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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 IV] 

 

Antara 

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

Melawan 

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

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

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

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

 

 

Jakarta, 22 Oktober 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,  

 

Terlebih dahulu PENGGUGAT bermaksud melakukan perbaikan clerical karena terjadi 

kesalahan penanggalan di Replik atas Jawaban Pertama TERGUGAT I, II, III. Pada Replik a 

quo tercantum tanggal 8 September 2013, bersama ini disampaikan pembetulannya yaitu 

menjadi 8 Oktober 2013.  

 

Juga disampaikan perbaikan karena kekeliruan pengetikan yang tidak sengaja yaitu di Replik 

Atas Eksepsi dan Jawaban Pertama TERGUGAT I di halaman 1 angka 1 tertulis “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” menjadi “1. Bahwa, PENGGUGAT 

tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT dalam GUGATAN dan dengan 
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tegas menolak seluruh EKSEPSI DAN JAWABAN PERTAMA TERGUGAT I kecuali yang diakui 

secara tegas oleh PENGGUGAT”.  

 

Juga perbaikan di halaman 2 angka 3 Replik atas Eksepsi dan Jawaban Pertama TERGUGAT I, 

tertulis “menghapus petitum angka 5 dan 6” menjadi “menghapus petitum angka 4 dan 5”. 

Kutipan redaksionalnya benar hanya perbaikan angka-nya saja.  

 

Juga perbaikan di halaman 3 angka 1 di Replik atas Eksepsi dan Jawaban Pertama TERGUGAT 

III tertulis “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” menjadi “1. 

Bahwa, dalil-dalil replik terhadap eksepsi dan jawaban pertama TERGUGAT III bagian I 

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

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik pokok perkara ini”.  

 

Bahwa, dengan ini PENGGUGAT menggunakan hak mengubah gugatan yaitu menambahkan 

batas-batas waktu pelaksanaan hukuman sehingga dapat lebih jelas kriteria pembebanan 

uang paksa jika PARA TERGUGAT lalai atau mengabaikan putusan Majelis Hakim yang 

diuraikan di bagian III DALAM PETITUM dalam Replik ini.  

 

Bahwa terhadap EKSEPSI DAN JAWABAN PERTAMA TERGUGAT IV tertanggal 8 Oktober 2013 

yang diterima PENGGUGAT pada tanggal 8 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 IV 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 IV ini.  

 

3. Bahwa, TIDAK BENAR bahwa PENGGUGAT meminta Majelis Hakim menguji Peraturan 

Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2012 terhadap undang-undang. Karena Mahkamah 

Agung RI yang memiliki kewenangan menguji materi suatu peraturan perundangan di 

bawah undang-undang terhadap Undang-undang. Pengadilan Negeri / Umum memiliki 

kewenangan menyatakan suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang 

maupun perjanjian batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat obyektif yaitu causa 

yang legal (halal) dan atau suatu hal tertentu. Juga berwenang memerintahkan suatu 

subjek hukum untuk melaksanakan Hak Subyektifnya yang pada sisi lain bisa dipandang 

sebagai kewajiban hukumnya.  

 

4. Bahwa, TIDAK BENAR bahwa PENGGUGAT meminta Majelis Hakim untuk membubarkan 

organisasi kemasyarakatan (ormas) Majelis Ulama Indonesia. Pembubaran ormas adalah 

Hak Subyektif Pemerintah yang dapat dipandang dari segi yang lain adalah kewajiban 

hukum yang harus dilaksanakan jika persyaratan yang diatur dalam peraturan 

perundangan dimaksudkan terpenuhi. Oleh karena itu jika pemegang kewenangan (Hak 

Subyektif) tidak melaksanakannya, maka Pengadilan Negeri / Umum dapat dimintakan 

putusan yang menghukum subjek untuk melaksanakan kewajiban hukumnya, yang mana 

hal dimaksudkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri / Umum.  

