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OTT Direktur Produksi dan Teknologi, Dirut Krakatau Steel 

Kumpulkan Jajaran Direksi 

 

(Sumber : www.kabar-banten.com) 

Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (KS) Silmy Karim merespon serius 

kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) terhadap Direktur Produksi dan Teknologi PT KS Wisnu Kuncoro, 

Jumat (22/3/2019) lalu. 

Silmy mengaku akan mengumpulkan seluruh manajemen PT KS, membahas 

good corporate governance (GCG) atau tatakelola perusahaan yang baik, 

Senin (25/3/2019). 

Dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Basement Gedung Krakatau 

Steel (KS), Jalan Gatot Subroto Kavling 54, Jakarta, Ahad (24/3/2019), Silmy 

mengungkapkan manajemen shock akan insiden tersebut. Karena itulah ke 

depan, ia ingin memastikan kejadian sama tidak akan terulang kembali. 

https://www.kabar-banten.com/wp-content/uploads/2019/03/PSX_20190324_200034.jpg
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“Ini adalah momentum yang tepat, disaat ada cobaan memang harus dilihat 

dari sisi yang lain. Memang besok saya berencana mengumpulkan jajaran 

manajemen, untuk bagaimana cara memperkuat komitmen penegakan GCG. 

Ini harus menjadi yang terakhir, tidak ada lagi yang coba-coba. Ke depan akan 

zero tolerance terhadap penerapan GCG,” katanya. 

Menurut Silmy, tindakan yang dilakukan Wisnu merupakan aksi individu. 

Silmy menegaskan hal tersebut tidak ada kaitan dengan standar kesejahteraan 

jajaran direksi PT KS. 

“Tindakan yang dilakukan itu sifatnya individu. Ditanya pendapatan, itu 

kembali lagi kepada individu. Lagi pula, sudah banyak kasus dimana faktor 

gaji tidak menjadi satu dasar terhadap kejadian yang melanggar hukum,” 

ujarnya. 

Silmy pun menegaskan jika insiden OTT kemarin tidak memengaruhi kinerja 

PT KS. Begitu pula pada produksi baja PT KS yang saat ini tengah 

menunjukan trend positif. 

“Ini tidak akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Lagi pula, kami telah 

memiliki Pak Rahmat Hidayat (Direktur SDM PT KS) sebagai Plt Direktur 

Produksi dan Teknologi. Pak Rahmat memang telah menjadi Plt, karena yang 

bersangkutan telah mengambil cuti sejak satu bulan yang lalu,” tuturnya. 
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Saat ini, lanjut Silmy, ia secara langsung mengambil alih kebijakan-kebijakan 

strategis berkaitan dengan produksi baja PT KS. Khususnya terkait dengan 

rencana pembangunan Hot Strip Mills (HSM) 2. 

“Saat ini kan ada rencana investasi 400 juta dolar, mayoritas untuk 

penyelesaian proyek HSM 2 yang rencananya diselesaikan April nanti. Saya 

sendiri mengambil alih hal-hal strategis program Pak Wisnu, saya dibantu pak 

Rahmat yang memang telah menjabat Plt Direktur Produksi dan Teknologi 

sejak sebulan lalu,” ungkapnya 

 

Sumber Berita:  

www.kabar-banten.com, OTT Direktur Produksi dan Teknologi, Dirut 

Krakatau Steel Kumpulkan Jajaran Direksi, 24 Maret 2019.  

 

Catatan:  

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yaitu pada: 

a. Pasal 1 Angka 2, menyatakan bahwa Penyelenggara Negara yang bersih 

adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum 

penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan 

nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. 

b. Pasal 1 Angka 3, menyatakan bahwa Korupsi adalah tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. 

https://www.kabar-banten.com/
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c. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa Kolusi adalah permufakatan atau 

kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara 

Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, 

masyarakat dan atau negara. 

d. Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa Nepotisme adalah setiap perbuatan 

Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan 

kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

e. Pasal 1 Angka 6, menyatakan bahwa Asas Umum Pemerintahan Negara 

Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, 

kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelengara Negara 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 


