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iri yaog membuat kakak saya
tak pernah mengeluarkan per-
nyataan lisan yang kontrover-
sial," ujamya.

Meski sebagai kerabat
menteri, Anwar dan pihak
keluarga yang lain sangat
berfrati-hati Pihak keluarga,
lanjuhrya, tak akan meman-
faatkan jabatan Muhadiir itu
unfuk mendapatkan sesuatu.

Muhadjir lahir di Madiun
29 luh 1956. Jenjang pendi-
dikan dimulai dari MI Dusun
Mojorejo, Desa Klithi*, Caru-
ban. Tamat MI, Muhadjir ma-
suk Pendidikan Guru Agama
(PGA) Negeri Madiun.

Setelah enam tahun di PGA'
Muhadjir yang juga pengamat
militer ini mendaftar ke Fa-
kultas T4rbiyah IAIN Malang
(kini tlIN MaliklMalang) da{r
lulus sebagai sarjana milda.
Muhadiir mendapatkan titel
$arjana di IKIP Malang (kini
[JM) dengan jurusan Pendi-
dikan Luar Sekolah (PLS).

Di UMM, Muhadjir menja-
bat rektor selama empat pe-
riode dan berhasil membawa
UMM sebagai satu di antara
uniwersitas Swasta terbaik di
lndonesia.

"Keluarga kami berharap
beliau bisa mengemban ama-
nah ini dengan baik dan rnem-
beri sumbangsih bagi dunia
pendidikan di .Indonesia,"
pungkasAnwar.

Sudah Mendugla
Muhadjir Effendy punya

firasat akan menjadi mente-
ri. Itu dirasakannya setelah
membaca surat dari pihak
kepresidenan yang diterima
pada Selasa (26/7/2016) si-
ang.

"Hanya diberitahu saja agar
tidak menjnggalkan lakar-
ta. Mungkin rnau dijadikan
menteri, tapi enggak tahu di
matta," futurnya di Kemen-
dikbud, Rabu(27 /7 /2AM).

Firasat itu terjawab pada
Selasa malam. Pihak kepresi-
denan memberitahu bahwa ia
diamanatkan menggantikan
Anies Baswedan.

Namuh, Muhadjir iak lang
sung menyampaikan kabar itu
kepada keluarga. I.a baru me-
nyampaikan berita itu pada
Rabu, sekitar' pukul 08.00
WIB, beberapa saat sebelum
berangkat ke Istana Negara.

Mendengar kabar itu, kata-
nya, keluarganya senang.'"Ya
ada yang seneng lah wong na-
manya ada keluarga.jadi men-
teri," kata dia.

Ia menambahkan, sebe-
namya sudah punya rencana
bersama sang istrf untuk ber-
kunjung ke - Yogyakarta, ber
silaturahmi dengap beberapa
orang, di antaranya, Amien
Rais dan Syafii Maarif.

]rlamun, lanjut dia, datang-
nya surat larangan keluar dafi
|akarta membuabrya memba-
talkan niatan itu. "Ya sudah ti-

dak jadi ke Yogya (Yogyakar- 
\

ta)," ujamya.

Suka Menyanyi
Rektor UMM Fauzan me-

ngenal Muhadjir Effendy, se-
bagai orang yang suka humor.
"Orangnya humanis juga hu-
moris. Jika belum kenal keli-
hatannya serirrs," futui Fau;
zafi.

Selain ifu, lanjut Fauzan,
Muhadjir berkomitrnen ter-
hadap kerja yang berkualitas
dan menciptakan &ondisi ker-
ja kompetitif serta berprestasi;

Fauzan mengaku sempat
berbicara via telepon sebelum
Muhadjir dilantik Presid6nJo-
kowi. "Pagi tadi, tEleponnya
lucu. Pak Fauzan,'5upalya
saya akan menjadi rnmteri ifu
betul," tutumva. 

'

Muhadjir, lanjufrrya, masing
sering datang k,.U!&I. 

'1Se-

bab beliau adalah Wakil Ketua
Badan Pembina Harian (BPH)
UMM," jelas Fauzan.

Ruang kerja Mr*Ftaigir ber-
dekatan dengan ruqng keria
rektor. Ia sahr ruang dengan
Ketua BPH Malik Fadjar yang
pemah menjadi Mendiknas.

Menurut .Fauzan, sudah
lama ada indikasi Muhadjir
menjadi mmteri. Setiap ada
isu reshuffle, katanya, nama-
nya selalu muncul. "Menurut
sa1'a, Pak Muhadjir tidak se-
kadar mewakili UMM, mela-
inkan juga memiliki prestA$i '

ke4a, khususnya dalam pe-
ngembangan pmdidikan. Itu
menjadi eitry.point-nya,', ka-


