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dikementerian Pendidikan
d/n Kebudayaan (Kemdik-
"bud). Dia berharap, Program

gatakan tidak heran j ika
rekannya itu akan menjadi
menteri. "Ka.rqna beliau dari.
'segi akademik juga bagus,
pintar dalam urusan manaje-
rial," katanya.

Oleh karena itu, menjadi
menteri dirasa sebagai jabatan
yang cocok disandang oleh
Muhadjir saat ini. 'BuktinYa

cukup nypta, pengembangan
UMM di sisi pendidikan cukuP
bagus," tutumya.

Bambang menggambarkan
Muhadjir sebagai sosok Yang
memiliki wawasan pendidi-
kan luas. Selama menjabat
sebagai menteri; status Mu-
hadjir sebagai dosen tetaP
di FIP UM pun akan off se-
mentara. "Karena j abatdnnYa
sebagai menteri. Tanggung
jawab juga besar. Maka keg-
iatan mengajar sementara off
dulu. Baru nanti kalau sudah
selesai menjabat, akan kem-
bali mgnjadi dosen di sini;"
tutupnYa.

Sementara itu, usai dilan-
tik, Muhadjir mengatakan
akan melanjutkan aPa Yang
sudah dirintis ol-eh pendahu-
lunya. "Saya alian menerus-
kan apa yang sudah berjalan,"
katanya di Istana Negara.

Menuru t ' d i a ,  P res iden
Jokowi tekih memandatkan
sejumlah sektor dalam bi-
dang pendidikan yang perlu
diperbaiki. Yakni, pendidikan
vokasi dan penggunaan,Kaxtu
Indonesia Pintar (KIP). "Dua
hal itu adalah bentuk break-
down dari is+ besar yang
dicanangkan oleh pak pres-
iden. Yang pertama tentang
pemerataan, break down-nya
di sektor pendidikan, lalu
ketenagakerj aan," j elas dia.

Muhadj ir menj elaskan, pen-
didikan adalah penyedia SDM
terutama di bidang pendidi-
kan teriaga-tenaga tera4Pil
menengah, sehingga dia pun
akan mempertajam pendidikan
vokasi. "Kita coba upayakan
agar pendidikan vokasi di
Indonesia lebih baik, SMK
lebih Spesifik dan'betul-betul
memiliki kompetensi yang
bisa dipertanggungj awabkan,
misalnya dalam bentuk serti-
fikat," tukas Muhadjir.

Sedangkan Anies Baswe-
dan tampak berlapang dada
menerima hasil reshuffle.
Pada Muhadjir, Anies me-
nitipkan beberapa program
pendidikan yang sudah berja-
lan selama kepemimpinannYa

telsebut bisa dite'ruskan atau
ditingkatkan kembali meng-
ingat cukup pent ing bagi
masa depan anak barrgsa.

"Pertama soal akses me-
lalui program Indonesia Pin-
tar. Juga menyangkut sekolah
garis depan dan guru garis
depan," ucapnya usai acara
perpisahan dengan pegawai
Kemdikbud.

Anies menyebut, tidak lama
lagi pendidika.n menengah
juga akan diotonomikan ke
provinsi. Untuk itu, Mantan
Rektor Universitas Parama-
dina itu berharap Mendikbud
baru dapat mengakomodasi
dengan baik sehingga daPat
membantu peningkatan mutu
pendidikan.

"Program budi pekerti Yang
sudah dijalankan juga haraP
diteruskan. Apalagi kema-
rin kami sudah menyiaPkan
tahun ajaran baiu tanPa ad-
anga perpeloncoan, meski
masih ada satu atau dua Yang
ditemukan. Sekarang anak
tak takut lagi dan suasana
sekolah aman dan nyaman,"
paparnya.(nia/ok/han)
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