 

Hak Subyektif Pemerintah untuk membubarkan ormas diakui oleh TERGUGAT IV tetapi 

disangkal tanpa dalil oleh TERGUGAT I padahal TERGUGAT I dan TERGUGAT IV adalah 

bisa disebut Pemerintah. PENGGUGAT pun mengakui Hak Subyektif dimaksudkan. Oleh 

karena itu PENGGUGAT tidak mengajukan permohonan pembubaran organisasi 

kemasyarakatan kepada Pengadilan Negeri / Umum tetapi PENGGUGAT mengajukan 

permohonan agar Pengadilan Negeri / Umum menghukum TERGUGAT yang memiliki 

Hak Subyektif untuk melaksanakan kewajiban hukumnya. Hal mana merupakan salah 

satu “ganti rugi” immateriel yang bisa mengembalikan ketenangan hidup PENGGUGAT.  
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5. Bahwa, petitum agar TERGUGAT IV mengembalikan para korban penyerangan Muslim 

Mazhab Syi’ah Sampang adalah termasuk suatu bentuk tindakan “ganti rugi” yaitu 

tindakan yang dapat mengembalikan kondisi kesetimbangan yang mengalami 

kegoncangan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT 

sehingga dengan demikian ketenangan hidup PENGGUGAT bisa dipulihkan. Karena hal 

dimaksud dapat menumbuhkan kembali kepercayaan PENGGUGAT pada kewibawaan 

negara dan kesungguhan negara dalam “melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia” khususnya tetapi tidak terbatas elemen masyarakat yang 

menganut Islam Mazhab Syiah sebagaimana PENGGUGAT.  

 

Posita dan Petitum PENGGUGAT dikatakan bertentangan oleh TERGUGAT IV adalah 

akibat dari dipotongnya unsur penting dalam petitum yang dinyatakan PENGGUGAT 

yaitu “...memulihkan kehidupan para korban dan menjamin keamanannya sebagaimana 

diwajibkan oleh konstitusi dan peraturan perundangan serta nilai perikemanusiaan dan 

perikeadilan sebagaimana seharusnya dilakukan oleh sebuah negara yang merdeka, 

berdaulat dan terhormat lainnya”. Jika tidak dipotong atau dilepaskan dari konteks-nya 

maka tidak terdapat pertentangan yang membuat gugatan menjadi kabur.  

 

Dengan demikian dalam gugatan dimaksudkan tidak terdapat pertentangan antara 

posita dan petitum terkait.  

 

6. Bahwa, Gangguan Terhadap Ketenangan Hidup PENGGUGAT adalah akibat langsung dari 

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT. TERGUGAT I pada 

pokoknya melakukan Perbuatan Melawan Hukum pertama-tama yaitu menyematkan 

label SESAT DAN MENYESATKAN pada Penganut Islam Mazhab Syi’ah dimana 

PENGGUGAT adalah salah satunya. TERGUGAT II yang harusnya berkewajiban 

memperingatkan dan atau membekukan kegiatan TERGUGAT II justru menguatkan 

tindakan TERGUGAT II, bahkan patut diduga justru melakukan konspirasi yang 

merugikan PENGGUGAT. TERGUGAT III yang harusnya berkewajiban melaksanakan Hak 

Subyektifnya membatalkan fatwa yang diterbitkan TERGUGAT II karena menerbitkan 

fatwa yang bertentangan dengan norma kepatutan, visi, misi dan tujuan organisasi serta 
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bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundangan lainnya, namun ternyata 

tidak melaksanakan kewajibannya. TERGUGAT IV yang harusnya berkewajiban 

membatalkan Peraturan Gubernur a quo yang bertentangan dengan norma kepatutan 

dan bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundangan yang lebih tinggi, juga 

tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Dengan demikian, jelas gangguan terhadap 

ketenangan hidup PENGGUGAT adalah akibat langsung dari perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan PARA TERGUGAT secara berturutan dan saling menguatkan.  

 

Dalam benak umat beragama khususnya tetapi tidak terbatas umat beragama Islam, 

yang dianggap sebagai SESAT DAN MENYESATKAN adalah Iblis dan setan serta pengikut 

dan keturunannya yang mengikuti mereka, yang dikutuk dan dilaknati Tuhan. Dengan 

demikian Fatwa MUI Jawa Timur a quo  adalah sebentuk defamation (yaitu suatu 

pernyataan yang merusak reputasi atau nama baik seseorang dengan tujuan untuk 

merendahkan martabat orang itu dalam masyarakat atau menyebabkan anggota 

masyarakat lain menjauhkan diri atau menghindarkan diri dari orang tersebut [Rosa 

