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C 
arlos the Jackal, pria 64 
tahun yang pernah menjadi 
milisi paling dicari di dunia, 

akan menghadapi pengadilan 
baru. Menurut media Inggris, 
Guardian, edisi 7 Oktober lalu, 
sumber di kalangan penyelidik 
Prancis mengatakan pria yang 
memiliki nama asli Ilich Ramírez 
Sánchez itu akan diadili atas 
kasus pengeboman sebuah apo-
tek di Paris pada 1974, yang 
menewaskan dua orang dan 
melukai 34 lainnya. 

Ini adalah sidang ketiga terha-
dapnya. Sidang pertama digelar 
pada 1997, saat ia didakwa atas 
pembunuhan dua polisi dan satu 
warga sipil pada 1975. Sidang 
kedua, pada 2011, terkait dengan 
pengeboman terhadap dua kere-
ta penumpang Prancis, stasiun 
kereta di Marseille, dan kantor 
majalah milik orang Libya di 
Paris, pada 1980-an, yang mene-
waskan 11 orang dan melukai 
150 lainnya.

Dalam dua sidang itu, ia 
dihukum penjara seumur hidup. 
Upaya bandingnya tak membu-
ahkan hasil. Dalam sidang ban-
dingnya, Carlos menyebut bukti-
bukti yang menjeratnya   tidak 
dapat diandalkan.

Perkenalan Carlos dengan 
dunia milisi dimulai pada 1970 
saat ia berlatih di kamp Popular 
Front for the Liberation of 
Palestine (PFLP). Di sinilah ia 
dikenal sebagai “Carlos”, dan 
belakangan mendapat julukan 
Carlos the Jackal. PFLP adalah  
organisasi yang misinya meng-
hancurkan Israel dengan aksi 
kekerasan di Yordania Utara. 

12 Oktober 1949
Lahir dengan nama Ilich Ramirez 
Sanchez di Michelena, Venezue-
la. Sempat kuliah di London, 
Inggris, dan Moskow, Rusia.

1970
Berlatih di 
kamp Popular 
Front for the 
Liberation of 
Palestine (PFLP) 
di Yordania 
Utara. Di sinilah 
ia dikenal sebagai “Carlos”, dan 
kemudian dijuluki Carlos the 
Jackal. 

30 Desember 1973
Carlos menembak Josef Sieff, 
Wakil Presiden Federasi Zionis 
Inggris, di London. Sieff selamat, 
Carlos berhasil kabur.

1973-1975
Carlos mengaku bertanggung 
jawab atas pelemparan granat di 
restoran di Paris yang mene-
waskan 2 orang dan melukai 30 
orang. Ia juga ikut dalam dua pe-
ngeboman--yang gagal--terhadap 
maskapai penerbangan Israel, El 
Al, di Bandara Orly, dekat Paris, 
pada 13 dan 17 Januari 1975.

27 Juni 1975
Kolega Carlos, Michel Moukhar-
bal, tertangkap badan intelijen 
domestik Prancis, DST. Carlos 
sempat diinterogasi, tapi lolos 
setelah menembak dua polisi 
agen DST dan Moukharbal. 

21 Desember 1975
Carlos memimpin enam orang 
bersenjata menyerbu markas 
OPEC di Wina dan menyandera 
lebih dari 60 orang. Misi ini 
dianggap gagal. Carlos didepak 
dari PFLP.

Maret 1978
Carlos membentuk Organization 
of Arab Armed Struggle. Salah 
satu agennya adalah Magdalena 
Kopp dari Jerman, yang kemudi-
an menjadi istri pertamanya.

16 Februari 1982
Organisasi Carlos berencana 
menyerang reaktor nuklir Prancis, 
tapi gagal, dan berujung pada 
penangkapan Kopp. Carlos minta 
Kopp dibebaskan, tapi ditolak. 
Sebagai balasannya, Carlos 
melancarkan pengeboman. 
Kereta api TGV dibom pada 29 
Maret 1982. Surat kabar milik 
orang Libya di Paris, Al-Watan al-
Arabi, dibom pada 22 April 1982. 
Stasiun kereta di Marseille dibom 
pada 31 Desember 1983. Pada 
hari yang sama, kereta api TGV 
juga dibom. 

Ramirez, 
Lalu Carlos

1985-1994
Kopp bebas dari penjara, lalu bergabung 

dengan Carlos di Hungaria. Karena ditekan 
pemerintah, Carlos pindah ke Suriah. Di sini, 

nasibnya sama. Kopp dan anaknya, Elba Rosa, 
memilih ke Venezuela. Carlos ke Yordania, 

menikahi perempuan Palestina, Lana Jarrar. 
Tak lama kemudian, ia diusir dari Yordania dan 

memilih pergi ke Khartoum, Sudan. 

