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Perihal : Replik Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 168/ Pdt. G/ 2013/ PN.Jkt.Pst 

   [REPLIK ATAS EKSEPSI DAN JAWABAN PERTAMA TERGUGAT II] 

 

Antara 

TEGUH SUGIHARTO, SE  ----------------------------------------------------------------   PENGGUGAT 

Melawan 

I. SOEKARWO (GUBERNUR JAWA TIMUR) ----------------------------------------  TERGUGAT I 

II. ABDUSSHOMAD BUCHORI (KETUA MUI JAWA TIMUR) --------------------- TERGUGAT II 

III. SAHAL MAHFUDZ (KETUA MUI) --------------------------------------------------- TERGUGAT III 

IV. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (PRESIDEN RI) ------------------------------ TERGUGAT IV 

 

Jakarta, 8 September 2013 

Kepada yang terhormat 

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 168/ Pdt. G/ 2013/ PN.Jkt.Pst 

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

di  

JAKARTA 

 

Dengan hormat,  

 

Bahwa terhadap EKSEPSI DAN JAWABAN PERTAMA TERGUGAT II tertanggal 24 September 

2013 yang diterima PENGGUGAT pada tanggal 2 Oktober 2013 dalam Perkara Perdata No: 

168/ Pdt.G/ 2013/ PN.Jkt.Pst, maka bersama ini perkenankanlah PENGGUGAT 

menyampaikan repliknya sebagai berikut:  

 

DALAM EKSEPSI:  

1. Bahwa, PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT 

dalam GUGATAN dan dengan tegas menolak seluruh EKSEPSI DAN JAWABAN PERTAMA 

TERGUGAT II kecuali yang diakui secara tegas oleh PENGGUGAT.  

 

2. Bahwa, Replik PENGGUGAT terhadap eksepsi kewenangan mengadili, Error in Persona 

dan Legal Standing, Obscuur Libel, dan penggugat tidak berkualitas pada pokoknya 



    [REPLIK ATAS EKSEPSI DAN JAWABAN PERTAMA TERGUGAT II] 

 

Halaman 2 dari 6 

 

(prinsipnya) serupa dengan replik terhadap eksepsi serupa yang dikemukakan oleh 

TERGUGAT I. Untuk tidak mengulang-ulang kembali mohon kepada Majelis Hakim yang 

memeriksa untuk menganggapnya diulang kembali dan menjadi bagian tak terpisahkan 

dari Replik atas Eksepsi dan Jawaban Pertama TERGUGAT II ini.  

 

3. Bahwa, TERGUGAT II kurang cermat memahami gugatan dan mencampuradukkan 

gugatan perdata pada umumnya (wanprestasi) dan gugatan Perbuatan Melawan 

Hukum. Dr. Rosa Agustina dalam disertasinya berjudul Perbuatan Melawan Hukum 

halaman 62 menyebutkan: “Yang dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata 

antara lain: 1.Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materiil); 2.Gangguan 

(hinder), menimbulkan kerugian immateriil yaitu mengurangi kenikmatan atas 

sesuatu; 3.Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpa 

kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.  

 

Juga M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, 

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 455 

menyebutkan: “Sebaliknya, Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum PMH:  

• tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti ruginya;  

• juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi; 

• dengan demikian dapat dituntut:  

a) ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, 

objektif, dan kongkret, yang disebut kerugian materiil;  

b) kerugian immateriel berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan 

semula atau restoration to original condition (herstel in de 

oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand).  

Dengan demikian jelas bahwa kerugian dalam bentuk idiil (immateriel) seperti Gangguan 

Terhadap Ketenangan Hidup adalah dapat diklasifikasikan sebagai unsur kerugian yang 

dapat menjadi unsur kebenaran mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan 

termasuk dalam pengertian rincian kerugian dimaksudkan.  

 

4. Bahwa, tuntutan permohonan maaf di surat kabar nasional pada prinsipnya sudah jelas 

bahwa permohonan maaf adalah kepada PENGGUGAT dan yang memiliki keyakinan 

keagamaan sama dengan PENGGUGAT dengan redaksi sebagaimana lazimnya. Namun 

untuk lebih memperjelas maka dengan ini PENGGUGAT bermaksud menggunakan hak 
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mengajukan perubahan gugatan yang pada prinsipnya tidak mempengaruhi posita dan 

pokok perkara yaitu mengenai gugatan untuk memasang iklan permohonan maaf di 

sedikitnya dua surat kabar nasional dimaksudkan adalah HU Kompas dan Media 

Indonesia dalam format iklan hitam putih berukuran ¼  (satu per empat) halaman dalam 

waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar sejak putusan ditetapkan 

Majelis Hakim dengan redaksi sebagaimana dilampirkan bersama replik ini yang 

dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari gugatan.  

