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RESUME 
 

Penyediaan vitamin A di Indonesia saat ini berasal dari impor. Volume produk Vitamin A  dan turunannya (HS 
2936.21.00) yang diimpor Indonesia sebesar 227 ton tahun 2001 dan mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat 
menjadi 469 ton pada tahun 2019. Nilai impor produk tersebut juga mengalami peningkatan yakni dari USD 4.38 juta USD 
menjadi 26.97 juta pada periode tersebut. Sebagian besar negara sumber Vitamin A dan turunannya yang diimpor oleh 
Indonesia berasal dari Jerman (40 persen) dan Swis (30 persen) dan dua perusahaan multinasional yang banyak memasok 
vitamin A ke Indonesia  adalah BASF (Jerman) dan Roche (Perancis). 

Diperkirakan kebutuhan vitamin A kedepan baik untuk kebutuhan farmasi dan pangan akan semakin besar dan terus 
mengalami peningkatan, mengingat implementasi SNI 7709:2019 yakni kebijakan mandatori fortifikasi Vitamin A dan/atau 
Pro-vitamin A pada Minyak Goreng Sawit (MGS). Aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi SNI tersebut adalah 
penyediaan Vitamin A saat ini masih bersumber dari impor dan belum diproduksi di dalam negeri. Jika tetap mengandalkan 
impor dari produsen kartel internasional berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional serta 
dapat mengancam stabilitas dan kedaulatan Indonesia dalam penyediaan minyak goreng.  

Selain itu, kebutuhan vitamin A juga diperkirakan akan terus meningkat dengan kebutuhan micronutrisi dibutuhkan 
oleh tubuh yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Hal ini 
menunjukkan semakin besarnya kebutuhan produk tersebut di masa depan. Implikasinya adalah akan semakin banyak 
mengorbankan devisa untuk mengimpor produk tersebut sehingga menyebabkan semakin tingginya defisit neraca 
perdagangan Indonesia.  

Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan vitamin A atau pro-vitamin A harus bersumber dari produksi industri dalam 
negeri dengan memanfaatkan sumber daya lokal perlu segera dilakukan. Minyak sawit merupakan richest source of natural 
carotenoid dengan kandungan β-karoten yang besar dan kaya akan antioksidan serta sebagai prekusor alami vitamin A. 
Pengolahan minyak sawit menjadi Virgin Red Palm Oil (VRPO) merupakan salah satu solusi pengembangan produksi pro-
vitamin atau vitamin A. Besarnya potensi minyak sawit termasuk VRPO sebagai sumber pro-vitamin A yang dapat 
dimanfaatkan oleh industri di Indonesia baik sebagai produk kesehatan maupun fortifikan alami untuk produk pangan 
sebagai fortifikan. Oleh karena itu, besarnya potensi minyak sawit dan VRPO sebagai salah satu sumber vitamin atau pro-
vitamin A perlu dimanfaatkan dengan maksimal melalui pembangunan dan pengembangan industri vitamin A berbasis 
minyak sawit yang harus segera didorong dan dipercepat. 
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PENDAHULUAN 

Masalah kekurangan gizi merupakan 
suatu hal yang kompleks dan penting untuk 
segera diatasi. Salah satu masalah gizi mikro 
yang banyak diderita oleh masyarakat 
Indonesia adalah kekurangan vitamin A 
(KVA). Berdasarkan data WHO, jumlah 
penduduk Indonesia yang menderita KVA 
mencapai 10 juta jiwa, terdiri dari 37 persen 
anak balita, 17 persen wanita hamil dan 13 
persen ibu menyusui (Wahyuniardi et al., 
2017).  

Kekurangan vitamin A khususnya pada 
balita dan anak berpotensi menyebabkan 
gangguan penglihatan (kebutaan) dan 
mengganggu pertumbuhan hingga 
berpotensi menyebabkan stunting (tubuh 
pendek dan rendahnya fungsi kognitif). 
Bahayanya resiko KVA tersebut berpotensi 
mengancam produktivitas dan daya saing 
generasi penerus bangsa dan dapat 
menghambat pertumbuhan ekonomi, 
meningkatkan kemiskinan dan memperlebar 
ketimpangan dalam jangka panjang. 