14 Agustus 1994
Karena 

ditekan, Sudan 
menyerahkan 

Carlos ke 
Prancis.

23 Desember 1997
Carlos divonis 

bersalah dalam 
membunuh dua 

polisi Prancis dan 
Michael Moukarbel 

pada 1975. Dia 
dihukum penjara 

seumur hidup. 

15 Desember 2011
Carlos dihukum penjara seumur hidup, 
antara lain, karena pengeboman pada 

1982 dan 1983. Menghadapi kasus 
ini, Carlos dibela pengacara Prancis, 

Isabelle Coutant-Peyre, yang kemudian 
menjadi istrinya yang ketiga. 

Jerat Baru 
untuk

Carlos 
the Jackal

Carlos pernah dua 
kali diadili dan 
masing-masing 

vonisnya adalah 
penjara seumur 

hidup.

Namanya berkibar setelah 
peristiwa 21 Desember 1975. 
Saat itu Carlos memimpin enam 
orang bersenjata memasuki mar-
kas negara pengekspor minyak, 
OPEC, di Wina, Austria. Carlos 
kemudian mendiktekan tuntut-
annya: ia minta disediakan bus 
untuk membawa semua sandera 
ke bandara, juga sebuah pesawat. 
Pemerintah Austria juga dipe-
rintahkan untuk menyiarkan 
pernyataannya yang mendukung 
kemerdekaan Palestina. 

Dengan begitu banyak nyawa 
sandera yang dipertaruhkan, 
pemerintah Austria tidak 
punya pilihan lain. Pernyataan 
pro-Palestina itu disiarkan, 
dan sebuah pesawat disiapkan 
keesokan harinya. Sebagai 
gantinya, Carlos membebaskan 
sebagian sandera. Ia pun terbang 
ke Tripoli. 

Libya ternyata kurang 
menyambut baik Carlos. Tapi 
Libya akhirnya setuju mengisi 
bahan bakar pesawat itu seba-
gai syarat pertukaran dengan 

sandera asal Libya. Pesawat 
kembali mengudara, kembali ke 
Aljazair. Di negara ini, Carlos 
melepaskan sisa sandera sebagai 
jaminan pertukaran untuk suaka 
politiknya.

Pemimpin PFLP Wadie Haddad 
menganggap operasi OPEC gagal 
karena Carlos membebaskan, 
bukannya membunuh, Menteri 
Minyak Arab Saudi Ahmed Zaki 
Yamani, yang menjadi target 
utama serangan itu. Carlos juga 
diduga menerima uang tebusan 
dalam jumlah besar, yang masuk 
ke kantongnya sendiri. Wadie 
mendepaknya dari PFLP.

Tak lagi di PFLP, Carlos mem-
buat Organization of Arab Armed 
Struggle. Ia merekrut banyak 
milisi, termasuk Magdalena 
Kopp, yang kemudian menjadi 
istrinya. Kopp ditangkap Prancis 
saat akan meledakkan fasili-
tas nuklir negara itu  pada 16 
Februari 1982. Carlos menun-
tut Prancis membebaskannya, 
tapi tak ditanggapi. Sebagai 
balas annya, Carlos melancarkan 

serangkaian pengeboman pada 
1980-an itu.

Setelah  pengeboman di Prancis, 
Carlos sempat ke Hungaria, 
Suriah, dan Yordania, sebelum 
akhirnya menuju Khartoum, 
Sudan. Mengetahui buruannya 
di sana, badan intelijen domes-
tik Prancis, The Direction de la 
Surveillance du Territoire (DST), 
dan intelijen Amerika Serikat, 
mendekati pemerintah Sudan 
agar mau bekerja sama. 

Pada Agustus 1994, Carlos 
menjalani operasi kecil di 
sebuah rumah sakit di Sudan. 
Setelah operasi, pejabat Sudan 
menasihatinya supaya ia pindah 
ke sebuah vila agar terhindar 
dari upaya pembunuhan. Ia juga 
dijanjikan akan memiliki peng-
awal pribadi. Lalu, pada suatu 
malam, pengawalnya masuk ke 
kamarnya saat ia tidur, kemudian 
mengikatnya. Pada 14 Agustus 
1994, Sudan menyerahkan 
Carlos kepada agen DST, yang 
kemudian menerbangkannya ke 
Paris.   GUARDIAN | TIME | THE AGE  
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