 

Oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar bagian DALAM PETITUM gugatan awal 

disesuaikan sebagaimana dimaksudkan perubahan ini yaitu angka 3 gugatan awal 

menjadi “Menghukum TERGUGAT SATU untuk memasang iklan permohonan maaf di HU 

Kompas dan Media Indonesia warna hitam putih dengan ukuran ¼ (satu per empat) 

halaman selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kalendar sejak ditetapkannya 

putusan Majelis Hakim yang menghukum tergugat untuk memasang iklan permohonan 

maaf dengan format dan redaksi terlampir.”, angka 9 gugatan awal menjadi 

“Menghukum TERGUGAT DUA untuk memasang iklan permohonan maaf di HU Kompas 

dan Media Indonesia warna hitam putih dengan ukuran ¼ (satu per empat) halaman 

selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kalendar sejak ditetapkannya putusan 

Majelis Hakim yang menghukum tergugat untuk memasang iklan permohonan maaf 

dengan format dan redaksi terlampir.”, angka 14 gugatan awal menjadi “Menghukum 

TERGUGAT TIGA untuk memasang iklan permohonan maaf di HU Kompas dan Media 

Indonesia warna hitam putih dengan ukuran ¼ (satu per empat) halaman selambat-

lambatnya 14 (empat belas hari) kalendar sejak ditetapkannya putusan Majelis Hakim 

yang menghukum tergugat untuk memasang iklan permohonan maaf dengan format 

dan redaksi terlampir.”, angka 18 gugatan awal menjadi “Menghukum TERGUGAT 

EMPAT untuk memasang iklan permohonan maaf di HU Kompas dan Media Indonesia 

warna hitam putih dengan ukuran ¼ (satu per empat) halaman selambat-lambatnya 14 

(empat belas hari) kalendar sejak ditetapkannya putusan Majelis Hakim yang 

menghukum tergugat untuk memasang iklan permohonan maaf dengan format dan 

redaksi terlampir.” 
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5. Bahwa, benar PENGGUGAT belum mengalami kerugian material yang dialami langsung 

tetapi kekhawatiran PENGGUGAT mengalami kejadian seperti kejadian di Sampang 

Madura diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II di halaman 3 jawaban pertama 

TERGUGAT II. Suatu PENGAKUAN TERGUGAT II bahwa PENGGUGAT mengalami suatu 

kekhawatiran yang merupakan suatu bentuk Gangguan Terhadap Ketenangan Hidup. 

Terjadinya kekhawatiran itu sendiri yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II adalah 

termasuk dalam klasifikasi INJURY IN FACT dalam bentuk immateriel. Karena injury in 

fact-nya tidak bersifat kerugian materiel secara langsung maka PENGGUGAT juga tidak 

mengajukan ganti kerugian yang bersifat materiel. Perasaan terhina dan menjadi korban 

dari perbuatan melawan hukum dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan 

TERGUGAT II yang menetapkan fatwa kesesatan Syi’ah dimana PENGGUGAT adalah 

penganut Islam Mazhab Syi’ah adalah fakta yang telah terjadi.  

 

6. Bahwa, TIDAK BENAR sama sekali PENGGUGAT menyatakan mengatasnamakan 

komunitas syiah di Sampang. PENGGUGAT adalah seorang penganut Islam mazhab 

Syi’ah yang bertindak atas nama diri sendiri.  

 

7. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari TERGUGAT II dalam Eksepsi dan Jawaban 

Pertama TERGUGAT II sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak 

berdasar secara hukum.  

 

II DALAM POKOK PERKARA  

1. Bahwa, dalil-dalil replik terhadap eksepsi dan jawaban pertama TERGUGAT II bagian I 

DALAM EKSEPSI yang dikemukakan tersebut di atas, dianggap terulang kembali dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik pokok perkara ini.  