Agustina: Perbuatan Melawan Hukum]) yang nyata. Terlebih di bagian konsideran 

terdapat banyak fitnah yang tidak benar. Identifikasi keyakinan dan praktek keagamaan 

Islam Mazhab Syi’ah di bagian konsideran banyak yang tidak benar. Bahkan TERGUGAT II 

dalam suatu wawancara menyatakan (mengakui) secara terang-benderang tindakan / 

motif defamation yang dilakukannya, “Sebaiknya penganut Syiah dilokalisir saja. Tidak 

bermasyarakat dengan warga lain yang berpaham beda. Dan ini menjadi tugas 

pemerintah”.   

 

Bahkan dalam fatwa a quo juga terdapat tuduhan pidana pada PENGGUGAT dan atau 

pada siapa tidak jelas tentang pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu 

pembajakan yang absurd, kabur dan tidak memiliki dasar sama sekali. PENGGUGAT tidak 

bisa memahami apakah TERGUGAT I bermaksud bersendau gurau ataukah sungguh-

sungguh menuduhkan tindak pidana pembajakan pada siapa? Dalam fatwa a quo jelas 

dinyatakan “1. Menyatakan bahwa penggunaan istilah Ahlulbait untuk pengikut Syi’ah 

adalah bentuk pembajakan kepada ahlul bait Rasulullah Saw”.   

 



    [REPLIK ATAS EKSEPSI DAN JAWABAN PERTAMA TERGUGAT IV] 

 

Halaman 6 dari 14 

 

Jika pun TERGUGAT II bersungguh-sungguh dalam tuduhannya tentang pembajakan 

maka TERGUGAT II sama sekali tidak memiliki kaitan langsung atau hubungan hukum 

apapun dengan Ahlulbait Rasulullah SAAW karena jelas TERGUGAT II bukan ahlulbait dan 

bukan pula ahli warisnya secara hukum. Terlebih jika bermaksud bersendau gurau. 

Dengan demikian cukup alasan bagi TERGUGAT III untuk wajib melaksanakan Hak 

Subyektifnya (kewajiban hukumnya) membatalkan Fatwa MUI Jawa Timur a quo.  

 

TERGUGAT III mengakui memiliki Hak Subyektif membatalkan fatwa a quo yang 

melawan hukum, yang bertentangan dengan visi, misi dan tujuan organisasi, yang 

bersifat perbuatan defamation, yang menuduhkan suatu tindak pidana pada pihak yang 

tidak bersalah dan atau sendau gurau tak keruan ternyata tidak membatalkan Fatwa a 

quo. Padahal Hak Subyektif dimaksudkan jelas dipandang dari sudut yang lain adalah 

suatu kewajiban hukum. Dengan demikian jelas, TERGUGAT III secara sengaja atau 

karena kekhilafan telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan tidak 

melakukan upaya pembatalan fatwa a quo.  

 

Bahwa, fakta sebenar kronologi kejadian adalah sebagai berikut:  

1>29 Desember 2011: Terjadi Penyerangan Syiah Sampang Jilid 1, yang mana korban 

diserang karena dipandang penyerang sebagai penganut ajaran sesat dan menyesatkan;  

 

2> 21 Januari 2011: Hanya dalam waktu 31 hari setelah kejadian MUI Jawa Timur 

menerbitkan fatwa a quo yang menfatwakan Islam Mazhab Syiah adalah SESAT DAN 

MENYESATKAN. Sangat pantas jika dipersangkakan “menyiramkan bensin pada api”.  

 

3>23 Juli 2012: TERGUGAT I justru menerbitkan Peraturan Gubernur a quo yang dapat 

dipersangkakan menguatkan fatwa a quo secara melawan hukum karena selain 

menggunakan terminologi ALIRAN SESAT juga menggantungkan kriterianya pada 

pertimbangan dan kriteria Majelis Ulama Indonesia yang mana telah sama diketahuinya 

telah menerbitkan fatwa  a quo. Selain dapat dipersangkakan melakukan defamation 

juga dapat dipersangkakan melakukan konspirasi (bergabungnya atau kesepakatan dua 

pihak atau lebih dengan maksud bertentangan dengan hukum dengan tujuan untuk 

merugikan kepentingan pihak lain) khususnya tetapi tidak terbatas dengan TERGUGAT II.  
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Karena jelas menggantungkan penetapan pada kriteria dan pertimbangan Majelis Ulama 

