mitra Netra, Kick Andy 
Foundation menjalankan program Books for the Blind, 
yaitu mencetak buku-buku braille untuk disumbangkan 
ke anak-anak tunanetra di seluruh Indonesia. Program 
ini pun sudah berjalan selama tiga tahun.

masyarakat, dan sekolah sepak bola di Kampung Dadap 
Serpong, Tangerang. 

Bagi Andy, menjadi filantropis seperti ajang ‘balas 
dendam’. “Saya dulu pernah di posisi anak-anak miskin 
ini, dan ketika itu tidak ada yang mengulurkan tangan 
untuk membantu. Makanya saya ingin ‘balas dendam’. 
Saya tidak mau anak-anak Indonesia yang berada 
di posisi saya dulu tidak merasa sendirian, tapi ada 
pertolongan dari saudara-saudaranya yang punya 
kemampuan,” ujar Andy. 

Maka, di usia Indonesia yang sudah 69 tahun 
ini, Andy berharap pemimpin terpilih bisa menjadi 
pemimpin yang sedikit bicara dan banyak bekerja, 
pemimpin yang keteladanannya bisa ditiru, serta 
pemimpin yang hanya pandai membuat slogan indah. 
Andy mengaku tidak mau terjun ke dunia politik. 
Baginya, dunia filantropi ialah panggilan hidupnya. 
“Saya lebih bahagia dengan kegiatan filantropis seperti 
sekarang. Uang penting, tapi yang tidak menjamin 
kebahagiaan,” pungkasnya tegas. (JO)

Saya lebih bahagia dengan 
kegiatan filantropis seperti 

sekarang. Uang penting, tapi yang 
tidak menjamin kebahagiaan


