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Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah) berfoto dengan kerabatnya di Jakarta, Kamis, 24 Januari
2019. Bripda Puput adalah polisi wanita yang dikabarkan akan dinikahi Ahok sebebas dari penjara.
ANTARA/Tim BTP

TEMPO.CO, Jakarta -Salah satu relawan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau BTP,
Jappy M. Pellokilla, yang pernah menyambanginya di penjara tahun lalu, mengatakan,
November 2018 lalu Ahok memang memantapkan hati untuk menikah.
“Kapan tanggal pernikahan dan siapa calon istrinya, saya justru mengetahuinya dari
media. Buat saya mau menikah dengan siapa pun, itu pilihan BTP. Yang penting dia
bahagia,” ucap Jappy.
Setelah BTP mencetuskan kesiapannya menikah pada November 2018 lalu, sang calon
istri, Puput Nastiti segera menyiapkan dokumen-dokumen untuk pernikahan. Ia
meminta ayahnya yang berprofesi polisi, Teguh Sriyono, mendatangi kantor Pasir
Gunung Selatan, Cimanggis, Depok, untuk meminta surat pengantar.
“Betul, Puput melalui orang tuanya sudah mengajukan surat permohonan menikah.
Semua dokumen sudah lengkap dan sudah saya tanda tangani pada 17 Januari 2019
kemarin. Mereka akan menikah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
Menteng, Jakarta Pusat,” kata Lurah Pasir Gunung Selatan, Aselih, ketika ditemui
Bintang di ruang kerjanya, pekan lalu.
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Aselih, menuturkan dokumen-dokumen yang dilampirkan ayahanda Puput Nastiti
menyatakan, calon mempelai pria adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau BTP.
Sayangnya dalam dokumen tidak tertera tanggal pernikahan BTP dan Puput.
“Tanggalnya enggak ada. Hanya lokasi pernikahan saja,” tambah Aselih.
Terkait keyakinan Puput dan BTP, tidak ada perbedaan alias mereka menganut agama
yang sama. “Enggak beda agama, kok. Agama BTP dan Puput sama. Mereka berdua nanti
menikah enggak di KUA melainkan di Disdukcapil. Jadi silakan Anda simpulkan sendiri
soal keyakinan mereka berdua, kalau menikah bukan di KUA,” Aselih menegaskan.
Baca: Cerita Meike Rose yang Coba Menerawang Kisah Ahok dan Puput

Sebelum rencana pernikahan dengan Ahok atau BTP terkuak, perempuan berdarah
Jawa Timur itu merupakan pemeluk agama Islam. Lantas sejak kapan Puput pindah
keyakinan? “Saya hanya periksa dokumen saja,” ucap Aselih.
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Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kiri) bersama keluarga dan
kerabatnya mengikuti kebaktian ucapan syukur di Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019. Di sebelah Ahok,
duduk seorang perempuan yang mirip dengan polwan Bripda Puput Nastiti Devi. ANTARA/Tim BTP

2

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa kabar hadir selama sosok Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok menjalani hukuman di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, sejak 9
Mei 2017. Dari surat dan tamu yang menjenguknya, kisah perceraiannya, hingga
rencana pernikahannya dengan seorang polwan.
Saat Ahok yang kini ingin dipanggil BTP itu bebas, kabar pernikahannya dengan bripda
Puput pun santer terdengar dan jadi bahan pemberitaan. Pada 18 Januari lalu, begitu
bebas BTP, beredar kabar dirinya akan melangsungkan pernikahan. Kabar ini keluar dari
mulut Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.
Paranormal Meike Rose bahkan turut menerawang hubungan BTP dengan Puput Nastiti
Dewi yang berjarak usia cukup jauh.
Meike menilai sosok Puput punya ketulusan dan jiwa yang tangguh. Kualitas ini menurut
Meike yang dilihat BTP dalam diri Puput. Sehingga keduanya tak main-main. “(BTP)
sedang menikmati kebahagiaannya. Dia menjalani hubungan dengan Puput, sambil
menjalani hukumannya,” kata Meike.
“Hadir wanita ini, yang menemaninya saat susah. Siapa lagi yang bisa ditemui BTP di
penjara? Terbatas tembok dan penjagaan seperti itu. Siapa yang dilihatnya?” bilang
paranormal Meike Rose berdasarkan kartu-kartu yang dibukanya di hadapan kami.
Puput diminta pihak BTP untuk membantunya di penjara. Hampir setiap hari, Puput
mengurus kebutuhan BTP. “Dia (Puput) yang akhirnya dilihat BTP,” lanjut Meike.
Meike Rose melihat kemungkinan pernikahan BTP dan Puput akan segera berlangsung
karena keseriusan keduanya. “Ya, dia mau menikah. Dia (BTP) orang yang to the point.
Dia langsung menyatakan kepada Puput, ‘Saya sayang sama kamu. Saya mau menikahimu.
Kamu mau atau enggak sama saya?’ Dia bicara dengan lugas, menawarkan dirinya
menjadi suami dan Puput mau menerimanya,” Meike menuturkan.
Baca: Fotografer Klarifikasi Soal BTP Buat Foto Prewedding

“Tadinya mereka mau menikah diam-diam saja. Enggak mau ramai-ramai dulu, karena
memang ada sesuatu yang ditutupi.” Namun mengingat BTP figur publik dan
pemberitaan tentang dirinya tak terbendung menyangkut pembebasannya ini, ikut
mengemuka juga rencana pernikahannya.
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