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ABSTRAK
Hingga saat ini Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki
keterlibatan anak-anak terbanyak dalam insiden kecelakaan lalu lintas. Banyak orangtua
yang sudah berani memberikan kendaraan pribadi baik itu sepeda motor atau mobil
kepada anak-anak yang belum cukup umur dan belum memiliki surat izin mengemudi
khususnya bagi anak-anak yang masih berusia dini, hal ini merupakan pembentukan
karakter yang salah terhadap anak, Salah satu contoh kasus kecelakaan anak dibawah
umur adalah kecelakaan yang terjadi pada minggu dini hari 8 september 2013 di tol
jagorawi KM 8 yang disebabkan oleh pengendara Mitsubishi lancer hitam dengan plat
nomor B 80 SAL yang di kemudikan oleh AQJ (Abdul Qodir Jaelani) anak dari musisi
Ahmad Dhani. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai bagaimana pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak
pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam
Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif tersebut disebut juga
dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang memusatkan
pada analisis hukum baik hukum yang tertulis dalam buku (law in books) maupun hukum
yang diputuskan oleh Hakim melalui putusan pengadilan (law is decided by the judge
through the judicial process). Terkait dalam kasus kecelakaan yang melibatkan AQJ
alias Dul (13), putra bungsu musisi Ahmad Dhani di Jalan Tol Jagorawi, bentuk
pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada orangtua menurut peneliti adalah
vicarious liablity. Karena kasus ini diselesaikan melalui konsep restorative justice yang
menggunakan pola diversi.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Anak, Laka Lantas
I

Pendahuluan
Banyaknya kecelakaan lalu lintas disebabkan karena adanya ketidakseimbangan
jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan
jalan raya. Sejalan dengan hal tersebut yang menjadi perhatian adalah, ketika terjadi
kecelakaan lalu lintas pengemudi kendaraan tersebut ialah seorang anak di bawah umur
dan hingga saat ini Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki
keterlibatan anak-anak terbanyak dalam insiden kecelakaan lalu lintas. Pola didik yang salah
dalam lingkungan keluarga menjadi faktor utama yang membawa anak-anak ikut terseret,
baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas. Banyak orangtua
yang sudah berani memberikan kendaraan pribadi baik itu sepeda motor atau mobil kepada
anak-anak yang belum cukup umur dan belum memiliki surat izin mengemudi khususnya
bagi anak-anak yang masih berusia dini, hal ini merupakan pembentukan karakter yang
salah terhadap anak, seharusnya orangtua sudah megajarkan disiplin dan etika berlalu
lintas sejak kecil. Tanpa disadari, orangtua juga berperan dalam menambah angka
kecelakaan pada anak-anak. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol orangtua,
membuat banyak anak di bawah umur bebas mengendarai kendaraan bermotor, sehingga
mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas Kepala Bidang Humas
Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan bahwa telah menjadi hal lumrah
ketika remaja-remaja di kota besar termasuk Jakarta, mengendarai sepeda motor atau
bahkan mobil
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Salah satu contoh kasus kecelakaan anak dibawah umur adalah kecelakaan yang
terjadi pada minggu dini hari 8 september 2013 di tol jagorawi KM 8 yang
disebabkan oleh pengendara Mitsubishi lancer hitam dengan plat nomor B 80 SAL
yang di kemudikan oleh AQJ (Abdul Qodir Jaelani) anak dari musisi Ahmad Dhani
yang kala itu dalam perjalanan pulang bersama temannya yang berinisial NS
setelah mengantar kekasihnya yang berinisial A pulang kerumahnya yang berada di
daerah Cibubur Jakarta Timur.
Mitsubishi Lancer B 80 SAL yang dikendarai AQJ datang dari arah selatan menuju
utara menabrak pagar tengah hingga melayang ke arah jalur berlawanan. Mobil itu
menghantam Daihatsu B 1349 TFN dan terdorong mengenai Avanza B 1882 UZJ.
Akibat kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 00.45 WIB, Minggu (8/9). Korban
meninggal di TKP sebanyak 6 orang sedangkan 1 orang meninggal di rumah sakit,
jadi korban yang meninggal sebanyak 7 orang, dan 9 orang mengalami luka-luka.
Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur harus menjadi
pelajaran semua pihak, tak terkecuali para pemangku kepentingan termasuk Polri,
khususnya Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri. Dari kejadian kasus
kecelakaan yang melibatkan AQJ alias Dul, polisi menyebut ada 3 dugaan
pelanggaran Dul Ahmad Dhani. Apa saja dugaan-dugaan pelanggaran itu?
"Mengemudikan kendaraan di bawah umur, kecepatan tinggi, dan tidak memiliki
SIM karena umurnya 13 tahun.
