Anggiat Pasaribu Bantah Selingkuh
Dengan Brigjen Zamroni

Realitarakyat.com – Publik semakin bertanya tanya terkait hubungan apa Anggiat
Pasaribu alais Rindu dengan Brigjen Zamroni, pasalnya beredar info di kalangan
luas mencurigai ada hubungan khusus antara anggita dengan Zamroni.
Menjawab pertanyaan wartawan, Anggiat pasaribu membantah tudingan tersebut.
” Tidak benar mas, sekali lagi saya kesini untuk minta maaf tolong jangan di
pelintir beritanya, terkait suami saya siapa, suami saya yang bawa mobil itu,
dan suaminya saya juga prajuit, dan saya tidak tau itu mobilnya jendral dan pake
ajudan, yang jelas saya hanya nompang di mobil itu, namun mohon ya mas saya ke
sini mau minta maaf.” Ucap Anggiat Pasaribu sambil menangis di acara pertemuan
Anggiat Pasaribu dengan Arteria Dahlan dan Ibunya di Gedung Nusantara I DPR RI
Lantai 7 Ruangan Fraksi PDIP, Kamis (25/11/2021).

Dimana di acara tersebut, Anggiat Pasaribu alias Rindu, bertemu dan meminta maaf
dengan anggota DPR Arteria Dahlan dan ibundanya, Kamis (25/11). Dalam pertemuan
itu, Anggiat juga mengklarifikasi adanya isu tidak benar yang beredar di lini
massa.

Salah satunya soal isu selingkuhan. Dia membantah menjadi selingkuhan jenderal
yang menemaninya di Bandara Soekarno Hatta. Sambil terisak-isak, Rindu
memberikan klarifikasi.
Anggiat mengatakan, dia justru ditemani sang suami yang bernama Lettu Bayu.
Sementara, jenderal yang bersamanya dari Bali itu merupakan Brigjen Zamroni. Dia
adalah kakak sepupu Anggiat.
“Yang bawa mobil kan suami Rindu (Anggiat). Rindu perginya bertiga bang. Ini
Rindu jelasin ya bang makasih bang,” kata Rindu saat mediasi dengan Arteria di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11).
Anggiat menegaskan bukan istri dari Brigjen Zamroni. Di Bandara pun dia mendapat
tumpangan mobil TNI karena fasilitas yang dipakai Zamroni yang merupakan abang
sepupu. Termasuk orang yang disebut-sebut ajudan.
“Kalau ajudan itu bukan ajudan itu yang anter kita ke bandara karena kita tidak
tahu. Fasilitas itu dipakai sama abang sendiri karena abang kan di situ. Rindu
cuma numpang,” katanya.
Rindu pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dia meluruskan, hanya
menumpang sang abang menggunakan fasilitas militer.
“Maaf ya bang rindu ke sini mau minta maaf sama ibu sama abang (Arteria). Bukan
cari pembenaran bukan untuk segala macam, Rindu minta tolong jangan dipelintir,
Rindu tahu Rindu khilaf, Rindu salah. Berarti kalau Rindu terus dibeginiin,
Rindu bingung. Kan kejadiannya abang lihat sendiri, ada abang Rindu juga di
situ. Bukan Rindu pakai sendiri. Rindu cuma numpang ikut saja,” tegasnya.(Din)

