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Abstrak

Transnational crime (transnational crime) are common in many countries. To prevent the

criminals for being free in legal trouble, an extradition treaty has been made, an agreement for

the delivery of criminals in the state where they belong. However, despite an extradition treaty,

there are many things for agreements to be precise and fast, NCB-Interpol has a strong enough

role in the extradition. This study investigated the role of NCB-Interpol and the realization of an

extradition treaty between Indonesia and Australia over the case of Hendra Rahardja, a

corruption and money laundering case (money laundry), which has harm the Indonesian

government. Through the international organization theory and the theory of extradition,

obtained an explanation that NCB-Interpol has conducted a series of processes in accordance

with its role to handle international crimes.

Perkembangan arus informasi dan teknologi disadari atau tidak telah membawa pengaruh

yang sangat besar dalam hubungan yang terjalin antar negara. Namun, dalam perkembangan

globalisasi tak selamanya membawa keuntungan tapi justru menjadi celah dan peluang yang

dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan transnasional dengan kemudahan yang ditawarkan

oleh arus informasi, teknologi, dan transportasi yang bisa diperoleh dengan mudah. Beberapa

faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain

adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi,

komunikasi dan transportasi yang pesat. Bentuk dan aksi kejahatan transnasional yang banyak

terjadi khusunya di wilayah Asia Tenggara antara lain perdagangan atau penyelundupan

manusia, baik perempuan dan anak-anak, narkotika dan obat-obatan terlarang, pembajakan

kapal di perairan Asia Tenggara, money laudering, terorisme, serta perdagangan gelap

persenjataan ringan.1 Setiap negara memiliki hukum positif untuk memelihara dan

1Abdurrachman  Mattalitti, Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara. Jakarta :
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mempertahankan keamanan wilayah negara tersebut, apabila ada yang melanggar hukum di

negaranya maka akan dikenai hukuman atau sanksi sebagai pertanggungjawaban dari tindakan

yang dilakukanya. Namun tidak semua orang mau mempertanggungjawabkan perbuatanya.

Untuk menanggulangi kejahatan internasional, terdapat sebuah badan atau organisasi yang

disebut Internasional Criminal Police Organization (ICPO). Badan ini adalah sebuah lembaga

internasional yang anggota-anggotanya terdiri dari badan-badan kepolisian dari berbagai negara.

Organisasi ini dilarang keras untuk ikut campur atau menangani kejahatan atau masalah yang

berkaitan dengan politik, militer, agama, atau rasial. Untuk kelancaran kerjasama antar

kepolisian negara anggota yang saat ini berjumlah 176 negara, maka sebagai pelaksana di tingkat

pusat (Mabes Interpol) dibentuk Sekeretariat Jendral yang bermarkas di Lyon, Perancis.  Di

setiap negara anggota harus membentuk National Central Bureau (NCB)-Interpol sebagai badan

pelaksana kerjasama.2

Mencegah kejadian ini cara yang harus dilakukan yaitu dengan mengadakan kerjasama

dengan negara lain. Negara harus menempuh cara yang legal untuk rapat mengadili dan

menghukum pelaku kejahataan. Negara yang mempunyai yuridiksi harus dapat meminta kepada

negara tempat pelaku kejahatan berada untuk ditangkap dan diserahkan. Menurut Pasal 1

Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dirumuskan sebagai berikut:

Penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana

karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam

yuridiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili

dan memidananya.3

Menurut hukum formal yang telah dilakukan Indonesia dengan negara Australia dimana

pada saat itu Hendra Rahardja sebagai buronan Pemerintah Indonesia tertangkap di wilayah

Australia pada tahun 1999. Karena Hendra Rahardja berwarganegara Indonesia, sehingga
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Indonesia dalam hal ini sebagai negara peminta, yang mana meminta untuk  mengekstradisi

Hendra Rahardja kepada Australia. Indonesia telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan

Australia (Extradition Treaty between Australia and the Republic of Indonesia) yang dibuat pada

tahun 1992, akan tetapi pelaksanaan ekstradisi tersebut tertunda karena adanya perbedaan

undang-undang antara Indonesia dan Australia, perbedaan tersebut membuat terhambat dalam

proses ekstradisinya. Terhadap kasus inii sebenarnya tidak terjadi kevakuman hukum karena

sudah ada perjanjian extradisi dan Mutual Legal Assistance antara negara Indonesia dengan

Australia, akan tetapi karena dalam penyelesaian hukum internasional banyak faktor yang

mempengaruhi diantarannya kekuatan diplomatik negara yang bersangkutan dalam

menyelesaikan setiap permasalahan hukum internasional, sehingga  Indonesia tidak bisa

menggugat Australia yang tidak mau menyerahkan  Hendra Rahardja ke negara Indonesia karena

setiap negara memiliki kedaulatan dalam hubungan antar negara (Soverign Immunity).

