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Muhadiir Effendy, Menteri yang Pernah Jadi Wartawan

S"mOrnS"l dari Halaman t

Malang Post semPat meng-
hubungi Muhadjir Yang saa-t
itu posisinya sudah berada di
Jaka*a. l'Ini masih menden-
garkan pengarahan. Kalau
iidak ada halangan jam 2
siang saya dilantik," tukasnYa
saat itu.

Tak lupa ia berkirim salam
kepada seluruh wartawan
dan tim redaksi Malang Post,
Vang selama ini senantiasa
itrendukung sePak terjang-
nya dalam dunia Pendidikan'
"Salam untuk teman-teman
fu{alang Post ya, kalau sedang
tugas ke Malang saYa mamPir
Malang Post," ucaPnYa.
! ' M a L a n g  P o s t  p e r n a h
b,erkunjung ke kediamannYa
beberapa waktu la lu '  Saat
ia te lah menanggalkan ja-

batan sebagai rektor UMM.
Penampilannya sederhana,
layaknya seorang aYah Yang
inenikmati keheningan rumah
karena para jagoan kecilnYa
beranjak ke sekolah.

Muhadjir, Yang saat itumen-
iabat sebasai Ketua Pendidi-

-kan, 
SeniEudaYa dan Olah-

raea di PP MuhammadiYah
rnJneunekapkan, aktivitasnYa
dbt.iuh ti-Au[ -emimpin UMM
febih sering keluar kota' hing-
ga perbatasan.- 'banyak tugas ke daerah'
saya membawahi Perguruan
tineei MuhammadiYah Yang
bei i i rmlah 126 d i  se luruh
Indonesia. Kalau sekolah mu-
lai dari SD, SMB SMA dan
SMK sekitar 5.000," terang
bapak tiga anak tersebut.

ia memperhatikan Pendi-
dikan di wilayah TerPencil,
Terluar, Tertinggal (3T) di
pelosok negeri ini. Fokus Per-
hatiannva adalah sekolah mu-
lai jenjing TK hingga SMK,
di sektor MuhammadiYah di
wilayah 3T. "Di sana sekolah
di bawah yayasan Muham-
madiyah berkembang, teruta-
ma di bagian Indonesia Timur,

sekolah di area itu sangat besar
potensinya," jelasnya kala iru.

Menariknva. meski seko-
lah di bawah naungan Mu-
hammadiyah,  s iswa Yang
bersekolah tidak hanYa ber-
gama Is lam saja,  mela in-
kan juga agama lain. "Sebab
Muhammadiyah Perhatikan
betul tentang kerukunan be-
ragama." katanYa.

Begitu pula halnYa dengan
universitas di bawah sektor
Muhammadiyah, di beberaPa
wilayah Indonesia Timur.
Muhadjir menceritakan, di
wilayah Maluku Utara, no-
tabene warganya beragama
non Islam namun tetap fnen-
empuh pendidikan tinggi di
Universitas MuhammadiYah.

"Karena prinsip pendidikan
bukan dikelompokkan untirk
agama tertentu. KonsePnYa
luas. Bahkan di sana kami
juga undang Pastur dan Pen-
deta untuk mengajar mata ku-
liah pendidikan," kenangnYa'

Motivasinya sangat kuat
terhadap pemerataan Pen-
didikan tanpa Pandang bulu
bahkan agama. Tak salah jika
Presiden Repunlik Indonesia,
Joko Widodo, menetaPkan
Muhadjir sebagai Mendik-
bud menggant ikan Anies
Baswedan.

Muhadjir EffendY men-
iadi rektor kelima Universi-
tas Muhammadiyah Malang
(UMM) mulai tahun 2000.
Ia merupakan sosiolog Yang
ahli di bidang militer dan
sekaligus sebagai intelektual
muslim. Ia mengawali karir
di UMM sebagai karyawan
honorer, lalu di tahun 1986 ia
menjadi PNS di IKIP Malang
(sekarang UM, red) dan di-
perbantukan di UMM' Kari-
ernya sebagai dosen terus
moncer h ingga d iPercaYa
menjabat sebagai Wakil Rek-
tor.III semenjak tahun 1984'
Pada saat itu, jabatan rektor

sedang dipegang oleh Prof.
Malik Fadjar, M.Sc.

