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Adik sekaligus kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Fifi Lety
Indra menghadiri persidangan gugatan cerai Ahok terhadap istrinya, Veronica Tan di Pengadilan Negeri
Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018).(Kompas.com/David Oliver Purba)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama, Fifi Lety Indra,
mengatakan, dirinya meminta izin kepada Ahok dan Veronica untuk menjawab isu negatif
terkait penyebab perceraian keduanya.
Fifi menganggap perlu memberi penjelasan terkait isu penyebab perceraian yang
disebutnya sebagai fitnah dan tidak benar.
"Saya datangi Bu Vero dan Pak Ahok, saya tanyakan boleh enggak saya ngomong seperti
ini. Itu mengapa saya terpaksa ngomong karena isu ini merupakan fitnah," kata Fifi usai
sidang gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018).
Baca juga : Veronica Tan Dianggap Telah Melepaskan Haknya Membela Diri

Menurut Fifi, alasan perceraian bukan karena masalah politik, melainkan karena masalah
pribadi yang telah terjadi selama tujuh tahun.
Fifi yang merupakan adik kandung Ahok ini juga mengatakan, dirinya membatasi segala
isu negatif terkait perceraian tersebut. Dia tidak ingin menambah beban Ahok yang saat
ini masih menjalani hukuman di Rutan Mako Brimob Depok.
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Baca juga : Tanpa Mediasi, Ahok-Veronica Serahkan Putusan Perceraian pada Hakim

"Terus terang semua yang negatif dan bikin sedih saya enggak sampaikan karena saya
pikir Pak Ahok juga cukup banyak ini ya (masalah)," ujar Fifi.
Ahok menggugat cerai Veronica pada 5 Januari ke PN Jakarta Utara. Pada Rabu
(14/2/2018), sidang akan digelar dengan agenda pembuktian oleh pihak Ahok.
Baca juga : Tak Hadiri Sidang Gugatan Cerai Ahok, Veronica Kembali Titip Surat

Tanpa Mediasi,

Ahok-Veronica Serahkan Putusan Perceraian pada Hakim
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Adik sekaligus kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Fifi Lety
Indra (kiri) menghadiri persidangan gugatan cerai Ahok terhadap istrinya, Veronica Tan, di Pengadilan
Negeri Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018).(Kompas.com/David Oliver Purba)

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang gugatan cerai mantan Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap istrinya, Veronica Tan, di Pengadilan Negeri
Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018), hanya berlangsung 15 menit.
Sidang gugatan cerai tersebut hanya dihadiri adik sekaligus kuasa hukum Ahok, Fifi Lety
Indra, dan rekan pengacaranya, Josefina Agatha Syukur. Veronica atau perwakilannya
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tidak hadir dalam persidangan tersebut dan hanya menitipkan surat untuk mewakili
kehadirannya.
"Inti suratnya, Bu Vero tidak bisa hadir dan menyatakan seperti surat pertama,
menyerahkan seluruh keputusan kepada kebijaksanaan hakim," kata Josefina.
Hakim, kata Josefina, memutuskan melanjutkan persidangan tanpa melakukan mediasi.
Menurut rencana, pada Rabu pekan depan, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda
pembuktian dari pihak penggugat.
Baca juga: Tak Hadiri Sidang Gugatan Cerai Ahok, Veronica Kembali Titip Surat
Josefina mengatakan, saat persidangan pekan depan, pihaknya akan menunjukkan
dokumen yang mendukung gugatan perceraian Ahok kepada Veronica. Setelah masuk ke
dalam pembuktian, semua keputusan berada di tangan hakim.
"Kami akan sampaikan yang mendukung pembuktian kami saja. Nanti akan dibicarakan
masalah perceraian dan hak asuk anak," ujar Josefina.
Sementara itu, Fifi mengatakan, kemungkinan besar Vero tidak akan hadir seperti di
sidang sebelumnya karena telah menyerahkan keputusan kepada hakim.
"Mereka (Ahok-Vero) tidak akan hadir. Kedua pihak sudah lama dimediasi dan sudah
berkelanjutan," kata Fifi.
Ahok mendaftarkan gugatan cerai terhadap Veronica pada 5 Januari ke PN Jakarta
Utara.
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