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8 Rahasia Sukses Sir Alex Ferguson 

 

Prakata 

Tulisan ini sebenarnya berasal dari sebuah artikel di Harvard Business Review. 

Menarik, karena yang menjadi topik adalah klub favoritku di liga Inggris, 

Manchester United.  

Tapi tidak hanya itu, sisi menarik lainnya adalah pelajaran yang bisa diambil bagi 

siapa saja yang ingin tahu bagaimana menggunakan manajemen.  

Memenej sebuah lembaga atau institiusi memang berbeda dengan menangani 

sebuah klub sepak bola seperti MU. Tapi aku yakin ada prinsip-prinsi sama yang 

bisa digunakan dalam manajemen sebuah organisasi.  

Oleh karenanya selamat membaca dan selamat belajar, semoga bermanfaat.  

(M. Azwar Anas)  
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1. Membangun Klub dari Dasarnya  

Apa yang diperlukan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan? Tentu saja 

sebuah tim yang berbakat dan bermain dengan penuh semangat. Dan 

bagaimana agar tim ini tidak hanya menang sekali, tetapi menang dalam tiap 

pertandingannya? Jawabannya diberikan oleh Sir Alex Ferguson.  

Dia tahu bahwa sebuah tim adalah dasar keberadaan dan juga kemenangan yang 

diraih oleh klub. Tapi dia tidak hanya ingin menang dalam satu pertandingan 

kemudian kalah di pertandingan berikutnya. Ia ingin kemenangan ini konsisten 

diraih.  

Dan tidak hanya di satu musim, tapi di berbagai musim dan berbagai jenis 

pertandingan, Ferguson ingin meraih kemenangan. Oleh karenanya ia sadar, ia 

tidak ingin membangun sebuah tim, ia ingin membangun sebuah klub.  

Maka jawaban atas tantangan membangun klub itulah dia memulai dengan 

merekrut pemain-pemain muda berbakat, mendidik mereka dan menjadikan 

mereka lebih baik, menjadi pemenang.  
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Dan untuk mewujudkan itu, ia juga merekrut banyak pemandu bakat atau scout 

agar scout bisa mendatangkan pemain-pemain muda berbakat ke Manchester 

United.  

David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes dan Gary Neville adalah bukti atas 

investasinya pada pemain muda berbakat. Meski di awal ia selau mendapat 

sindiran, “kau tidak bisa menang dengan mengandalkan anak-anak”.  

Tapi fakta berkata lain. Dengan mendidik pemain muda, suplai pemain ke tim inti 

tidak akan terhenti. Konsistensi permainan akan didapatkan, kemenangan akan 

menjadi sebuah hal yang berjalan dengan berkesinambungan.  

Sisi lain dari mengutamakan pemain muda adalah, mereka akan lebih percaya 

kepada manajer yang memberi kesempatan pertama kepada mereka untuk 

tampil. Akibatnya, rasa memiliki dan kekeluargaan selalu muncul dalam tim.  

Para pemain muda ini tumbuh bersama dan merasakan atmosfer tantangan yang 

luar biasa tapi dalam satu waktu merasakan kedekatan di tim. Hal inilah yang 

menjadi resep sukses pertama Sir Alex Ferguson.  

Ketahuilah kebutuhan dasar institusi, organisasi, atau usahamu. Buatlah sistem 

agar kebutuhan itu terus terpenuhi dengan kualitas yang baik. Ferguson 

mencontohkannya dengan mendidik pemain muda. Bagaimana denganmu?  
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2. Berani Merombak Tim  

Penyakit yang sering menjangkiti orang yang sukses adalah mereka menyangka 

bahwa kesuksesan itu akan selalu mereka raih. Dengan nama besar dan 

kesuksesan besar yang pernah mereka raih, mereka akhirnya enggan menerima 

perubahan.  

Rahasia sukses kedua dari Sir Alex Ferguson adalah keberaniannya untuk 

merombak tim. Semua ini dari pemahamannya akan siklus kesuksesan dalam 

sepak bola.  

Menurutnya, ketika sebuah tim sepak bola meraih kesuksesan, maka tim itu 

hanya akan bertahan dalam waktu paling lama 4 tahun. Setelah itu, manajer 

harus melihat kembali.  