Jika ditinjau dari segi yuridis, AQJ masih berumur 13 tahun yang dalam hal ini masih
dalam kategori anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak, dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang
telah berumur 8 tahun dan dibawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lebih
jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak
sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak
setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.
Secara tanggung jawab pidana, AQJ (Abdul Qodir Jaelani) sendirilah yang harus
menanggung perbuatannya. Akan tetapi mengingat dalam hukum pidana Indonesia,
khususnya dalam perkara anak kita mengenal sistem Restorative Justice yang mana
aturan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan
Pidana Anak,
“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan
pelaku,korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasan.”
Artinya dalam perkara kasus anak bisa saja terhadap anak yang berkonflik dengan
hukum tidak diberikan sanksi pidana tapi menggunakan restorative justice mengingat
Indonesia sendiri saat ini mengenal dua sistem sanksi, yang lazim dikenal sebagai double
track system, yakni pertama sanksi pidana (straft, punishment) yang bersifat penderitaan
dan yang kedua berupa tindakan tata tertib (maatregel, treatment) yang secara relatif lebih
bermuatan pendidikan, dan terhadap kasus AQJ (Abdul Qodir Jaelani) anak dari musisi
Ahmad Dhani diminta pertanggungjawabannya melalui Restorative Justice dengan konsep
diversi yang menghasilkan perjanjian antara pihak keluarga. Berdasarkan penjelasan diatas
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pertanggungjawaban anak
yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa
orang lain dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim
II Studi Pustaka
Teori Pertanggujawaban Pidana
Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu
dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana
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harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus
dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.
Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP
menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila
perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana.
Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus
dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban
tersebut. Artinya Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan dimana
seseorang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat dipidana. Namun
untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana, seseorang itu haruslah melakukan
perbuatan yang bersifat melawan hukum. Karena tanpa adanya sifat melawan hukum,
perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan
kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) kemampuan untuk:
a. Memahami arti dan akibat itu sendiri.
b. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh
masyarakat.
c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu.
III Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode
penelitian kualitatif tersebut disebut juga dengan penelitian doktrinal (doctrinal research)
yaitu suatu penelitian yang memusatkan pada analisis hukum baik hukum yang tertulis
dalam buku (law in books) maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui putusan
pengadilan (law is decided by the judge through the judicial process).
Bab IV
Hasil Dan Pembahasan
1.Pertanggungjawaban Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan
Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan
Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim
Pertanggungjawaban terhadap anak yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu
lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain harus didasarkan pada teori yang
menyatakan bahwa seorang hanya dapat dipidana jika ada kesalahan. Artinya jika
seseorang anak telah melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana kecelakaan
lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dinilai telah melanggar
undang-undang yang berlaku, sudah tentu anak tersebut melakukan kesalahan, untuk itu
terhadap anak tersebut dapat dijatuhi pidana artinya anak tersebut harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
Pada prinsipnya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah
tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak,
maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Bentuk
tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana bahwasanya anak tersebut
bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja,
terdapat ketentuan ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan
memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu:
a. Asas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan
b. Dalam suasana kekeluargaan
c. Anak sebagai korban
d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang
mengasuh
e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan
pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.
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Terhadap fakta hukum ini, beberapa pendapat memberikan pandangannya terkait
pertanggungjawaban orangtua terdakwa yaitu Ahmad Dhani yang memberikan
sarana/fasilitas kepada anaknya, antara lain:
Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum, Gede Pasek Suardika
berpendapat persamaan kewajiban di depan hukum. Namun pengecualian terhadap anak di
bawah usia. Maka itu, perlu diterapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA). Mekanismenya, penanganan kasus peradilan anak dibuat khusus,
bahkan jenis hukuman pun berbeda pada kasus pidana orang dewasa. Meski begitu, Pasek
berpendapat penyidik polisi dapat membuat terobosan. Menurutnya penyidik tidak hanya
menjerat Dul, tetapi orang tua yakni Ahmad Dhani. “Dalam kasus ini bisa saja polisi
membuat terobosan tersangkanya dilebihkan, tidak hanya dengan anak, tetapi orang tuanya
dengan artian kenapa diberikan fasilitas itu,” ujarnya.
Menurutnya, dalam tindak pidana tidak hanya berdiri sendiri. Dalam kasus pidana
anak, boleh jadi melibatkan orang tua yang memberikan sarana dan prasarana, sehingga
terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Menurutnya, Dul boleh
jadi menjadi korban dari rumah tangga yang tidak utuh. “Jadi anak itu harus diselamatkan
dalam mekanisme proses hukum. Mekanisme inilah yang diatur dalam sistem peradilan
anak,” ujarnya.
