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MASYARAKAT SIMPANG BAYAT dan PT. BPP BERSEPAKAT 

MENGAKHIRI SENGKETA LAHAN 

 

Bayunglencir – Warga Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayunglencir, Kabupaten Musi 

Banyuasin, Sumatera Selatan, pada hari Senin (5/12) telah bermufakat dengan PT. Bumi 

Persada Permai untuk mengakhiri konflik lahan seluas 258,8 hektar yang telah berlangsung 

lama. Suhardi, tokoh masyarakat Simpang Bayat mengatakan “Implementasi hari ini 

merupakan hasil kemufakatan upaya penyelesaian dari konflik lahan yang telah berjalan 

sekitar 4 tahun yang lalu melalui proses diskusi, pertemuan dan negosiasi. Alhamdulillah, 

tanpa aksi-aksi demonstrasi pihak perusahaan telah mendengar aspirasi kami, dan pada 

hari ini persoalan lahan ini dapat diakhiri dan disaksikan langsung oleh Kepala Desa Simpang 

Bayat, perwakilan dari EcoNusantara, dan kepala distrik PT. BPP beserta jajaran’’ jelasnya.  

EcoNusantara telah mendampingi warga masyarakat untuk menempuh jalur negosiasi dan 

dialog tanpa kekerasan untuk mengakhiri konflik yang berlangsung sejak April 2019, 

Alhamdulillah konflik ini dapat diselesaikan dengan sangat baik dan tanpa ada pihak yang 

merasa tersakiti sebagaimana layaknya konflik lahan yang terjadi selama ini, ungkap 

Zulfahmi, Direktur EcoNusantara. “Kami akan terus mendorong upaya resolusi konflik 

dengan cara damai dan bermartabat,” tambahnya.  

Abdullah Bakrie selaku Ketua Tim Penyelesaian Konflik PT BPP menjelaskan dengan adanya 

titik temu dalam penyelesaian konflik lahan ini, perusahaan akan memenuhi kewajiban 

dengan haparan hubungan perusahaan dengan masyarakat semakin lebih baik lagi ke 

depan. “Perusahaan Ingin mencari penyelesaian titik temu bukan cari menang,” tegas beliau.  

Kepala Desa Simpang Bayat, Faturrohman turut mengapresiasi capaian kedua belah pihak 

yang dapat bersepakat untuk mengakhiri konflik dengan cara damai dan mengedepankan 

tuntutan masyarakat. “Kami mendukung keberadaan perusahaan yang memiliki kepedulian 

kepada masyarakat sekitar dengan harapan dapat tumbuh bersama membangun ekonomi 

desa yang berkelanjutan.” Ungkapnya.  
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Nara Hubung;  

- Suhardi, Tokoh Masyarakat, Hp. 0821-8633-0325 

- Faturrohman, Kepala Desa Simpang Bayat, Hp. 0853-6654-2456 

- Abdullah Bakrie, Ketua Tim Penyelesaian Konflik PT BPP, Hp. 0813-6689-2642 

- Zulfahmi, Direktur EcoNusantara, Hp. 0812-6821-214  