Siapa di antara tim itu yang bisa bertahan dalam tim? Siapa yang harus dijual 

dengan harga tinggi? Siapa yang tidak bisa dipertahankan. Semua ini demi 

keberlangsungan klub.  

Karena sebagaimana kau tahu bahwa Ferguson sejak awal harus melakukan 

regenerasi pemain muda agar klub ini tetap bisa konsisten dalam jalur 

kemenangannya.  
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Menurutnya ada tiga level pemain menurut usia, di atas 30 tahun, antara 23 

sampai 30 tahun, dan di bawahnya. Bila pemain-pemain yang sudah tua tetap ia 

pertahankan, kapan pemain muda akan bisa muncul dan mendapatkan tempaan 

kompetisi yang berkualitas?  

Dan bila pemain muda tidak mendapatkan kesempatan, tidak akan ada pemain 

inti yang berkualitas. Dan akhirnya, permainan hanya mengandalkan transfer 

dengan jumlah uang yang besar sebagaimana yang dilakukan oleh klub lain.  

Memasukkan pemain muda dan mengeluarkan pemain yang sudah tua. Bagi 

pemain muda, Ferguson sudah harus memproyeksikan bagaimana pemain baru 

ini di tiga tahun ke depan. Sementara bagi pemain tua, ada yang bisa tetap 

bertahan sebagaimana Ryan Giggs, Scholes atau Ferdinand.  

Tapi dia juga bisa menjual pemain saat pemain tersebut masih memiliki nilai 

yang tinggi. Hal ini memberikan pemasukan yang sangat besar kepada MU 

dibandingkan dengan klub lain di liga Inggris.  

Pelajaran yang penting dalam resep kedua adalah mengetahui siklus kesuksesan. 

Bila tim sepak bola yang sukses berusia tidak lebih dari 4 tahun, maka bagaimana 

dengan produk atau program yang sukses? Berapa lama siklusnya?  

Siapkanlah diri untuk menghadapi siklus kesuksesan. Gantilah produk atau 

program dengan yang baru. Buanglah yang lama. Dan inilah tantangan yang 

terbesar bagi sebuah bisnis, institusi pemerintah atau organisasi manapun. 

Membuang yang dulu pernah sukses?  

Ferguson memberikan contoh dengan melakukan regenerasi selama 4 tahunan. 

Bagaimana dengan produk atau programmu?  
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3. Standar Kerja Yang Tinggi di Semua Lini 

“Dulu aku sering melihat Ronaldo, Beckham, Giggs, Scholes dan yang lainnya 

berada di lapangan. Mereka berlatih selama berjam-jam. Lalu aku menggedor 

jendela dan berteriak, ‘Hei, kita ada pertandingan Sabtu ini.’  

Tapi tetap saja mereka ingin berlatih. Mereka sadar bahwa menjadi pemain 

Manchester United itu bukan pekerjaan yang mudah.” Itulah yang disampaikan 

Sir Alex Ferguson ketika berbicara soal kerja keras.  

Bayangkan kondisi-kondisi seperti itu. Kira-kira apa yang membuat para pemain 

Manchester United demikian semangat? Padahal seringkali kita mengira bahwa 

pemain dengan label superstar adalah para pemain manja.  

Tapi ternyata ini tidak terjadi di Manchester United. Dan inilah rahasia ketiga 

kesuksesan Sir Alex Ferguson. Dia menentukan standar yang tinggi bagi semua 

personel yang ada di klub.  

Hal ini tentu saja dimulai dari sang manajer, Sir Alex Ferguson sendiri. Di awal-

awal kedatangannya di MU, dialah orang yang pertama kali datang ketika 

latihan. Dan ini ia lakukan selama bertahun-tahun.  
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Selanjutnya para staff mengikuti langkahnya, bahkan seringkali mereka akhirnya 

datang sebelum Ferguson datang. Para staf tahu bahwa ada sesuatu yang 

penting yang harus diselesaikan hari ini yang membuat mereka harus datang 

pagi. Billa Ferguson mampu melakukannya, para staf berfikir, mereka pasti juga 

bisa melakukannya.  

Begitu juga dengan pemain. Ferguson hanya mendatangkan pemain-pemain 

yang memang dia sebut sebagai “bad losers”. Para pemain yang tidak pernah 

menyerah. Pemain yang selalu bekerja keras. Termasuk para pemain bintang.  

