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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 III] 

 

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 III 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 PENGGUGAT menyampaikan replik 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 III 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 
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(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 III ini.  

 

3. Bahwa, TERGUGAT III telah memaknai dan menafsirkan terminologi fatwa secara 

serampangan. Fatwa, sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Islam Sunni dan 

Syiah, adalah produk ijtihad yang memuat hukum-hukum syariat, antara lain, halal, 

haram, wajib, makruh, mustahab dan mubah. “Sesat” apalagi yang menghukumi ajaran 

bukanlah salah satu dari jenis hukum dalam yurisprudensi Islam baik dalam khazanah 

fikih Sunni maupun Syiah. Karenanya, fatwa tidak mengikat siapapun juga (non binding 

legal opinion) baik secara kenegaraan maupun keagamaan. Selain tidak mengikat, bila 

pandangan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi hukum 

negara, dapat dianggap sebagai perbuatan inkonstitusional dan melawan negara. 

[Keterangan Saksi Ahli Bidang Kalam dalam Sidang Perkara Judicial Review UU No. 

1/PNPS Tahun 1965 di Mahkamah Konstitusi].  

 

Fatwa tentang aqidah selain menyalahi kaidah yurisprudensi Islam terlebih melabelkan 

stigma Sesat dan Menyesatkan pada warga negara lain adalah tindakan / perbuatan 

yang bertentangan dengan norma kepatutan. Apalagi dilakukan secara bersamaan 

dengan klaim sepihak bahwa ajaran yang dipahaminya adalah suatu ajaran asli / murni 

ajaran Islam adalah sesuatu yang berlebihan dan tidak memiliki landasan.   

 

4. Bahwa, di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terdapat pengadilan yang 

memeriksa perkara berdasarkan Syariah Islam kecuali Pengadilan Agama yang terbatas 

pada persoalan sengketa mengenai persoalan perkawinan, kewarisan serta wakaf dan 

shadaqah orang yang mengaku beragama Islam. Dengan demikian dalil TERGUGAT III 

tentang tidak kompetennya Pengadilan Negeri karena tidak memeriksa perkara 

berdasarkan Syariah Islam dalam memeriksa perkara a quo adalah kabur, absurd dan 

mengada-ada. Oleh karena itu layak untuk dikesampingkan atau dianggap tidak berdasar 

secara hukum.  
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5. Bahwa, TERGUGAT III mengakui dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT III di angka 6 

halaman 8 bahwa TERGUGAT III selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Pusat) 

memiliki kewenangan untuk membatalkan Keputusan Fatwa MUI Jawa Timur a quo. “6. 

... karena sesungguhnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum 

membatalkan Keputusan Fatwa MUI Jawa Timur adalah bukan Tergugat III selaku 

pribadi.”  

 

6. Bahwa, Majelis Ulama Indonesia adalah suatu organisasi yang tidak berbadan hukum 

maka dapat dipandang sebagai suatu persekutuan yang diatur Pasal 1618 KUH Perdata. 

Maka yang dapat bertindak atau ditarik sebagai pihak adalah anggota persekutuan 

apabila tidak ditentukan siapa yang menjadi pengurus. Akan tetapi, jika telah ditentukan 

siapa pengurus berdasarkan Pasal 1637 KUH Perdata, yang sah bertindak atau ditarik 

sebagai pihak adalah pengurus persekutuan. Dengan demikian eksepsi Error in Persona 

(salah orang) yang didalilkan TERGUGAT III adalah tidak benar dan harus 

dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum. Dan dengan demikian 

jelas TERGUGAT III tidak melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya maka 

TERGUGAT III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan 

PENGGUGAT karena TERGUGAT III seharusnya melakukan upaya hukum pembatalan 

Fatwa MUI Jawa Timur a quo.   

 

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

TERGUGAT III 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 II, TERGUGAT 

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

Eksepsi dan Jawaban Pertama TERGUGAT III ini.   
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3. Bahwa, PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT 

dalam GUGATAN, dan menolak dan menyangkal seluruh dalil yang yang dikemukakan 

TERGUGAT III dalam Eksepsi dan Jawaban Pertama TERGUGAT III, kecuali yang secara 

tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.  

 

4. Bahwa, TERGUGAT III melakukan klaim sepihak bahwa MUI sebagai wadah yang 

mewakili hampir semua ormas yang ada di Indonesia. Barangsiapa mendalilkan maka 

harus membuktikan. PENGGUGAT sendiri tidak pernah menemukan bukti kebenaran 

klaim TERGUGAT III dimaksudkan karena tidak logis bisa menemukan hal yang tidak ada.  

