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UU Praktik Kedokteran
Sangat bijaksana untuk
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Menjerat Mbappe
Kebijakan besar Paris
Saint-Germain mendasari
keputusan Kylian Mbappe.
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>> BACA JUGA:

Politik Akomodatif
Presiden Jokowi merombak
Kabinet Indonesia Maju de-
ngan mengganti dua men-
teri dan tiga wamen. Pe-
rombakan kali ini dinilai le-
bih bernuansa politis ke-
timbang ekonomi. KOM PA S . I D

k l i k . ko m p a s . i d / p o l i t i k a ko m o d a t i f

I N D E KS

Ekspansi yang Mengi-
ringi Kebangkitan Hotel
Tahun 2022 menjadi tahun
yang penuh tantangan sekali-
gus harapan bagi industri per-
hotelan. T E ROP ONG / HLM 13

READ EDITORS' CHOICE IN ENGLISH ko m p a s . i d

Menteri Baru
Ditantang Atasi
Problem Riil

RADIKALISME

Khilafatul Muslimin
Ingkari Ideologi Negara
JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Metro Jaya meng-
ungkap sejumlah fakta baru terkait dengan Khilafatul Mus-
limin. Setelah menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja, pe-
mimpin kelompok anti-Pancasila itu, polisi menemukan sis-
tem pendidikan tersendiri ala Khilafatul Muslimin dan peng-
ikut yang dikategorikan sebagai warga negara.

Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran,
dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/6/2022), men-
definisikan gerakan Khilafatul Muslimin sebagai pelanggaran
hukum terkait perlawanan terhadap ideologi negara. Agar
tidak meluas, Fadil memerintahkan jajarannya berkoordinasi
dengan polda-polda lain yang menangani kasus serupa.

Panglima Kodam Jayakarta Mayor Jenderal Untung Budi-
harto mendukung kepolisian memberantas kelompok ter-
sebut. ”Organisasi ini melanggar hukum dan berpropaganda
mengajak warga mengikuti paham mereka. Tugas kita meng-
hindarkan mereka terjerumus pada paham ini,” u j a r ny a .

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya

Menteri dan wakil menteri yang baru dilantik ditantang
segera menyelesaikan problem riil ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, masuknya PAN di kabinet dikhawatirkan dapat
memperkuat ketidakseimbangan di parlemen.

(Bersambung ke hlm 15 kol 4-7)

GELIAT KOTA

Gairah Baru Sineas
Muda Makassar

(Bersambung ke hlm 15 kol 4-7)

(Bersambung ke hlm 15 kol 4-7)

Komunitas film di
Makassar, Sulawesi
Selatan, terus tum-
buh. Mereka berkar-
ya dan berprestasi
mengusung idealis-
me di tengah keter-
batasan. Komunitas
ini turut mewarnai
kebangkitan dunia
perfilman Makassar.

BACA JUGA HLM 11 & E-PAPER C (Bersambung ke hlm 15 kol 1-3)

Warga Tengger Rayakan Yadnya Kasada

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga Tengger mengikuti perayaan Yadnya Kasada di kawah Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (16/6/2022). Perayaan dilakukan setahun sekali pada hari ke-14 bulan Kasada sesuai dengan
penanggalan tradisional Tengger. Yadnya Kasada merupakan ritual suku Tengger untuk menghormati leluhur dan mengungkapkan
rasa syukur kepada Tuhan, ditandai dengan melempar sesaji berupa hasil bumi ke kawah.

LIPUTAN KHUSUS PERANG UKRAINA-RUSIA

Etha Hutajulu (52) pernah
berada di tengah keru-
suhan Mei 1998 Jakarta.

Perempuan yang tinggal di
pinggiran Kyiv, Ukraina, itu
juga merasakan pengalaman
mendebarkan saat peluru dan
rudal beterbangan di atas tem-
pat tinggalnya selama beberapa
pekan. Namun, cinta membuat-
nya bertahan di Ukraina.

