Roy Suryo Laporkan Artis Lucky Alamsyah ke Polda Metro Jaya

Realitarakyat.com – Unggahan pesinetron Lucky Alamsyah yang menganggap mantan
Menpora Roy Suryo telah menyerempet mobilnya dan melarikan diri berbuntut
panjang. Roy Suryo akan melaporkan Lucky Alamsyah ke Polda Metro Jaya sore ini.
“InsyaaAllah sore hari ini, Senin 24/05/21 saya akan Melaporkan Unggahan di
MedSos IG yg Tidak berdasar Realita Kejadian sebenarnya (Pemutar balikkan
Fakta), yg dilakukan oleh Sdr LA (yg dalam InstaStory-nya mengaku sebagai
“Aktor”),” tulis Roy Suryo dalam keterangannya kepada wartawan, Senin
(24/5/2021).
Menurut Roy Suryo, unggahan Lucky Alamsyah soal ‘penyerempetan mobil’ tidak
berdasar. Roy bahkan menuding pesinetron tersebut telah memutarbalikkan fakta.
Politikus Demokrat tersebut akan mendatangi Polda Metro Jaya sore ini mulai
pukul 15.00 WIB. Roy Suryo akan menyampaikan kronologi peristiwa dugaan
penyerempetan tersebut kepada media setelah membuat laporan.
“Pelaporan akan dilaksanakan di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Subdit
Tipidsiber Lantai 5, pukul 15.00 WIB. Sesudahnya akan saya sampaikan secara
detail Apa2 yg dilaporkan dan Kronologi kejadian sebenarnya sesuai Fakta yg
sesungguhnya berdasar Bukti2 & Saksi2 yg ada,” tambahnya.
Kasus ini bermula saat Lucky Alamsyah mengungkap kekesalannya kepada seseorang
yang disebutnya sebagai eks atau mantan menteri. Kekesalannya itu bermula dari
kejadian serempet mobil.

Pesinetron Lucky Alamsyah menyebut dirinya menyaksikan sikap mantan menteri yang
ia sebut berinisial RS itu tak mau bertanggung jawab pada mobil yang ia serempet
di jalan.
Lucky menyebut sang pengemudi sudah mengejar mobil mantan menteri tersebut,
namun Lucky mengklaim, ia tak melihat iktikad baik sang eks menteri dan malah
melarikan diri.
“Mobil mantan menteri yg nyerempet mobil AA lalu kabur… si ‘RS’ ini… setelah
dikejar dan terkejar dia masuk ke parkiran @TvOneNews,” ucap sang pesinetron
dalam unggahannya.
Hal itu kemudian direspon oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora tersebut.
Roy Suryo merasa difitnah dengan unggahan pesinetron Lucky Alamsyah yang
menganggap telah menyerempet mobil miliknya lalu kabur. Roy Suryo merasa
difitnah lewat unggahan itu dan berencana melaporkan Lucky ke polisi.
Saya sudah sampai tahap konsultasi tadi dengan 3 Dir (Direktur) di Polda Metro
Jaya, mulai dari soal lalu lintas, Kriminal Umum dan Krimsus,” ujar Roy, Minggu
(23/5/2021).[prs]