Anggota Komisi III Ahmad Yani menambahkan, tanggung jawab terhadap anak di
bawah umur yang melakukan pidana berada di pundak orang tua. Ia tidak sependapat jika
tanggung jawab hukum dibebankan kepada Dul. Pasalnya Dul masih memerlukan
pembinaan untuk masa depan. Dalam sistem peradilan anak mengedepanan keadilan
restoratif, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU 11 Tahun 2012. “Menurut saya
yang paling fatal itu orang tuanya. Andaikan Dul melanggar UU No.22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka harus dikenakan restoratif justice.
Jadi dia tidak harus diseret dimasukan ke dalam penjara. Tapi yang harus dimintai
pertanggungjawaban ini adalah ayahnya,” katanya. Yani menambahkan dalam kasus pidana
anak di bawah umur, orang tua tak dapat lepas tangan. “Jadi, Dhani harus dimintai
pertanggungjawaban hukum, supaya ada sanksi dan penegakan hukum itu harus jelas. Dan
ini menjadi peringatan kepada orang tua lainnya,” imbuhnya.1
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane punya pandangan
senada dengan Pasek dan Yani. Menurutnya, keluarga korban dapat menuntut pidana dan
perdata kepada Dul dan orang tuanya. Ia berpendapat, polisi mesti meminta
pertangungjawaban Dhani selaku orang tua kandung Dul. Dalam kasus anak bungsunya itu,
menurut Neta, polisi dapat melakukan penahanan dengan tuduhan turut serta menjadi
penyebab kematian terhadap orang lain. Pasalnya, Dhani dinilai memberikan sarana
kendaraan kepada anaknya yang masih di bawah usia. Akibatnya, anak lelaki bungsunya itu
mengendarai kendaraan di jalan tol. Anak di bawah usia dalam mengendarai kendaraan
cenderung emosi tidak stabil. Itu sebabnya dikhawatirkan terjadinya kecelakaan.
Dalam hal ini Dhani memenuhi unsur pidana yang menyebabkan orang lain tewas
dgn ancaman penjara di atas 5 tahun, sehingga polisi bisa segera menahannya,” ujarnya
melalui pesan pendek. Neta juga meminta agar orang tua lainnya menjadikan kasus Dul
sebagai pelajaran. Setidaknya bagi mereka orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi
lebih agar tidak memanjakan anak, hingga dapat menyebabkan orang lain menjadi korban.
“Mereka-mereka yang berkemampuan harus mengawasi anak-anaknya, agar tidak
menyebabkan kematian bagi orang lain,”
Berdasarkan keterangan para ahli diatas terkait dalam kasus kecelakaan yang
melibatkan AQJ alias Dul (13), putra bungsu musisi Ahmad Dhani di Jalan Tol Jagorawi,
bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada orangtua menurut peneliti
adalah vicarious liablity. Vicarious liability, lazim disebut dengan pertanggungjawaban
1

Ahmad Yani, Ahmad Dhani Dapat Diminta Tanggung Jawab Untuk Dul”, terdapat disitus
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt522dc1fb8fc77/dhani-dapat-diminta-tanggung-jawab-untukdul
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pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah
yang dilakukan oleh orang lain.
Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa vicarious liability adalah suatu konsep
pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti
tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya (the legal
reponsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are
done within scope of employment).
Vicarious liability atau pertanggung jawaban pengganti pada kasus AQJ ini nampak
sekali, karena dalam perkara tersebut Ahmad Dhani lah yang mengambil peranan untuk
bertanggung jawab kepada para korban dan keluarga korban dengan melakukan mediasi
dan menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda permintaan maaf dan untuk mengganti
kerugian korban maupun keluarga korban. Sehingga kasus ini diselesaikan melalui konsep
restorative justice yang menggunakan pola diversi. Pada dasarnya setiap anak yang
berkonflik dengan hukum akan terus mengikuti proses peradilan anak sampai tahap akhir.
Akan tetapi restorative justice atau penyelesaian perkara secara penal sudah terdapat
dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009, tentang
Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya parsial,
menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan mengupayakan perdamaian
sebagai bentuk penerapan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun
apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang
berlaku secara profesional dan proporsional.
V Kesimpulan
Terkait dalam kasus kecelakaan yang melibatkan AQJ alias Dul (13), putra bungsu
musisi Ahmad Dhani di Jalan Tol Jagorawi, bentuk pertanggungjawaban yang dapat
dimintakan kepada orangtua menurut peneliti adalah vicarious liablity. Karena kasus ini
diselesaikan melalui konsep restorative justice yang menggunakan pola diversi. Seharusnya
setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengikuti proses peradilan anak sampai
tahap akhir. Akan tetapi restorative justice atau penyelesaian perkara secara penal sudah
terdapat dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember
2009, tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) meskipun
sifatnya parsial, menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan mengupayakan
perdamaian sebagai bentuk penerapan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang
berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan
prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
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