Tiba di Kyiv pada Februari
2019, Etha menikahi Viktor Skli-
fas (62), pensiunan pilot
pesawat tempur Angkatan Uda-
ra Uni Soviet. Dulu, Ukraina
merupakan bagian dari Uni
Soviet sebelum negara raksasa
komunis tersebut bubar pada
tahun 1991. Pasangan Etha-Skli-
fas tinggal di Vynohradar, 10

kilometer dari pusat kota Kyiv.
Tempat tinggal Etha berjarak

tak sampai 500 meter dari pusat
perbelanjaan Retroville dan 17
kilometer dari Pangkalan Udara
Hostomel. Retroville dan Hos-
tomel sama-sama menjadi sa-
saran serangan Rusia pada pe-
kan-pekan awal setelah perang
meletus 24 Februari 2022.

”Saya dibangunkan suami se-
kitar pukul 04.00. Dia memberi
tahu, itu suara rudal,” ujar Etha
kala ditemui di Kyiv pada Kamis
(16/6/2022) sore.

Sebagai pensiunan pilot pe-
sawat tempur, Sklifas masih
bisa mengenali suara rudal yang
melintas. Ia bertahun-tahun
menerbangkan Mig-23 dan ke-
rap menembakkan berbagai ru-

dal dari jet tempur itu.
Tak lama setelah dibangun-

kan Sklifas, Etha menyadari pe-
rang benar-benar meletus pada
24 Februari itu. Padahal, seperti
banyak penduduk Ukraina, ia
tak yakin perang akan terjadi.
Bagaimanapun sengitnya hu-
bungan Ukraina-Rusia bebera-
pa tahun terakhir, banyak warga
kedua negara berkerabat. ”Se -
pupu saya menjadi kolonel di
(Angkatan Bersenjata) Rusia,”
ujar Sklifas.

Kedutaan Besar Republik In-
donesia di Kyiv sebenarnya
sudah menginformasikan ke-
mungkinan pecahnya perang
jauh sebelum serangan per-
tama. Bahkan, KBRI Kyiv
berkali-kali berkomunikasi de-

ngan WNI di Ukraina. Inti ko-
munikasi ialah imbauan agar
mereka siap dievakuasi sewak-
t u -wa kt u .

KBRI Kyiv juga mendata
WNI yang mau dan tidak mau
dievakuasi dari Ukraina apabila
keadaan memburuk. ”Kami di-
beri tahu apa saja yang harus
dipersiapkan,” ujar Etha.

Ia juga berkonsultasi dengan
KBRI soal kemungkinan mem-
bawa suami dan ibu mertuanya.
Pada prinsipnya, KBRI Kyiv
bisa membantu untuk meng-
upayakan evakuasi mereka.

Walakin, seperti juga WNI
lain, Etha harus mendapat per-
setujuan keluarganya untuk di-
evakuasi. Persetujuan itu ter-
nyata tidak diperoleh.

Mertuanya menolak mening-
galkan rumah susun mereka.
Berusia 83 tahun, mertua Etha
mengalami masa kecil saat Pe-
rang Dunia II. Setelah itu, ada
periode panjang mertuanya
mengalami era Josef Stalin, pe-
mimpin Uni Soviet 1922-1952
yang dituduh bertanggung ja-
wab atas tewasnya ratusan ribu
hingga jutaan orang di eranya.

Pengalaman itu, selain ka-
rena lanjut usia, membuat ibu
mertua Etha tak mau mening-
galkan rumah susun. Apalagi, ia
baru menjalani operasi kaki.

Karena ibunya tidak mau
mengungsi, Sklifas memilih
tetap tinggal di Kyiv. Ia adalah
anak tunggal dan satu-satunya
kerabat yang dimiliki ibunya. Ia

sebenarnya telah meminta Etha
mengungsi. Etha menolak.

”Mungkin gila, mungkin ter-
lalu pemberani. Dia memutus-
kan tinggal,” kata Sklifas soal
keputusan Etha.

Siaga dengan senjata
Etha mengaku tak mungkin

meninggalkan suami dan mer-
tuanya, lalu mengungsi sendiri
tanpa mereka. Maka, ia menan-
datangani pernyataan bersedia
tidak dievakuasi KBRI Kyiv. De-
ngan surat pernyataan ini, Etha
tetap tinggal di Kyiv kala WNI
dan hampir semua staf KBRI
Kyiv mengungsi keluar dari
Ukraina.

Etha Tidur Bersama Senjata
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ARSIP PRIBADI

Beberapa tahun terakhir,
geliat insan perfilman
menjadi salah satu me-

dium yang memanggungkan
Makassar dan Sulawesi Selatan
di tingkat nasional, bahkan in-
ternasional. Di balik itu, ada
komunitas berisi anak-anak
muda yang resah pada bera -
gam realitas hidup dan me-
wujudkannya menjadi film.

