
 
Petisi Bersama:  
Berantas Kejahatan CP Prima, Bebaskan Petambak     
 
Yth. Rekan-rekan, 
          di tempat.  
 
Menyikapi persoalan berkepanjangan dugaan pelanggaran HAM dan pengrusakan lingkungan yang dilakukan CP 
Prima, dengan ini kami sampaikan keprihatinan mendalam atas semakin kaburnya sendi–sendi Negara Hukum di 
Republik Indonesia akibat permasalahan tersebut. 
 
Memperhatikan:  
 
CP Prima adalah anak usaha Charoen Pokphand (CP Group), sebuah korporasi agribisnis asal negeri Thailand. 
Melalui tiga pertambakan udang di Indonesia, yakni Central Pertiwi Bahari (CPB), Wahyuni Mandiri (WM) dan Aruna 
Wijaya Sakti (AWS) / eks Dipasena, yang berlokasi di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan; CP Prima 
menguasi produksi udang domestik. Pada tahun 2008, perusahaan mengekspor 409.590 ton udang atau 23,27 persen 
dari produksi udang budidaya nasional. Atas monopoli produksi benih, udang, pakan, antibiotik hingga pemasaran, di 
Asia, Eropa, AS, CP Prima menjadi eksportir besar di dunia (CP Prima. 2009: 2).  
 
Pertambakan AWS atau eks Dipasena luasnya mencapai 16.000 ha atau 16 blok (mencakup di antaranya 36.132.000 
m2 adalah tanah bersertifikat hak milik petambak). Sejak memenangkan tender atas pertambakan pada tahun 2007, 
CP Prima mengambil alih pertambakan dengan hanya membayar Rp688 milyar kepada pemerintah, dari banderol 
Rp2,388 trilyun. Sesuai dengan komitmen perusahaan, sisanya Rp 1,7 triliun, dibayar dalam bentuk rekening 
penampungan untuk revitalisasi. 
  
Menimbang: 
 

1. AWS/ CP Prima tidak memenuhi kewajiban revitalisasi. Prosesnya mencakup kegiatan perbaikan tambak, 
saluran air, penyediaan sarana teknis, guna menjamin petambak bisa kembali produksi. Komitmen 
perusahaan tentang pengalihan aset adalah penuntasan revitalisasi dalam 18 bulan. Namun, hingga 41 bulan 
(Juni 2007- Oktober 2010) revitalisasi  baru dilakukan di 5 blok, dengan kondisi sarana listrik, pengolahan air 
(tandon) dan lainnya tidak memadai. Petambak masih harus menanggung biaya perbaikan sarana, termasuk 
harga pakan dan benih yang makin mahal. 

 
Revitalisasi tertunda di 11 blok tambak, yang kini kondisinya terbengkalai, berupa tanah jenuh penuh ilalang. 
Beberapa petambak terpaksa memakai modal pribadi guna perbaikan tambak. Oleh karenanya, dana revitalisasi 
sekitar Rp1,7 trilyun belum jelas sasaran penggunaannya, dan perlu diusut.    
 

2. AWS/ CP Prima kerap memberi harga rendah untuk udang petambak, jauh lebih rendah dari harga yang 
berlaku di pasar lokal. Di 5 blok tambak pasca revitalisasi, dengan produksi rata-rata 2,5 - 4 ton tiap panen, 
kerugian mencapai Rp 25-40 juta per petambak. 

 
1. Jumlah utang petambak akan terus bertambah, jika perusahaan tidak segera menyelesaikan revitalisasi. 

Setiap petambak AWS terjerat utang berkisar antara Rp 150 juta hingga Rp 200 juta per kepala. Sebagian 
utang itu merupakan warisan pengusaha Syamsul Nursalim. Setelah desakan berulangkali, petambak 
menanggung utang setidaknya Rp 20 juta, ditambah Rp125 juta utang modal ke Bank Negara Indonesia 
(BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Niaga Syariah dan utang yang terus bertambah setiap bulan 
kepada AWS sebesar Rp 900 ribu per bulan, sejak program revitalisasi digulirkan. 