Indonesia adalah melawan hukum. Terlebih kemudian terjadi penyerangan lebih masif 

yang bahkan membawa korban jiwa dan kerusakan harta benda. Juga diakui oleh 

TERGUGAT I sebelum menerbitkan Peraturan Gubernur a quo TERGUGAT I dan 

TERGUGAT II melakukan berbagai rapat yang membahas tentang suatu hal yang diberi 

istilah sangat tendensius yaitu “tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan 

Pengawasan” (Eksepsi dan Jawaban Pertama Tergugat I halaman 8 angka 6). Jadi 

motivasi sedari awal yang melandasi pertemuan-pertemuan bukan mencari titik temu 

dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi sudah hendak mengawasi.  

 

Oleh karena itu patut dipersangkakan bahwa rapat-rapat dimaksudkan adalah 

membicarakan suatu perbuatan melawan hukum yaitu konspirasi dengan berlindung 

pada tujuan-tujuan normatif membungkus maksud tidak baik, menyamarkan perbuatan 

melawan hukum yang akan dilakukannya. Terlebih di dalam pembicaraaan juga terdapat 

unsur PWNU Jawa Timur dimana Achmad Zein Alkaf (dari Yayasan al-Bayyinat) juga K.H. 

Mutawakkil  -dua orang yang jiwanya diliputi kebencian pada Islam Mazhab Syiah- 

menjadi pengurusnya. Juga dari unsur MUI Jawa Timur yang jelas-jelas telah melakukan 

defamation melalui keputusan fatwanya. Bahkan sama sekali tidak melibatkan pihak-

pihak akademisi (ahli agama) juga tidak ada dari kalangan Islam Mazhab Syiah. Pendek 

kata, rapat-rapat dimaksudkan patut diduga bagian dari konspirasi dan bukan bagian 

dari solusi. Majelis Hakim dapat meminta berita acara atau notulensi rapat dimaksudkan 

sekaligus menghadirkan peserta rapat sebagai saksi.  

 

4>26 Agustus 2012: Hanya dalam waktu 32 hari setelah terbitnya Peraturan Gubernur  a 

quo  yang juga mencantumkan berbagai normatif ketertiban umum, kepentingan umum 

dan sejenisnya terjadi penyerangan lebih masif yang membawa korban jiwa dan harta 

benda. Padahal jelas-jelas Fatwa a quo dan Peraturan Gubernur a quo tidak menjaga 

bahkan bertentangan dengan “keumuman” dari ketertiban dan kepentingan umum 

dimaksud. Hukum dan akal sehat jelas tidak dapat membenarkan umum itu dimaknai 

sebagai “sesuai kehendak mayoritas” yang mana bahkan patut diduga elemen 
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masyarakat yang menghendaki terjadinya konflik adalah sedikit sekali tetapi 

mengatasnamakan diri sebagai umat secara keseluruhan.  

 

Perlu juga disampaikan bahwa AM Hendropriyono (Mantan Kepala BIN) berulang kali 

menyatakan bahwa aliran wahabi-lah –bukan Islam Mazhab Syi’ah- yang banyak 

mengaku-aku secara palsu sebagai bagian dari mazhab sunni atau ahlus sunnah wal 

jamaah yang membahayakan eksistensi NKRI dan ketertiban umum. Kalangan ini telah 

menyusup ke berbagai ormas dan lembaga yang mana merupakan suatu bahaya bagi 

negara.  

 

Tindakan kongkret PARA TERGUGAT dalam menyelesaikan masalah selain tidak 

mencukupi, bahkan tindakan hukumnya justru termasuk kategori Perbuatan Melawan 

Hukum meski berdalih pada pernyataan-pernyataan normatif semata dan di saat 

bersamaan melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diuraikan.  

 

7. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil TERGUGAT IV pantas untuk dikesampingkan atau 

dinyatakan tidak berdasar secara hukum.  

