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EKOSISTEM LEUSER  merupakan bentang 
alam yang luas, padat, dan sangat tua di 
Pulau Sumatera, Indonesia dengan luas lebih 
dari 6,5 juta hektar, terdiri dari hutan tropis 
dataran rendah dan hutan tropis berbukit, dan 
lebih dari 460,000 hektar lahan gambut yang 
kaya akan karbon. Ekosistem ini merupakan 
salah satu tempat dengan keanekaragaman 
hayati tertinggi yang pernah tercatat.  

Tempat ini tidak seperti tempat lainnya dan 
hanya ada satu-satunya di Bumi-Leuser memiliki 
keragaman tanaman dan hewan tingkat yang 
hebat,  setidaknya terdapat 105 spesies mamalia, 
382 spesies burung, dan 95 spesies reptil dan 
amfibi. Leuser juga merupakan bentang alam 
hutan utuh terluas yang tersisa di Sumatera. Para 
peneliti dan konservasionis menganggap Ekosistem 
Leuser sebagai salah satu hutan terpenting yang 
tersisa di Asia Tenggara, terutama karena tempat 
ini merupakan tempat terakhir dengan luas area 
dan kualitas yang cukup baik untuk menopang 
populasi spesies langka seperti harimau Sumatera, 
orangutan, badak, gajah, macan dahan, dan 
beruang madu. Ekosistem Leuser, faktanya 
merupakan tempat terakhir di Bumi dimana semua 
spesies tersebut bisa ditemukan dalam satu area. 

Wilayah ini juga berperan 
penting dalam mengatur 
iklim global dengan cadangan 
karbon dalam jumlah besar di 
lahan gambut dan hutan dataran 
rendah yang masih berdiri. Hutan 
menyediakan persediaan air bersih 
untuk jutaan warga yang tinggal di Aceh, 
tempat hidup untuk masyarakat pedesaan 
yang beragam-banyak , termasuk mereka 
yang tinggal di area ini dari generasi ke generasi 
dan bergantung pada ekosistem untuk sumber 
pangan dan sumber mata pencaharian mereka. 

TERBUKA UNTUK BISNIS:  ANCAMAN 
INDUSTRI YANG SEMAKIN DEKAT 

Saat ini, Ekosistem Leuser berada pada 
persimpangan jalan yang rapuh. Bukannya 
dilindungi di bawah hukum Indonesia, 
Ekosistem Leuser justru dikepung oleh 
perkebunan kelapa sawit dan beberapa 
rencana pembangunan lainnya. 

Minyak kelapa sawit merupakan minyak sayur 
termurah yang ada di bumi ini. Komoditas 
ini bisa ditemukan di berbagai makanan, 
produk perawatan, dan produk-produk seperti 
keripik kentang, kue kering, mi instant, es krim, 
makanan beku, sampo, lipstik, serta makanan 
hewan. Permintaan global yang melonjak telah 
menyebabkan industri perkebunan kelapa sawit 
yang masif merasuk ke jantung hutan tropis di 
seluruh dunia, termasuk di Ekosistem Leuser. 

Perkebunan kelapa sawit yang tersebar dimana-
mana telah menghancurkan bentang alam 
Sumatera, mengambil lahan dari desa-desa, 
menghancurkan habitat kritis dari satwa-satwa 
liar dan memutus koridor lintasan satwa-satwa liar. 
Ketika area terakhir dengan hutan dataran rendah 
yang masih utuh dan lahan gambut dibersihkan, 
dikeringkan dan dibakar untuk membuat jalan bagi 

 
 
perkebunan 
kelapa sawit, spesis 
ikonik semakin mendekati 
gerbang kepunahan. Ahli orangutan 
mengingatkan bahwa orangutan Sumatera 
bisa menjadi spesies yang pertama punah dari 
alam liar jika hutan dataran rendah dan lahan 
gambut di Ekosistem Leuser dihancurkan-sebuah 
warisan dari generasi kita yang tidak mungkin 
kita tinggalkan untuk generasi mendatang . 

Namun ekspansi perkebunan kelapa sawit 
bukanlah satu-satunya ancaman terhadap 
ekosistem yang berharga ini. Ditambah dengan 
pertambangan yang tidak terkontrol, pembalakan 
dan perburuan, termasuk juga ekspansi perkebunan 
industri bubur kertas, ekosistem yag penting ini 
menghadapi badai kehancuran yang lengkap. 

Terlebih lagi, Presiden Indonesia yang baru terpilih, 
Joko Widodo, beserta kabinetnya siap untuk 
menerima atau menolak rencana tata ruang 
yang diajukan untuk area tersebut. Tata ruang 
yang baru ini akan menghapus perlindungan 
area hutan yang luas di dalam Ekosistem Leuser 
dan membuka bentang alam yang penting untuk 
melanjutkan pembangunan industri skala besar. 
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PERUSAHAAN PEMICU PERMINTAAN 
Musim Mas Group, Wilmar International Ltd dan 
Golden Agri-Resources Ltd (GAR) merupakan 
tiga pembeli dan pedagang minyak kelapa 
sawit yang besar. Mereka mewakili lebih dari 
setengah perdagangan minyak kelapa sawit 
global dan memicu permintaan global untuk 
komoditas ini. Musim Mas Group, Wilmar, dan 
GAR memiliki kilang minyak dan fasilitas ekspor 
di pelabuhan-pelabuhan terdekat dari Ekosistem 
Leuser, membuat ketiga perusahan ini berada 
dalam posisi yang sangat memungkinkan 
untuk mengambil ‘Kelapa Sawit Bermasalah’ 
di dalam Ekosistem Leuser. Wilmar dan GAR 
telah mengadopsi kebijakan kelapa sawit yang 
berkelanjutan dan bekerja untuk menghapuskan 
Kelapa Sawit Bermasalah dari rantai pasokan 
global mereka. Ini merupakan saatnya bagi Musim 
Mas Group untuk melakukan hal yang sama. 