 
2. Amukan petambak dan tindakan merusak kantor AWS (2/9/ 2010) merupakan akumulasi kekecewaan 

terhadap CP Prima. Sehingga tuduhan perusahaan, bahwa petambak yang tergabung pada P3UW berada di 
balik unjuk rasa AWS adalah tidak benar, sebagaimana dimuat di situs resmi perusahaan ( 
http://www.cpp.co.id/Entries.aspx?entry_id=133).  

 
3. Penangkapan terhadap petambak adalah upaya kriminalisasi. Ketua Perhimpunan Petambak Plasma Udang 

Windu (P3UW) Nafian Faiz dan tiga pengurus P3UW yakni Anul Muklis, Sigit Winardi, dan Abdurrahman 
hingga saat ini masih ditahan di Kepolisian Daerah Lampung. Pada  hari Rabu (29/9/2010), sekitar pukul 
04.30 WIB di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Pak Nafian bersama seorang pengacara dan aktivis Komisi 
untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dicegat oleh aparat polisi berpakaian preman di 
atas kapal. Tanpa surat penangkapan, Pak Nafian diminta ke Kantor Polisi Pengamanan Pelabuhan (KP3) 
Bakauheni.  Penangkapan dikaitkan dengan aksi pengrusakan aset-aset AWS/ CP Prima di Rawajitu Timur, 



Kabupaten Tulang Bawang. (Keterangan: ketika aksi massa terjadi (2/92010), Pak Nafian tidak berada di 
lokasi kejadian. Pada tanggal 2 September 2010, Pkl 11.00 WIB, ia sedang i’tikaf di masjid dekat rumahnya. 

   
Bersama Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW), kami mendesak Pemerintah Indonesia serta seluruh 
elemen untuk mengambil tindakan tegas, luar biasa, dan berani, sebagai berikut:   
 

i. Segera laksanakan revitalisasi. Jika CP Prima tidak menyanggupi, secepatnya hengkang dari 
Indonesia. Petambak ingin pemutusan Perjanjian Kerjasama (PKS 2007) dan menjadi mandiri, 
seperti yang pernah dirasakan saat periode pemerintahan Gus Dur.  

 
ii. Segera lakukan proses persidangan yang adil dan tidak memihak atas Nafian Faiz dan 

petambak lainnya. Jika memang tidak terdapat fakta/ bukti yang cukup dan sah secara hukum atas 
kesalahan yang dituduhkan, mereka harus segera dibebaskan. 

 
iii. Khusus kepada DPR RI, agar secepatnya melaksanakan fungsi kontrol atas kemelut 

penegakan hukum, yang dihadapi petambak, hingga mendorong Kepolisian dan Kejaksaan 
untuk mengusut tuntas pelbagai pelanggaran HAM yang terjadi, tak terkecuali dugaan 
penyalahgunaan dana revitalisasi. 

 
iv. Khusus kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan /KKP harus proaktif memberi 

informasi secara transparan, terkait jaminan perlindungan hak warga negara Indonesia 
(petambak) atas pemanfaatan sumber daya pesisir dan standar harga udang nasional.  

 
Beri dukungan anda untuk menghentikan lingkaran eksploitasi industri udang CP Prima. Harap mencantumkan 
nama, lembaga, negara asal lembaga, dan sertakan ke halaman petisi. Kirim kembali kepada kami, melalui Susan 
Herawati (email: susanherawati84@gmail.com). Salin dan sebarkan informasi petisi seluas mungkin. 
 
Terimakasih sangat atas perhatian dan kerjasamanya. 
 
Jakarta, 8 November 2010 
 
Hormat kami,   

1. Abdul Syukur, Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW), Indonesia 
2. Syukri J. Bintoro, Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW), Indonesia 
3. M. Riza Damanik, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesia  
4. M. Teguh Surya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesia 
5. Oslan Purba, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia  
6. Mukri Friatna, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesia 
7. Mae Ocampo, Friends of the Earth Asia Pacific, Indonesia  
8. Thowilun, Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW), Indonesia   

 
 
 
 