 

II DALAM POKOK PERKARA  

1. Bahwa, dalil-dalil replik terhadap eksepsi dan jawaban pertama TERGUGAT IV 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 

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

Eksepsi dan Jawaban Pertama TERGUGAT IV ini.  

 

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

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

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

tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.  
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4. Bahwa, penyataan TERGUGAT IV di halaman 7 “... karena faktanya penganut ajaran 

Syiah yang menjadi korban tragedi penyerangan Sampang telah kembali ke kampung 

halamannya” adalah suatu kebohongan yang nyata, suatu dusta yang nyata. Hingga 

tanggal disampaikannya eksepsi dan jawaban pertama TERGUGAT IV yaitu 8 Oktober 

2013 korban tragedi masih di pengungsian di Sidoarjo.  

 

Bahkan para pengungsi merasa dihalang-halangi aparat kepolisian dan Pemerintah 

Kabupaten Sampang untuk kembali atas inisiatif sendiri. Penghalang-halangan 

dimaksudkan dilakukan secara melawan hukum karena tidak ditetapkannya Status 

Keadaan Konflik maka membuat setiap larangan masuk atau keluar suatu daerah 

tertentu adalah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.  

 

Fakta-fakta tersebut di atas harusnya termasuk dalam kategori fakta umum yang tidak 

perlu dibuktikan lebih lanjut. Ketidaktahuan TERGUGAT IV bahkan terlebih lagi 

memberikan pernyataan dusta di depan sidang pengadilan secara sengaja adalah tidak 

patut sama sekali.   

 

5. Bahwa, tentang kerugian dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dapat berbentuk 

kerugian idiil atau immateriel telah didalilkan PENGGUGAT berulang kali dalam Replik 

atas eksepsi dan jawaban pertama PARA TERGUGAT. Dengan demikian tidak perlu 

diulang-ulang lagi.  

 

6. Bahwa, tentang uang paksa (dwangsom) pada prinsipnya adalah akibat dari jika putusan 

yang menghukum TERGUGAT diabaikan atau tidak dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT. 

Pengabaian putusan Majelis Hakim adalah termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum 

yang tidak perlu dibuktikan di persidangan apapun juga karena sifatnya adalah swabukti 

dengan adanya pengabaian itu sendiri.   

 

Dengan demikian adalah tepat putusan uang paksa (dwangsom), karena jika tidak ada 

uang paksa maka PARA TERGUGAT dapat mengabaikan putusan tanpa kerugian 

langsung. Besaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu milyar) per hari 

jika tergugat lalai adalah sesuai dengan kondisi keuangan PARA TERGUGAT yang 
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memiliki anggaran sedemikian besarnya dan sesuai dengan sifat daripada uang paksa itu 

sendiri.  

 

7. Bahwa, terjadinya Gangguan Terhadap Ketenangan Hidup PENGGUGAT telah diakui 

TERGUGAT yaitu adanya pengakuan atas munculnya kekhawatiran yang mana 

kekhawatiran adalah salah satu species dari genus Gangguan Terhadap Ketenangan 

Hidup.  

 

Penyematan label SESAT DAN MENYESATKAN pada PENGGUGAT juga penguatannya dan 

pembiarannya oleh pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk tidak menguatkannya 

atau membiarkannya adalah termasuk perbuatan yang nyata-nyata mengganggu 

ketenangan hidup. Padahal jelas adalah fakta tidak terdapat suatu pelarangan atau 

pernyataan yang dapat dibenarkan secara hukum bahwa Islam Mazhab Syiah 

menyimpang.  

 

8. Bahwa, pengakuan atas terjadinya kekhawatiran yang merupakan species dari genus 

Gangguan Terhadap Ketenangan Hidup adalah alat bukti yang kuat selain alat bukti 

lainnya yang telah dan akan dikemukakan. Jika Majelis Hakim memandang perlu, 

PENGGUGAT bersedia disumpah tentang kebenaran terjadinya gangguan terhadap 

ketenangan hidup yang dialami PENGGUGAT karena perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan PARA TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan. Dengan demikian putusan 

untuk dijalankan terlebih dahulu dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada 

perlawanan banding, kasasi, maupun verzet memiliki dasar yang kuat secara hukum.  