 

5. Bahwa, tidak benar Majelis Ulama Indonesia mewakili hampir semua ormas yang ada di 

Indonesia sebagaimana jelas disebutkan dalam Pedoman Dasar MUI Pasal 8 (2) 

“Hubungan antara Majelis Ulama Indonesia dengan organisasi/kelembagaan Islam 

bersifat konsultatif dan kemitraan”. Dengan demikian jelas bahwa dalil yang 

dikemukakan TERGUGAT III saling bertentangan satu sama lain dan klaim-klaim 

sepihaknya tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu cukup alasan untuk 

dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.  

 

6. Bahwa, TERGUGAT III mendalilkan bahwa Fatwa MUI Jawa Timur a quo sebagai bentuk 

tindakan “bukan memperpanas situasi, akan tetapi justru merupakan upaya dan 

tindakan kongkret untuk meredam situasi” hanya semata-mata karena dalam Putusan 

Fatwa MUI Jawa Timur a quo mencantumkan klausul “merekomendasikan kepada Umat 

Islam di wilayah Jawa Timur diminta untuk tidak mudah terprovokasi melakukan tindak 

kekerasan (anarkisme), karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam serta bertolak 

belakang dengan upaya membina suasana kondusif untuk kelancaran dakwah Islam” an 

sic. TERGUGAT khilaf atau terlupa atau tidak mengetahui atau pura-pura tidak 

mengetahui bahwa memberikan fatwa (label) SESAT dan MENSESATKAN pada sebagian 

umat Islam lainnya yang menganut mazhab yang berbeda pada saat bersamaan adalah 

bertolak belakang dengan klausul normatif yang dicantumkannya tersebut (contradictio 

in terminis).  
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7. Bahwa, TERGUGAT III mendalilkan dalam angka 6 halaman 8 mengakui bahwa karena 

sesungguhnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum 

membatalkan Keputusan Fatwa MUI Jawa Timur adalah bukan Tergugat III selaku 

pribadi. TERGUGAT III mengakui bahwa TERGUGAT III selaku Ketua Umum Majelis 

Ulama Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum membatalkan 

Fatwa MUI Jawa Timur a quo. Tetapi pada saat bersamaan juga mendalilkan bahwa 

TERGUGAT III tidak memiliki kewenangan dimaksudkan berdasarkan Pedoman dan 

Prosedur Penetapan Fatwa MUI tersebut dikemukakan di angka 7 halaman 12. Dengan 

demikian dalil yang dikemukakan TERGUGAT III saling bertentangan. Oleh karena itu 

cukup alasan untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.  

 

8. Bahwa, tidaklah tepat dalil TERGUGAT III yang mendalilkan berlakunya asas lex specialis 

derogate lex generallis dalam hal dimaksudkan. Kedudukan Pedoman dan Prosedur 

Penetapan Fatwa MUI yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI adalah tidak 

sederajat (lebih rendah) dari Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI yang 

ditetapkan oleh lembaga pengambil keputusan tertinggi yaitu Musyawarah Nasional 

MUI. Lebih tepat jika diterapkan asas lex superior derogate legi inferiori. Dengan 

demikian norma yang diatur dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI 

dimaksudkan harus dikesampingkan dan oleh karena itu jelas bahwa Ketua Umum MUI 

(Pusat) memiliki kewenangan untuk membatalkan sebagaimana sebelumnya diakui oleh 

TERGUGAT III tetapi tidak dilaksanakan.  

 

Bahkan tidak jelas benar apakah Pengurus MUI Jawa Timur telah dikukuhkan oleh MUI 

Pusat? Jika belum dikukuhkan sebagaimana amanat Pedoman Rumah Tangga MUI Pasal 

3 Ayat 3 “MUI Dewan Pimpinan MUI Pusat berwenang mengukuhkan Susunan Pengurus 

MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi berwenang mengukuhkan susuan 

Pengurus MUI Kabupaten/ Kota dan seterusnya secara berjenjang”.  

 

Maka dengan demikian terbukti bahwa TERGUGAT III berdasarkan dalil yang 

PENGGUGAT uraikan telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak 

melakukan upaya pembatalan Fatwa MUI Jatim a quo atau menyatakan TERGUGAT II 
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tidak memiliki kewenangan menetapkan suatu keputusan penting karena 

kepengurusannya belum dikukuhkan.  

 

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 III;  

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 III.   

 

Hormat saya,  

PENGGUGAT 

 

 

 

 

TEGUH SUGIHARTO, SE 

 

 