Dia sering mengatakan kepada para pemain, jika kau menyerah sekali, maka kau 

akan menyerah dua kali. Hal ini memang terpatri dalam diri Ferguson. Ia 

menyadari hal ini saat dia menjadi pemain.  

Dalam latihan, tidak ada yang disebut sebagai main-main, semuanya serius, 

penuh dengan fokus, kecepatan, sebuah kinerja yang tinggi dari semua sisi 

permainan.  

Soal pemain bintang, Ferguson ternyata memiliki pandangan yang jauh dari 

pikiran kebanyakan orang. Menurutnya bekerja keras adalah sebuah bakat. 

Namun bagi para pemain yang berbakat, mereka malah harus bekerja lebih keras 

dari yang lain.  

Kerja keras itulah yang menunjukkan bahwa mereka adalah pemain bintang. 

Para pemain bintang telah siap untuk bekerja lebih keras dari yang lain. Jadi 

bukan ego yang menjadi masalah dari pemain bintang. Ego itulah yang malah 

bisa membuat mereka menjadi pemenang. Dengan ego itu mereka rela 

melakukan apapun untuk meraih kemenangan.  

Kesuksesan itu selalu identik dengan kinerja yang tinggi, kerja keras, bahkan bagi 

mereka yang memiliki bakat. Orang yang berbakat adalah mereka yang siap 

menunjukkan kerja keras yang lebih dari orang lain. Dan ini harus menjadi bagian 

keseharian organisasimu.  

Ferguson memulai standar kerja yang tinggi ini dari dirinya sendiri, bagaimana 

dengan dirimu?   
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4. Siapa yang Memegang Kendali? 

Akhirnya terkuak sudah pertanyaan selama beberapa tahun ini. Roy Keane salah 

seorang kapten terbaik serta gelandang bertahan terbaik yang pernah dimiliki 

oleh MU di tahun 2005 dikeluarkan dari MU. Tidak banyak yang tahu alasan 

pastinya.  

Ternyata dia telah melanggar prinsip yang telah ditetapkan di MU. Dia 

mengkritik permainan rekan setimnya di depan publik. Ini adalah sebuah 

pelanggaran berat menurut Ferguson. Pelanggaran ini tidak boleh dibiarkan.  

Menghadapi banyak pemain bintang bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. 

Tapi Ferguson sudah menetapkan diri sejak awal bahkan sebelum dia hadir di 

MU bahwa dialah yang memegang kendali. Kepribadian seorang menajer harus 

lebih besar daripada pemain-pemainnya.  
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Dan ini tidak hanya terjadi pada Roy Keane, seorang top scorer pada masa itu 

juga mengalaminya, Ruud van Nistelrooy. Dia melawan keputusan Ferguson yang 

membangkucadangkannya. Hasilnya, dia “dibuang” ke Real Madrid.  

Seorang manajer harus tahu siapa di antara pemain dan staff yang memiliki 

pengaruh besar kepada tim. Jika memang ada, maka hal itu harus segera 

dihentikan. Meski orang itu adalah pemain terbaik di dunia. Masa depan klub 

lebih besar dari pada satu orang pemain. Dan haruslah manajer yang memiliki 

pengaruh terbesar di klub.  

Ada juga klub-klub di liga Inggris yang sengaja melemahkan kontrol manajernya 

dengan memperkuat posisi pemain. Hal ini tidak sehat. Bila manajer atau pelatih 

tidak bisa mengontrol, dia tidak akan bertahan lama.  

“Aku harus cepat bertindak ketika salah seorang pemain mengeluarkan 

pengaruh yang negatif. Banyak yang tidak sepakat, tapi membiarkan pengaruh 

negatif itu berkeliaran akan mempengaruhi kontrol manajer. Maka aku harus 

bertindak cepat.” Jelas Ferguson.  

Ini bukan masalah membuktikan siapa yang lebih berkuasa, tapi ini masalah 

siapa yang bertanggung jawab atas keberhasilan tim, dan untuk itu manajer 

harus memegang kendali penuh atas pemain-pemainnya.  

 Dalam organisasi manapun, seorang pemimpin adalah orang yang bertanggung 

jawab untuk keberhasilan organisasinya. Dan untuk itu pemimpinlah  yang harus 

memegang kendali. Bila ada orang lain selain pemimpin yang memiliki pengaruh 

besar, ini berbahaya.  