Dihadapan forum pengadilan asing.4 Setelah melalui proses yang panjang semenjak Hendra

Rahardja melarikan diri dan ditangkap oleh kepolisian Australia tahun 1999 ketika proses

permintaan ekstradisi Indonesia atas Hendra Rahardja dari Australia, akhirnya pemerintah

Indonesia menerima lebih dari AUD 642.000 dari hasil tindak pidana menyusul penyelidikan

satuan tugas bersama Australia-Indonesia.

Indonesia dan Australia mempunyai perjanjian ekstradisi yang sudah di ratifikasi tahun 1994.

Didalam perjanjian itu peranan NCB-Interpol sangat membantu dalam proses ekstradisi.

Mengacu pada kasus Hendra Rahardja proses yang terjadi sekitar tahun 1992-1998, adanya

NCB-Interpol sangat berperan penting dalam proses pencarian dan ekstradisi Hendra Rahardja.

Penangkapan dan penahanan pelaku Hendra Rahardja di Australia merupakan

awal dari pada proses ekstradisi seorang pelaku atau pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia

yang sedang berada di luar negri (Australia). walaupun Hendra Rahardja ditangkap dan ditahan

oleh kepolisian Australia (Australia Federal Police) tetapi tindakan tersebut didasarkan pada red

notice dari NCB-Interpol Indonesia dan surat dokumen penagkapan dan penahan yang

dikeluarkan oleh POLRI. Secara hukum Australia, penagkapan dan penahanan Hendra Rahardja
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adalah sah menurut undang-undang yang berlaku di Australia dan sesuai juga dengan perjanjian

ekstradisi antara Indonesia dan Australia. Secara umum orang tidak mengetahui bagaimana cara

kerja NCB-Interepol yang mereka ketahui hanyalah NCB-Interpol adalah kepolisian negara yang

mencampuri masalah internasional, namun pada dasarnya NCB-Interpol adalah organisasi

internasional yang didirikan untuk menangani kejahatan internasional. Peran yang dilakukan

oleh NCB-Interpol adalah sebagai pencari keberadaan pelaku, pencarian tersebut akan sangat

mudah dilaksanakan oleh NCB-Interpol karena NCB-Interpol mempunyai red notice yang mana

dalam organisasi internasional tersebut untuk mencari pelaku yang sudah dinyatakan sebagai

buron dan melakukan tidak kejahatan pidana. Red notice tersebut akan di sebarkan kepada

negara anggota organisasi internasional tersebut. Selain itu peranan NCB-Interpol yaitu

memberikan surat penahanan dan penagkapan kepada negara yang mengangkap pelaku. Setelah

itu NCB-Interpol dapat melakukan penahanan sementara dalam proses ekstradisinya pun NCB-

Interpol secara khusus diajak untuk mengikuti dalam penangkapan dan penyerahan pelaku untuk

diekstradisikan. Beberapa kelemahan dalam kasus ini adalah secara undang-undang Indonesia

dan Australia itu tidak sama, didalam hukum Australia mengenal sistim banding yang mana pada

saat itu membuat Hendra Rahardja secara terus menerus menggunakan hak bandingnya untuk

mengulur putusan sidang tersebut, hingga akhirnya pada tahun 2002 sidang putusan Hendra

Rahardja yaitu putusan untuk mengekstradisi Hendra Rahardja. Meskipun Hendra Rahardja

divonis sakit dan meninggal akibat penyakitnya tersebut. Itu tidak membuat pemerintah

Indonesia sangat kecewa sebab meskipun Hendra Rahardja meninggal dunia namun segala aset

dan harta yang terkandung hasil korupsinya tetap kembali ke negara Indonesia.