Dari rumah indekos di gang
sempit, ruang-ruang kuliah
dan koridor kampus, atau di
mana pun, mereka melahir-
kan karya dan menorehkan
p r e st a s i .

Film Lika Liku Laki yang

dibuat Khozy Rizal (27) pada
2020 adalah akumulasi kege-
lisahannya pada maskulinitas
beracun. Sejak kecil hingga re-
maja, dia merasakan betul hal
ini. Tak merokok, tak suka se-
pak bola, dan kegiatan lainnya
yang oleh masyarakat umum
diberi cap ”laki-laki” mem -
buatnya kerap menjadi bahan
o l o k- o l o k .

”Apa yang salah dari tak
merokok atau tak suka bola.
Saya pernah mencoba mero-
kok, pergi ke Stadion Matto-
angin ikut memanjat pagar
tembok untuk menonton per-
tandingan sepak bola. Yang sa-
ya dapati, memang saya tidak
bisa, tidak suka, dan tidak co-
cok,” k a t a ny a .

Di puncak kegelisahannya,
dia memilih melawan. Kali ini
dia tidak lagi mau melakukan
apa yang tak disukai hany a
agar disebut laki-laki. Melalui
komunitas Horepictures yang

Reny Sri Ayu Arman

JAKARTA, KOMPAS — Dua partai
politik parlemen yang berada
di luar pemerintahan, yakni
Partai Demokrat dan Partai
Keadilan Sejahtera, menan-
tang menteri serta wakil men-
teri hasil perombakan kabinet
untuk menyelesaikan masalah
riil ekonomi yang dirasakan
masyarakat. Jika hal itu tak
dapat dilakukan, mereka me-
nilai kepercayaan publik ke-
pada pemerintah akan turun.

Juru Bicara Partai Keadilan
Sejahtera Ahmad Mabruri, di
Jakarta, Kamis (16/6/2022),
mengatakan, komposisi kabi-
net baru seusai perombakan
harus dapat menyelesaikan
masalah riil di masyarakat.
Ketua Umum Partai Amanat
Nasional (PAN) Zulkifli Hasan
yang dilantik sebagai Menteri
Perdagangan menggantikan
Muhammad Lutfi, misalnya,
sudah dihadapkan dengan
persoalan harga pangan yang
melambung dan problem ke-
tersediaan pangan.

”Mereka harus bergerak ce-
pat menyelesaikan masa-
lah-masalah rakyat, misalnya
harga minyak goreng harus
tuntas kurang dari 30 hari
sehingga jelas tolok ukur dan
timeline- ny a , ” k a t a ny a .

Jika tindakan nyata tak da-
pat dilakukan, lanjutnya, hal
itu berdampak pada keperca-
yaan masyarakat terhadap pe-
merintahan Presiden Joko
Widodo. Ekspektasi publik,
yakni penyelesaian masalah
yang tak bisa dituntaskan

menteri-menteri sebelumnya,
tidak akan terwujud.

Tiga dari lima menteri dan
wakil menteri yang dilantik
Presiden, Rabu (15/6), meru-
pakan petinggi partai koalisi
pendukung pemerintah. Ke-
tua Umum PAN Zulkifli Ha-
san menjadi Menteri Perda-
gangan, Sekretaris Dewan
Pembina Partai Solidaritas

Kunjungan Presiden Jerman

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyiram pohon
cendana (Santalum album) setelah menanamnya sebagai tanda persahabatan kedua negara.
Acara ini dilakukan dalam kunjungan kenegaraan Presiden Steinmeier ke Istana Kepresidenan
Bogor, Kamis (16/6/2022). Berita di halaman 4

AP PHOTO

Risiko BA.4 dan BA.5
Varian BA.4 dan BA.5 dapat

memicu lonjakan jumlah
kasus Covid-19.

HUMANIORA /HLM 5

INFOGRAFIK: GUNAWAN

Sumber: Pemberitaan Kompas, Kompas.com, The Federal Reserve (The Fed), 
 Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, dan Kementerian Perdagangan; 
 Diolah Litbang Kompas/YOS

Inflasi Bulanan
Nasional

Harga Bahan Pangan
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