Tidak boleh ada dua nahkoda dalam satu kapal, karena yang terjadi setelah itu 

hanya perpecahan dan kegagalan. Ferguson menegaskan bahwa dirinyalah yang 

memegang kendali di MU. Bagaimana dengan organisasimu?  
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5. Sesuaikan Pesan dengan Kondisi  

Andy Cole, ketika ditanya soal “hair dryer treament” ia menjawab, “Jika tim kalah 

tapi Sir Alex yakin kau telah memberikan yang terbaik, hal itu bukan masalah. 

Tapi bila kau kalah dengan permainan yang jelek, siapkan saja telingamu.”  

Sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa Sir Alex Ferguson tidak selalu 

menggunakan kata-kata keras dan berteriak. Bahkan sebaliknya ada kalanya juga 

bahwa kata-kata positif lebih banyak berpengaruh pada permainan tim.  

Hal yang disadarinya, ialah bahwa tidak ada orang yang senang dikritik. 

Walaupun terkadang ada orang yang menjadi lebih baik dengan kritik. Tapi 

sebagian besar menjadi lebih baik dengan semangat.  

“Para pemain itu juga manusia, dan bagi mereka tidak ada kata yang lebih baik 

daripada kata ‘well done’. Cukup dua kata itu, kau tidak harus berlebihan dalam 

memberikan pujian.” Ungkap Sir Alex.  

Tapi harus disadari bahwa bila dalam sebuah pertandingan, para pemain tidak 

bermain dengan semestinya, mereka harus diingatkan tentang kesalahan yang 

mereka lakukan.  
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Di saat-saat seperti itulah teguran menjadi penting. Dan Sir Alex pasti 

mengungkapkannya langsung setelah pertandingan, tanpa menunggu besok. 

Ketika sudah disampaikan, berarti sudah cukup, tidak perlu diperpanjang.  

Sebelum pertandingan dimulai, Sir Alex biasanya mengungkapkan apa yang ia 

harapkan dalam pertandingan nanti. Selain itu ia biasanya mengingatkan agar 

para pemain percaya diri dan percaya pada rekan setimnya.  

Ketika masa istirahat dan tim berada pada posisi menang, semuanya mudah. 

Tinggal masalah konsentrasi, dan hal-hal kecil lainnya. Tapi ketika kalah, hal yang 

disampaikan adalah agar tim fokus pada kekuatan mereka sendiri, dan harus 

membetulkan kesalahan yang membuat tim kalah.  

Tim ini adalah tim yang cerdas dalam taktik. Bila terlalu lembut dengan para 

pemain, mereka tidak akan menjalankannya, harus ada rasa takut. Tapi bila 

hanya ada rasa takut mereka juga tidak akan menunjukkan performa yang bagus.  

Sir Alex menyadari bahwa menjadi manajer memiliki beberapa peran yang hanya 

cocok digunakan pada kondisi tertentu. Ada kalanya manajer itu harus menjadi 

dokter, guru atau bahkan menjadi ayah. Bagaimana dengan dirimu sahabat?  
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6. Selalu Siap untuk Menang  

Dibandingkan klub-klub liga Inggris lainnya, MU memiliki rekor menang lebih 

banyak ketika kedudukan masih imbang di babak pertama atau di 15 menit 

terakhir. Seringkali ini dilihat sebagai keberuntungan tapi benarkah hal itu?  

Ternyata, kondisi imbang dan ketika kondisi dirasakan sulit ini sudah masuk 

dalam daftar latihan MU sehari-hari. Memang saat latihan, para pemain 

dikondisikan untuk keluar dari situasi yang sulit. “Jadi ketika kondisi sulit itu 

datang dalam pertandingan, kami sudah tahu apa yang harus kami lakukan. “  

“Kami memang menggunakan latihan sebagai kesempatan yang berharga untuk 

belajar dan berkembang. Bisa jadi ada pemain yang bosan dengan hal ini . Tapi 

hal ini membantu kami menang selama ini. “ 

“Ketika kondisi dalam pertandingan tidak seperti yang kami harapkan, para 

pemain seakan-akan secara otomatis tahu taktik seperti apa yang harus mereka 
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lakukan. Mereka tidak bisa hanya berdiam saja di sini. Mereka harus terus 

mencari cara untuk terus berkembang.”  