 

2. Bahwa, replik atas Eksepsi dan Jawaban Pertama TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT 

IV dianggap terulang kembali dan merupakan bagian tak terpisahkan dari replik atas 

Eksepsi dan Jawaban Pertama TERGUGAT II ini.  

 

3. Bahwa, PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT 

dalam GUGATAN, dan menolak dan menyangkal seluruh dalil yang yang dikemukakan 
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TERGUGAT II dalam Jawaban Pertama TERGUGAT II, kecuali yang secara tegas diakui 

kebenarannya oleh PENGGUGAT.  

 

4. Bahwa, penetapan Keputusan Fatwa  a quo tentang Kesesatan Ajaran Syi’ah adalah 

bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, bertentangan dengan asas 

kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam 

pergaulan dengan sesama warga masyarakat dan sama sekali bukan kewenangan 

TERGUGAT II.  

 

5. Bahwa, tidak benar PENGGUGAT mendalilkan bahwa kekerasan yang terjadi terhadap 

pengikut Islam Mazhab Syi’ah di Sampang Madura dan berbagai tempat lainnya adalah 

semata-mata (an sic) karena fatwa a quo. PENGGUGAT telah menyatakan bahwa fatwa a 

quo  adalah ibarat menyiramkan bensin pada api. Dan bahwa fatwa a quo selain bersifat 

melawan hukum juga merupakan perbuatan tidak menyenangkan juga patut diduga 

dapat menjadi sumber provokasi baru sebagaimana telah terbukti setelah terbit 

keduanya justru terjadi penyerangan kembali dalam skala lebih besar hingga 

mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Justru fatwa a quo yang menyatakan 

bahwa Islam mazhab Syiah adalah sesat dan menyesatkan yang secara nyata dan jelas 

bersifat melawan hukum yang berlaku, juga melanggar norma kepatutan hidup dalam 

masyarakat dan merusak ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat khususnya 

tetapi tidak terbatas pada penganut Islam mazhab Syi’ah.   

 

6. Bahwa, adalah fakta pelaku kekerasan bukan penganut mazhab minoritas khususnya 

penganut Islam mazhab Syi’ah. Bagaimana bisa TERGUGAT II membebankan faktor 

penyebab pada korban kekerasan (Blaming the Victims)?  

 

7. Bahwa, klaim sepihak TERGUGAT II bahwa fatwa merupakan hukum yang bersifat 

informal yang menjadi panduan untuk intern umat Islam adalah klaim yang absurd, tidak 

jelas dan tidak memiliki dasar sama sekali. Tidak pernah ada ketetapan dari sumber 

otoritas manapun juga tentang hal yang diklaimkan secara sepihak oleh TERGUGAT II. 

Pengakuan bahwa organisasi tidak berbadan hukum bernama Majelis Ulama Indonesia 
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sebagai pemandu, penjaga aqidah bahkan mengaku secara sepihak mewakili, bertindak 

untuk dan atas nama umat Islam adalah klaim sepihak secara melawan hukum.  

 

8. Bahwa, jelas fatwa a quo yang melakukan labelisasi SESAT dan MENYESATKAN pada 

penganut mazhab lain adalah suatu penghinaan, suatu perbuatan tidak menyenangkan 

dan melawan hukum sehingga tidak tepat jika didalilkan oleh TERGUGAT II sebagai hak 

yang dijamin konstitusi dan hukum yang berlaku.  

 

III DALAM PETITUM 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara perdata Nomor 168/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst untuk memeriksa dan 

memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:  

 

DALAM EKSEPSI 

1. Menyatakan menolak Eksepsi TERGUGAT II;  

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata Nomor 

168/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst;  

3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.  

 

DALAM POKOK PERKARA 

Menyatakan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah 

dimohonkan dalam gugatan dengan perubahan sebagaimana dikemukakan dalam Replik 

atas Eksepsi dan Jawaban Pertama TERGUGAT I angka 3 halaman 2 - 3 dan dalam Replik atas 

Eksepsi dan Jawaban Pertama TERGUGAT II angka 4 halaman 2 - 3.  

 

Demikian Replik disampaikan atas Eksepsi dan Jawaban Pertama TERGUGAT II.   

 

Hormat saya,  

PENGGUGAT 

 

 

 

TEGUH SUGIHARTO, SE 