Pada tahun 1996, Muhadjir
dipercaya oleh UMM men-
iadi Pembantu Rektor I dan
"berakhir 

pada tahun 2000 saat
dia terpilih menjadi rektor.
Saat itu Muhadjir sebenarnYa
melakukan dua tugas jabatan
sekaligus, ya PR I taPi juga
merangkap tugas dan tanggung
jawab rektor, sebab Malik Fad-
jar kala itu dipercaya sebagai
Menteri Pendidikan Nasional
dan aktivitasnya lebih banYak
di Jakarta.

Selain mengabdikan diri di
bidang pendidikan, Muhadj ir
juga dikenal sebagai kolum-
nis yang banyak menYoroti
masalah agama, pendidikan,
sosial, politik dan juga ten-
tang kemiliteran. Ia terma-
suk sedikit dari akademisi
yang rutin menulis di media
massa. AktivitasnYa tersebut
terbentuk sejak mahasiswa.
Sebab pria asal Madiun itu
juga l iha i  dalam menul is
esai. Ini karena Pengalaman
sewaktu mahasiswa, ia aktif
sebagai wartawan Yang men-
gawali lahirnya Kornunikasi,
koran kampus UM, temPat
ia menempuh pendid ikan
dan mengajar. Saat maha-
siswa, Muhadjir aktif men-
jadi wartawan tidak hanYa
di koran kampusnya di UM
tapi juga sebagai wartawan
di koran Semesta SurabaYa,
wartawan Warta Mahasiswa
Dikti, koran Mimbar Univer-
sitas Brawijaya.

Cikal bakal koran kamPus
Bestari di UMM juga lahir
dari sosok cerdas dan kri-
t i s  i n i .  Tak  hanya  i t u .  P r i a
berusia 60 tahun itu banYak
melakukan kegiatan sosial
karena perannya sebagai Pen-
gurus Muhammadiyah, mulai
tingkat ranting hingga PP. Se-
lain dipercaya menjadi salah
satu anggota Badan Nar-

kotika Nasional, Pendekar
Tapak Suci, diajuga menjadi
Derrran Penasehat Asosiasi
Wartawan Indonesia wilaYah
Malang Raya.

Rektor UMM saat ini Drs.
Fauzan, M.Pd sudah me-
nyangka apabila rekannYa
i tu akan menjadi  menter i .
"Indikasi menjadi menteri
memang sudah lama, setiaP
ada isu reshuffle nama beliau
sela lu muncul , "  ka lanYa.

Mantan Wakil Rektor II,
saat Muhadjir masih menja-
bat rektor itu menYatakan, so-

.sok Muhadjir memang memi-
liki prestasi kerja Yang baik,
terutama untuk Pengemban-
gan pendidikan. "Tak salah
itu, yang menjadi entrY Point
pak Jokowi memilih PakMu-
hadjir." ucapnya.

Fauzan mengungkaPkan
Muhadjir adalah sosok hu-
manis dan humoris, selama
menjabat sebagai rektor.'oKa-
lau belum kenal kelihatannYa
serius sekali. Padahal aslinYa
tidak, orangnya humoris,"
kenangnya.

Tak hanya itu, Fauzan men-
gisahkan suami dari Suryan
Widati, SE,MSA,Ak, dosen
Politeknik Negeri Malang
(Pol inema) tersebut  juga

terkenal memiliki komitmen-
kerja berkualitas. "Ciri khas
beliau selalu menciPtakan
kerja kompetisi," katanYa.

Dengan j abatan tersebut,
Fauzan berharaP agar rekan
sepe r j uangannya  da lam
mengembangkan UMM itu
bisa menjalankan tugas neg-
ara dengan baik. "HaraPan
kami beliau bisa sukses mem-
bangun pendidikan bangsa,
sesukses bel iau mengem-
bangkan institusi Muham-

'madiyah," 
ujarnya.

Sementara itu, Prof' Dr'
B a m b a n g  B u d i  W i Y o n o
M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu
Pendidikan GIP) UM men-
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