 

9. Bahwa, gugatan PENGGUGAT pada prinsipnya tidak ada yang bersifat ganti rugi 

materiiel. Gugatan yang pada kenyataannya membuat TERGUGAT melakukan 

pembayaran adalah pemasangan iklan di surat kabar nasional namun tetap pada 

prinsipnya hukuman tersebut adalah hukuman publikasi dan bukan hukuman 

pembayaran biaya pemasangan iklan sehingga kesalahan PARA TERGUGAT diketahui 

publik dan dapat mengembalikan kesetimbangan akibat gangguan yang terjadi.  

 

Dengan demikian gugatan “untuk dapat dijalankan terlebih dahulu” tidak dapat dibantah 

dengan ketentuan SEMA RI No. 4 Tahun 2001. Karena pada prinsipnya  tidak dapat 
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dikatakan akan menimbulkan kerugian (materiel) pada pihak lain apabila di kemudian 

hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Karena 

tidak ada satupun gugatan PENGGUGAT bersifat ganti rugi materiel kecuali uang paksa 

yang pada prinsipnya adalah atas Perbuatan Melawan Hukum mengabaikan atau tidak 

melaksanakan Putusan Majelis Hakim yang tidak perlu dibuktikan lagi karena bersifat 

swabukti dengan adanya pengabaian itu sendiri. Oleh karena itu cukup dalil secara 

hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih 

dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun 

verzet. 

 

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 IV;  

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 dan perubahan yang 

diuraikan dalam Replik atas Eksepsi dan Jawaban Pertama TERGUGAT IV ini sehingga bunyi 

petitum gugatan lengkapnya menjadi sebagai berikut:  

 

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan bahwa TERGUGAT SATU telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;  
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3. 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; 

4. Menghukum TERGUGAT SATU untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu 

membekukan/membubarkan organisasi kemasyarakatan Majelis Ulama Indonesia 

Provinsi Jawa Timur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak 

ditetapkannya putusan Majelis Hakim; 

5. Menghukum TERGUGAT SATU untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per hari jika TERGUGAT SATU lalai melaksanakan 

isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;  

6. Menyatakan bahwa TERGUGAT DUA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;  

7. 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;  

8. Menyatakan bahwa Keputusan Fatwa organisasi masyarakat Majelis Ulama 

Indonesia Propinsi Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 Tentang Kesesatan 

Ajaran Syiah batal demi hukum.  

9. Menghukum TERGUGAT DUA untuk mencabut Keputusan Fatwa No. Kep-01/SKF-

MUI/JTM/I/2012 Tentang Kesesatan Ajaran Syiah selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari kalendar sejak ditetapkannya putusan Majelis Hakim.  

10. Menghukum TERGUGAT DUA untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per hari jika TERGUGAT DUA lalai melaksanakan 

isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;  

11. Menyatakan bahwa TERGUGAT TIGA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;  

12. 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 
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putusan Majelis Hakim yang menghukum tergugat untuk memasang iklan 

permohonan maaf dengan format dan redaksi terlampir; 

13. Menghukum TERGUGAT TIGA untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per hari jika TERGUGAT TIGA lalai melaksanakan 

isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;  

14. Menyatakan bahwa TERGUGAT EMPAT telah melakukan Perbuatan Melawan 

Hukum;  

15. Menghukum TERGUGAT EMPAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu 

membekukan/membubarkan organisasi kemasyarakatan Majelis Ulama Indonesia 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak ditetapkannya putusan 

Majelis Hakim. 

16. 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;  

17. Menghukum TERGUGAT EMPAT untuk mengembalikan para korban Penyerangan 

Syiah Sampang ke kampung halamannya kembali, memulihkan kehidupan para 

korban dan menjamin keamanannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

kalendar sejak ditetapkannya putusan Majelis Hakim.  

18. Menghukum TERGUGAT EMPAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per hari jika TERGUGAT TIGA lalai 

melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 

19. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT SATU, TERGUGAT DUA, 

TERGUGAT TIGA dan TERGUGAT EMPAT secara tanggung renteng.  

20. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) 

meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet. 

 

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). 

 

Demikian Replik disampaikan atas Eksepsi dan Jawaban Pertama TERGUGAT IV.   
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Hormat saya,  

PENGGUGAT 

 

 

 

 

TEGUH SUGIHARTO, SE 