Laporan Tempat Terakhir di Bumi ini mengekspos 
hubungan antara Musim Mas Group dengan 
penghancuran Ekosistem Leuser. Bukti di lapangan 
menunjukkan adanya hubungan antara kilang 
minyak milik perusahaan tersebut dengan pabrik 
penggilingan yang memproses buah sawit yang 
tumbuh di dalam Ekosistem Leuser. Musim Mas 
Group harus memutus rantai hubungan dengan 
penghancuran Ekosistem Leuser sesegera mungkin. 

Perusahaan produsen barang-barang yang 
mendgagang minyak sawit dari para pemasok 
tersebut juga berisiko mendapatkan Kelapa Sawit 
Bermasalah dari Ekosistem Leuser. Terutama dalam 
kasus perusahaan-perusahaan yang disebut 
sebagai “Snack Food 20” (Makanan Ringan 
20) yang memroduksi ratusan merek produk 
dan menghasilkan lebih dari 432 milyar dolar 
setiap tahunnya dari hasil penjualan gabungan.  
Perusahaan-perusahaan raksasa “Snack Food 20” 
tersebut termasuk di antaranya adalah PepsiCo, 
Kraft Foods Group, The H.J. Heinz Company, The 
Campbell Soup Company, Hillshire Brands, Grupo 
Bimbo, Nissin Foods dan Toyo Suisan Kaisha 
Ltd, yang terutama terekspos menggunakan 
Kelapa Sawit Bermasalah dari Ekosistem Leuser 
karena mereka belum mengadopsi dan belum 
mengimplementasikan kebijakan pengadaan 
kelapa sawit yang bertanggung jawab. 

SOLUSI
Para penanam, pengolah, 
pedagang, pemodal, 
produsen barang, pemerintah, 
dan masyarakat Aceh serta 
Indonesia, semua memiliki peran 
penting dalam melindungi Ekosistem 
Leuser karena keputusan mereka akan 
menentukan apakah area ini akan dilindungi 
untuk generasi mendatang atau terbuka untuk 
pembangunan yang baru dan destruktif. 

Presiden Joko Widodo harus menegakkan hukum 
Indonesia dan memastikan bahwa perlindungan 
tetap dijalankan untuk harta kekayaan global 
ini. Namun pemerintah Indonesia tidak bisa 
sendirian dalam memastikan nasib dari 
ekosistem yang penting ini. Faktanya adalah 
bahwa untuk melindungi Ekosistem Leuser-dan 
hutan tropis berharga kita yang masih tersisa 
di seluruh dunia-kita harus mengubah secara 
fundamental cara kelapa sawit diproduksi. 

Ini akan menjadi usaha yang besar dan 
kompleks. Namun sangat penting bahwa semua 
pemangku kepentingan yang berhubungan 
dengan rantai pasokan kelapa sawit-termasuk 
para penanam, pemroses, pembeli, pedagang, 
dan pemodal, serta pemerintah dan produsen 
barang-melaksanakan perannya masing-masing 
untuk mengakhiri keterlibatan dengan Kelapa 
Sawit Bermasalah dan mendorong perubahan 
menuju penggunaan lahan dan produksi minyak 
kelapa sawit yang bertanggung jawab. 

Selama 12 bulan terakhir tumbuhnya jumlah aktor 
di sektor bisnis dan pemerintah, termasuk sejumlah 
perusahaan Snack Food 20, telah berkomitmen 
untuk bekerja sama dalam menghentikan 
penghancuran hutan dan lahan gambut serta 
pelanggaran hak masyarakat, masyarakat adat dan 
para pekerja. Nasib Ekosistem Leuser, hutan tropis 
langka di dunia dan iklim kita sekarang bergantung 
pada lambannya Snack Food 20 dan industri 
perkebunan kelapa sawit dalam mengadopsi 
komitmen serupa dan mengimplementasikan 
komitmen tersebut menjadi aksi. 
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Di dalam hutan Ekosistem Leuser yang 
luas, masih terdapat kesempatan 

untuk menyelamatkan tempat spesial 
yang penting untuk dunia. Pilihan untuk 

masa depan ditentukan sekarang. 

Apakah Anda akan berdiri bersama 
dengan kami untuk melindungi Ekosistem 

Leuser dari Kelapa Sawit Bermasalah? 

Kunjungi www.ran.org/lastplaceonearth 
untuk mengunduh laporan 

selengkapnya dan ikut beraksi. 
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