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ranya.
Sementara Nasrullah, Ke-

pala Humas UMM sangat
memahami kebiasaan -utriu.t
Rektor UMM itu. "pak Hadiir
suka menyanyi dan bisa me-
mainkan semua alat musik,"
jelasnya.

Lagu-iagu yang kerap di-
nyanyikan adalah @gu Sem-
puma milik Andra and The
Backbone. Serta lagu Slank
berjudul Ku Tak Bisa. Lagu-
lagu Rhoma Irama banyak
dihafalnya. Bahkan, daiam
Muktamar Muhammadivah
201,5, ia sempat duet dengan
Rhoma Irama di ajang itu.

Menurut Naslullah, Mu-
hadjir meninggalkan Malang
sejak Selasa malam menulu 1a-
karta. la ditemani istrinya, Ny
Suryan Widati, dosen'akunr
tanii di Politeknik Negeri Ma-
lang (?olinema).

Rektor UMM Fauzan me-'
ngatakan, meski tidak men-
jadi rektor, Muhadjir tetap
mengajar di FISIP untuk 51

hirggu 53. Ia berharap, Mu-
hadjir yang juga Direktur Ta-
man Sengkaling bisa menja-
lankan tugas negara dengan
baik. "sebaeainiana sukles
mengembanfkan PT Muham-
diyah dan institusi Muham-
madiyah," harapnya.

Intan Kusumawardani, ma,
hasiswa I-IMM semester 5 me-
nyatakan serumg dan bangga
jika mantan Rektor UMM jadi
Mendikbud. "Kalau diaiar
beliau belum pemah karena
saya di jurusan PGSD," kata
Intan di kampusnya.

Bebas T[gas
Rektor Universitas Negeri

Malang (UM) Roffiudru ire-
nyatakan rasa bangganya ka-
rena Muhadjir adalah dosen
tetap di kampusnya.

"Selamat buat Pak Muhad-
iir telah menjadi Mendikbud.
Pak Hajir adalah dosen UM
pertama yang menjadi mente-
ri," tandas Roffiudin.

Menurut dia, Muhadjir ada-

lah dosen Pendidikan Luar
Sekolah. Sampai saat ini, ia
masih aktif mengajar. "Kalau
sudah jadi menteri, ya pastl
saya akan membebaskan fu-
gasnya sebagai dosen. Sebab,
tidak mungkin wira-wiri Ja,
kafta-Malang untuk meng-
ajar," ielas dia.

Muhadjir meski sudah me-
nyandang gelar profesor/
guru besat namun belum di-
kukuhkan di UM. "Nanti kita
akan kukuhkan segera saat
jadi menteri. Biar Pak presi-
den Jokowi datang ke UM,'
ungkap rektor disambung
tawa kecil.

Perbaiki Kurikulum
Pengamat pendidikan. Za-

inudin Maliki menegaskan,
permasalahan kurikulum ha-

" rus segera dituntaskan oleh
Muiadjir. Karena, katanya,
kurikulum saat ini masih be-
lum bisa diikuti semua ele-
men pendidikan. Itu sebab-
nya, kurikulum ganda masih

ditemukan.
Kefua Dewan Pendidikan

]atim ini mengatakan, kondisi
pendidikan dengan kuriku-
lum 2013 saat ini, membuat
guru tidak bisa mengembang-
kan. diri. Apalagi terlalu ba-
nyak pelajaran yang akhimya
tidak dapat dievaluasi maksi-
maI.

Rektor Universitas Negeri
Surabaya (Unesa), Warsono,
menilai menteri baru yang
akan menangangi pendidikan

-di Indonesia ini merupakan
orang yang sudah berpeng-
alaman. Warsono mengaku
mengenal Muhajir sejak men-
jadi dosen di LtM.

Terkait pendidikan ke de.
pan, Warsono menyoroti per-
lunya pgnge'mbangan guru.
Apalagi, pendidik merupakan
ujung tombak penyampaian
materi dan ilmu pada siswa.
"Orangnya paham persoaian
pendidikan yang kompleks di
Indonesia," terangnya. (isy/
vie/ovi)


