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Terungkapnya alasan aktivitas penyadapan intelijen Australia terhadap ibu negara patut kita 
cermati secara bijak.  Ibu negara, Ani Yudhoyono dianggap sebagai ancaman karena 
pengaruh besarnya terhadap keputusan politik sang suami, Presiden Republik Indonesia.  
 
Berlangsung terusnya kegiatan mata-mata Pemerintah Australia memang sangat mencederai 
harkat dan martabat bangsa.  Namun, apabila memang betul peran ibu negara sedemikian 
stratejik di republik kita, tentu pihak luar negeri manapun yang memiliki hubungan dengan 
kita berusaha sekuat tenaga memantau pergerakan beliau.  Persoalannya, apa benar posisi ibu 
negara sedemikian perlu ditakuti? 
 
Di satu sisi, tidak ada aturan baku mengatur peran ibu negara dalam ruang politik.  Di lain 
pihak, tidak pula ada aturan membatasi aktivitas ibu negara sebatas menjalankan peran 
tradisional rumah tangga semata.  Posisi ibu negara memang dilematis karena di tengah 
persimpangan antara ruang domestik dan ruang publik.   
 
Dalam ruang domestik, ibu negara adalah istri bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya. Peran 
domestik ibu negara seperti ini akan berhenti dipersoalkan bila memang dijalankan sesuai 
dengan tuntutan tradisional masyarakat patriarkis Indonesia. Perempuan sebaiknya “di dapur” 
saja, “konco wingking,” alias manut atau nurut pada suami. 
 
Ibu negara adalah ibu rumah tangga yang menjalankan peran membesarkan anak-anaknya, 
memberikan arahan bagi masa depan, dan mendorong kesuksesan karir mereka.  Sebagai 
istri, tentu saja kesuksesan suami merupakan prioritas utama.  Bila perlu, jiwa dan raga 
selama 24 jam diberikan agar sang suami berhasil menjadi pemimpin yang membanggakan 
bangsa dan negara. 
 
Di lain pihak, posisi ibu negara dalam ruang publik menjadi komoditas menarik untuk 
dibahas, dikritik, bahkan bagi sebagian pihak seperti Pemerintah Australia, layak dimata-
matai.  Seberapa besarpun usaha jubir istana, Julian A. Pasha dan Sekretaris Kabinet, Sudi 
Silalahi menyanggah peran ibu negara, semakin besar pula kecurigaan publik akan peran 
strategis sang ibu negara dalam “mengendalikan” gerak politik sang suami.  
 
Kecurigaan publik memang patut dimaklumi seiring dengan meningkatnya suhu politik 
menjelang pergantian kepemimpinan nasional 2014. Terlampau besarnya peran sang ibu 
negara terhadap jalannya pemerintahan, tentu dapat mempengaruhi kalkulasi para pemain 
politik yang berusaha keras menembus dinding istana. 
  
Posisi Ibu Ani di pusaran politik SBY tentu sangat menarik untuk dianalisis.  Kuatnya medan 
magnet Ibu Ani menarik teman, kerabat, masuk ke dalam lingkaran kekuasaan Kabinet 
Indonesia Bersatu Jilid I dan II merupakan bukti kuat indikasi yang dituduhkan lawan politik 
SBY maupun pihak Australia terhadap ibu negara.  Belum lagi, banyak pihak curiga terhadap 
keinginan terselubung ibu negara mencalonkan diri, atau indikasi kuat memajukan salah satu 
anaknya menjadi sebagai kandidat presiden 2014 
 



Namun demikian, apapun yang dilakukan ibu negara, peran Ibu Ani dalam politik aras negara 
bukanlah hal baru.  Terhitung di negara kita saja, peran Ibu Fatmawati mendampingi sang 
Proklamator, Soekarno pada detik-detik menjelang Indonesia merdeka begitu melegenda.  
Belum lagi, sorotan begitu besar terhadap peran Ibu Tien Soeharto di balik keputusan-
keputusan maha penting Soeharto, selama 32 tahun kepemimpinannya, menjelaskan siapa 
orang kuat dibalik kesuksesan seorang pemimpin negara.  
 
Di negara lain, sosok Evita Peron di Argentina dan Imelda Marcos di Filipina merupakan 
contoh nyata bagaimana para ibu negara dicibir sekaligus dielu-elukan oleh rakyat, karena 
kepiawaiannya meleburkan sekat negara dan rumah tangga. Lebih ekstrem lagi, bagaimana 
pula peran Cristina Fernández de Kirchner terhadap di balik kepemimpinan mendiang 
suaminya, Nestor Kerchner, sampai menggantikan sang suami menjadi Presiden Argentina 
sekarang, 
 
Sudah bukan rahasia umum, posisi ibu negara sangat menentukan arah kebijakan suami, 
bahkan dalam skala tertentu, tujuan negara di masa depan. 
 
Sewajarnya pula, ibu negara berpengaruh besar dalam keputusan politik sang Kepala Negara 
karena memang beliau pulalah yang sehari-hari mendampingi sang suami menjalankan tugas 
kenegaraan tertentu di luar tugasnya sebagai ibu rumah tangga di ruang domestik.  
 
Bocoran Wikileaks atas penyadapan intelijen Australia tahun 2007 (detiknews.com, 16/12) 
mengungkap peran piawai Ibu Ani dalam politik SBY merupakan berita membanggakan 
sekaligus menakutkan.  Membanggakan karena ternyata ibu negara kita dinilai “cerdas” oleh 
pihak asing.  Menakutkan karena kita tidak akan pernah tahu seberapa banyak keputusan 
politik SBY dibuat berdasarkan “arahan” ibu negara.  Disini sang “konco wingking” 
mentranformasikan diri menjadi kekuatan besar dalam politik negara. 
 
Sejarahpun berbicara, peran ibu negara tidak dapat disekat-sekat antara ruang publik dan 
ruang domestik. Tindak-tanduk apapun yang dilakukan oleh sang ibu negara, seperti  kicauan 
emosional dalam tweeter maupun postingan dalam instagram, akan selalu dihakimi tidak 
berimbang melalui dua kaca mata, publik dan domestik. 
 
Menyadari bahwa posisi ibu negara demikian dilematis, apapun pemberitaan mengenai sang 
ibu negara pasti mendatangkan kontroversi. Informasi kegiatan mata-mata intelijen Australia 
terhadap ibu negara secara spesifik membuka mata kita semua, bahwa peran ibu negara 
dalam politik, suka tidak suka, memiliki dampak besar.   
 
Akhirnya, semua pihak perlu menyadari dengan kepala dingin bahwa pemberitaan mengenai 
aktivitas ibu negara, bukanlah persoalan salah atau benar. Justru momentum ini perlu kita 
gunakan sebagai mekanisme kontrol terhadap lembaga kepresidenan. Daripada membuang 
energi klarifikasi sana-sini menyanggah peran ibu negara dalam politik, lebih kita semua 
berkonsentrasi menghadirkan calon pemimpin baru negeri ini.  
 
*Pendapat ini adalah murni pribadi tidak mewakili institusi 
 
 