Dan ini berakar dari keinginan kuat Ferguson untuk selalu menang. Bahkan bila 

lima pemain pentingnya dilanda cidera, ia masih mengharapkan kemenangan.  

Salah satu hal yang menarik adalah bila klub lawan seringkali berkumpul dan 

berpelukan sebelum pertandingan dimulai untuk saling menyemangati, tidak 

demikian dengan MU.  

Sir Alex mengatakan bahwa mereka tidak terbiasa dan tidak perlu dengan hal 

seperti itu. Ia yakin bahwa para pemain telah siap untuk bermain. Hal ini karena 

semua persiapan telah dilakukan dengan baik sebelum menuju lapangan.  

Selain itu keinginannya untuk meraih kemenangan menjadikan dia seringkali 

mengambil resiko yang besar. Ketika kalah dengan skor 1-2 di babak pertama, ia 

memilih lebih baik kalah dengan skor 1-3 dengan memperbanyak kesempatan 

menyerang untuk meraih kesempatan draw atau menang.  

“Di 15 menit terakhir, aku akan memasukkan pemain dengan naluri menyerang, 

dan mengurangi pertahanan. Kami sadar bahwa bila menang dengan skor 3-2, 

hal itu akan menjadi sesuatu yang fantastik, tapi bila kami kalah 1-3, kami tetap 

akan kalah juga.” Ungkap Sir Alex Ferguson. 

Semua orang di MU juga memiliki pandangan yang sama – mereka tidak akan 

menyerah. Ini adalah sebuah karakter yang hebat, dan bukankah itu adalah 

sesuatu yang hebat untuk menyaksikan apa yang mungkin terjadi dalam sebuah 

pertandingan yang sengit?  

Simulasikan kondisi-kondisi sulit, selalulah mencari cara baru agar resiko yang 

mengancam bisa dikurangi. Selain itu berlatihlah seakan-akan kau berada dalam 

kondisi sulit. Dengan semangat untuk menjadi pemenang, Sir Alex Ferguson 

telah menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana denganmu?  
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7. Kekuatan Observasi 

Di awal-awal karir sebagai manajer, Ferguson meyakini bahwa kapasitas 

manajerialnya didasarkan atas kemampuan dan pengetahuan yang ia miliki 

tentang permainan sepak bola.  

Yang ia lakukan adalah mengajari bagaimana seorang pemain bermain. Dan 

memang begitulah seorang pelatih, tapi manajer? Ada sebuah peristiwa yang 

akhirnya membuat Ferguson menikmati peran sebagai manajer daripada sebagai 

pelatih.  

Suatu ketika di Aberdeen, dia ngobrol dengan asisten manajernya. Si asisten 

manajer mengatakan bahwa dia bingung dengan cara Ferguson melatih. Karena 

asisten manajer tidak memiliki pekerjaan. Yang terjadi malah asisten manajer 

melatih para pemain muda. “Bukan itu tugas seorang asisten.”  
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Ferguson kaget, selama ini dia tidak tahu bahwa seharusnya dia menjadi manajer 

bukan pelatih. Tapi yang ia lakukan malah ia memimpin latihan langsung. 

Sehingga asisten manajernya tidak melakukan tugasnya.  

“Tugasku adalah membantumu dalam latihan dan saat kau memutuskan untuk 

menentukan pemain yang akan dimainkan.” Ungkap asisten manajernya. Dan 

ternyata pelatih-pelatih yang lain juga membenarkan bahwa peran yang diambil 

Ferguson selama ini adalah pelatih bukan manajer.  

Ferguson masih bersikeras pada saat itu, tapi ia berjanji akan memikirkan dan 

mencoba saran yang diberikan oleh asistennya. Akhirnya tugas untuk melatih 

pemain didelegasikan kepada asisten manajer, dan Ferguson pun mengakui 

bahwa itu adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan.  

Manajer seharusnya lebih mengedepankan kemampuannya untuk melakukan 

observasi. Ketika melatih di lapangan, seringkali ia tidak menyaksikan kelebihan 

atau kekurangan pemain. Beda ketika ia berada di luar lapangan melakukan 

observasi.  

Mendelegasikan tugas melatih tidak menghilangkan kekuatan kontrol. Semua 

orang di tim sadar bahwa dialah yang memegang kendali. Tapi ia kini bisa 

melihat hal-hal yang dulu tidak ia lihat sebagai pelatih.  

