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Penetapan tersangka kepada PT Nusa 
Konstruksi Enjinering (PT NKE) oleh KPK 
merupakan perkembangan baru dalam 

penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan 
oleh korporasi. Perma Nomor 13 tahun 2016 
menjadi amunisi ampuh KPK untuk menjerat pelaku 
badan hukum. Atas kasus tersebut, kini PT NKE 
telah diputus bersalah di pengadilan.
Kejahatan korporasi telah 
lama menjadi perhatian dalam 
perkembangan hukum pidana. 
Meskipun pada sebagian besar 
masyarakat masih memandang 
kejahatan secara konvensional, 
yakni bahwa kejahatan adalah 
pembunuhan, perkosaan, 
pencurian, dan yang 
sejenisnya. Pandangan tersebut 
sangat lumrah, mengingat 
berbagai pemberitaan di 
media massa lebih banyak 
menyoroti kasus-kasus yang 
masih bertaraf konvensional 
daripada modern (kejahatan 
korporasi).
Buku yang ditulis oleh Arief 
Amrullah-Guru Besar Hukum 
Pidana ini, merangkum 
berbagai peritiwa hukum 
dimana korporasi sebagai 
subjeknya. Rangkuman 
tersebut menggambarkan bahwa pelanggaran yang 
dilakukan korporasi membawa akibat buruk yang 
besar terhadap kemanusiaan, baik dari jumlah 
korban maupun dampak kerusakan lingkungan yang 
ditumbulkan. Seperti banjir bandang yang melanda 
kawasan wisata Bukit Lawang-Sumatera Utara, 
dimana lebih dari 8 orang tewas dan lebih dari 80 
orang hilang, akibat dari illegal logging.
Dari berbagai fakta hukum di persidangan, penulis 

Semula, suatu kejahatan hanya dipahami 
dan dipersepsi sebatas wilayah kejahatan 
konvensional, tetapi dengan munculnya 
teori white-collar crime dari Sutherland 
telah menambah pebendaharaan 
perkembangan pemahaman suatu kejahatan 
termasuk kejahatan korporasi. Namun 
demikian, bukan berarti pemahaman 
masyarakat terhadap kejahatan korporasi 
sudah berkembang seiring perkembangan 
kejahatan korporasi itu sendiri.
Buku ini memberikan gambran dalam 
upaya memahami seputar “perkembangan 
kejahatan korporasi” dan dampak kerugian 
yang ditumbulkannya, serta permasalahan 
dalam penegakan hukum pidana terhadap 
korporasi sebagai pelaku yang sangat 
berbahaya dibandingkan dengan kejahatan 
konvensional.

Perpustakaan KPK, kini telah 
memiliki 4 corner yang berada di 
4 kampus
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 “SEBUAH NEGARA 
TIDAK AKAN 
HANCUR OLEH 
RIBUAN PENGEMIS, 
TAPI SEBUAH 
NEGARA BISA 
HANCUR HANYA 
DENGAN BEBERAPA 
KORUPTOR” 
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juga mengangkat sejumlah kejahatan korporasi 
di bidang keuangan, yang secara signifikan telah 
terbukti berakibat buruk terhadap sistem keuangan. 
Contoh yang populer ialah pencalonan bupati 
melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang 
dilakukan secara langsung. Sebagian besar dari 
mereka tidak memiliki cukup dana untuk menutup 
seluruh kebutuhan, seperti dana kampanye, uang 

mahar partai, dan sebagainya. 
Sebagai solusi, calon tersebut akan 
mencari sumber pendanaan.
Seperti gayung bersambut, para 
pengusaha akan sangat bersuka cita 
“berinvestasi” melalui dana bantuan 
operasional kegiatan pilkada ini. 
Tentu dengan berbagai kesepakatan 
bisnis di belakangnya, seandainya 
sang calon nanti terpilih.
Modus kejahatan yang dilakukan 
oleh korporasi pada dasarnya 
identik dengan bidang usaha atau 
bentuk aktivitasnya. Oleh karenanya, 
perumusan dan ruang lingkup 
kejahatan korporasi ini juga sangat 
beragam. Begitu juga bentuk atau 
jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, 
dapat berupa sanksi pokok dan/atau 
sanksi tambahan.
Buku ini membahas dengan 
runut dan membaginya dalam 
tiga pembabagan: Kejahatan 

dan perkembangannya; pertumbuhan korporasi 
dan perkembangan kejahatan korporasi; serta 
perkembagan korporasi sebagai subjek hukum 
pidana. Yuk, baca selengkapnya ragam kejahatan 
korporasi dalam buku ini!
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Corruption and Public 

Administration

Praktik antikorupsi yang bertujuan untuk 

mendorong diskusi terbuka tentang korupsi 

dan administrasi negara.

Fighting Fraud and Corruption 

at the World 

berfokus pada sistem sanksi Bank Dunia 

sebagai instrumen inovatif tata kelola global 

yang diterapkan oleh bank pembangunan 

multilateral.

The Global Collaboration 

Against Transnasional 

Corruption 

Mengartikulasikan dan mengeksplorasi realitas 

hukum antikorupsi internasional kontemporer.

Corruption in the Global Era 

Mengumpulkan berbagai pandangan untuk 

menganalisis sebab dan bentuk manifestasi 

korupsi dalam konteks global  dan multi sektor.

Institutions, Governance, and 

the Control of Corruption 

Membahas ekonomi-ekonomi baru di dunia 

menghadapi tantangan membangun institusi 

dan pemerintahan. 

The United Nations Convention 

Against Corruption 

Menyajikan penafsiran antikorupsi dan 

penerapannya.

Corruption, Institutions, and 

Fragile States 

Menunjukkan ancaman kejahatan terorganisir 

lintas batas yang tidak hanya menentang 

institusi negara tetapi juga keamanan global.

Is Corruption Curable? 

menjelaskan sebab dan konsekuensi korupsi, 

serta menawarkan analisis mendalam sebagai 

kemungkinan ramuan penyembuh.

Why Did Anticorruption Policy 

Fail? 

Secara komparatif membahas ragam kasus 

kegagalan implementasi perundangan 

pemberantasan antikorupsi.
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