“Tidak banyak orang memahami nilai penting melakukan pengamatan. Kini aku 

sadar bahwa observasi adalah bagian penting dari keahlian manajemenku. 

Kemampuan untuk melihat sesuatu adalah kunci penting – terutama melihat 

sesuatu yang kau kira tidak bisa kau lihat. “ Kata Ferguson.  

Bila kau kini berada di puncak pimpinan, sudahkah kau memiliki kemampuan 

observasi. Ferguson menyampaikan bahwa observasi adalah keahlian kunci 

dalam manajemen, sudahkan kau menguasainya?  
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8. Terus Beradaptasi 

Banyak orang menyangka bahwa Sir Alex Ferguson adalah sosok yang kaku. Dia 

tetap tidak akan berubah di saat semua kondisi di luar berganti. Tapi benarkah 

itu? Mari kita lihat satu persatu catatan uniknya.  

Di pertengahan 1990-an, Ferguson menjadi manajer pertama yang memainkan 

banyak pemain muda pada ajang Leage Cup yang memang kurang prestisius. 

Banyak yang merasa kecewa dengan kebijakannya ketika itu. Tapi kini apa yang 

ia lakukan ternyata juga ditiru oleh sebagian besar manajer di liga Inggris.  

Dia juga manajer pertama yang menyengaja untuk merekrut empat pemain 

depan (striker). Hal ini memang bertujuan agar keempatnya selalu berkompetisi 

untuk menjadi dua yang terbaik sehingga dipasangkan dalam tiap pertandingan. 

Dan dengan cara ini, MU meraih Treble Winner di musim 1998-1999.  

Tidak hanya di lapangan, menerima perubahan juga ia lakukan di luar lapangan. 

Ia merekrut sport scientist yang bisa memberikan rekomendasi terbaik seperti 

menambahkan vitamin D pada pemain karena kurangnya sinar matahari di 

Manchester, menggunakan sensor GPS untuk menganalisa kinerja pemain.  
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Bahkan ia juga menggaji seorang ahli mata untuk memantau kesehatan mata 

pemainnya. Setelah itu ia juga menggaji instruktur yoga dan meningkatkan 

pelayanan kesehatan di dalam fasiltas latihan sehingga bila ada cidera yang 

butuh penanganan operasi, semua tidak harus dibawa ke rumah sakit.  

Saat ini kondisinya jelas jauh berbeda daripada saat pertama kali ia datang 

sebagai manajer. Baginya untuk tetap bertahan dan menang adalah dengan 

berubah berkembang mengikuti perubahan jaman.  

Beberapa tahun lalu ia pernah mengakatakan kepada David Gill, asisten 

manajernya, “Satu-satunya yang kita bisa lakukan agar pemain tetap bertahan di 

Manchester United adalah bila kita punya fasilitas latihan terbaik di Eropa.” Dan 

saat itulah mereka membangun medical center.  

“Tidak ada pilihan selain berubah, aku terus bekerja keras. Aku selalu 

menganggap setiap keberhasilan adalah keberhasilan yang pertama. Tugasku 

adalah memberikan kesempatan terbaik untuk menjadi pemenang. Itulah yang 

menjadi doronganku selama ini. “ Ungkap Ferguson 

Sir Alex Ferguson memastikan bahwa berubah adalah prasyarat untuk berhasil. 

Bagaimana denganmu?  
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Tentang PKPU Surabaya 

Lembaga Kemanusiaan Nasional yang mengkhidmatkan diri untuk memandirikan 

ummat.  

Alamat  : Jl. Ngagel Madya 83 Surabaya 

Telepon  : (031) 5039285, (031) 81002333 

Email  : surabaya@pkpu.or.id  

Website : www.pkpu.or.id; www.zakatcentersby.wordpress.com 

Facebook : www.facebook.com/PKPUSBY 

Twitter  : @PKPU_Surabaya 

Rekening Donasi Sosial:  

Zakat – Infaq – Sedekah: BCA (513.005.6026); Mandiri (140.000.122.0921); BNI 

(004.230.2139); Bank Muamalat (701.003.9015); BSM (700.116.6268) 

Kemanusiaan: BCA (513.005.6018) 

 

Tentang Penulis  

Nama  : M. Azwar Anas  

Email  : genthuk@yahoo.co.id 

Website : www.intihidup.wordpress.com 

 