Untuk mengurangi kasus KVA di 
Indonesia, Kementerian Kesehatan RI sejak 
tahun 1980-an memiliki program pemberian 
vitamin A pada balita dan anak-anak secara 
oral lewat posyandu (Herman, 2007). Selain 
itu, muncul strategi lain yang bersifat jangka 
panjang dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan vitamin A yakni secara tidak 
langsung melalui penambahan (fortifikasi) 
pada bahan makanan. Salah satu produk 
pangan yang dianjurkan untuk difortifikasi 
vitamin A adalah minyak goreng sawit 
(MGS). 

Selain mencegah KVA yang bisa 
mengakibatkan stunting, vitamin A juga 
sangat dibutuhkan di tengah masa pandemi 
Covid-19 seperti saat ini. Vitamin A 
termasuk kedalam asupan gizi dan nutrisi 
yang dibutuhkan oleh tubuh yang 
bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan 
dan imunitas tubuh sehingga dapat 
meminimalisir infeksi virus. 

Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia 
(Persagi) menyebutkan bahwa antioksidan 
yang terkandung dalam vitamin A lebih 
efektif dibandingkan antiaoksidan dalam 
vitamin C (PASPI, 2020). Hal ini dikarenakan 
vitamin A akan membantu limfosit (sel 
darah putih) untuk bekerja lebih efektif 

menangkal virus. Selain itu jika diibaratkan 
sebagai pemain sepak bola, vitamin A adalah 
front line atau garda terdepan yang 
menghadapi infeksi akibat virus. Vitamin A 
juga dapat memacu produksi sitokinin yang 
dapat meningkatkan produksi antibodi. 
Antibodi tersebut yang dibutuhkan oleh 
tubuh untuk menetralisir patogen penyebab 
infeksi.  

Paparan diatas menunjukkan bahwa 
besarnya kebutuhan vitamin A di Indonesia 
baik dalam rangka mencegah KVA maupun 
menjaga sistem imun tubuh di masa 
pandemi Covid-19. Namun saat ini, 
Indonesia mengandalkan impor dalam 
rangka memenuhi kebutuhan vitamin A 
dalam negeri karena produksi domestik 
belum tersedia. Implikasi secara ekonomi 
dari ketergantungan impor tersebut adalah 
penambahan beban neraca perdagangan 
yang akan membuat semakin defisit. Selain 
itu, ketergantungan import yang tinggi juga 
berpotensi menyebabkan instabilitas 
kedaulatan negeri. 

Oleh karena itu, Indonesia harus 
memproduksi vitamin A yang dihasilkan 
oleh industri farmasi dalam negeri dengan 
memanfaatkan kekayaan sumberdaya lokal 
yang melimpah di Indonesia. Salah satu 
sumberdaya lokal yang memiliki potensi 
kandungan vitamin A atau pro-vitamin A 
yang besar adalah minyak sawit. Minyak 
sawit juga dianggap sebagai richest source of 
natural carotenoid. 

Tulisan ini bertujuan untuk 
menginformasikan besarnya potensi minyak 
sawit sebagai sumber vitamin A dan 
menunjukkan urgensi pemerintah dalam 
rangka mendorong percepatan produksi 
pro-vitamin A berbasis minyak sawit.  
 
 
 

BESARNYA IMPOR UNTUK MEMENUHI 
KEBUTUHAN VITAMIN A INDONESIA 

Untuk memenuhi besarnya kebutuhan 
vitamin A, Indonesia mengimpor produk 
tersebut dari dua perusahaan multinasional 
yakni BASF (Jerman) dan Roche (Perancis). 
Volume produk Vitamin A  dan turunannya 
(HS 2936.21.00) yang diimpor Indonesia 
sebesar 227 ton tahun 2001 dan mengalami 
peningkatan lebih dari dua kali lipat menjadi 
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603 ton pada tahun 2018. Namun, volume 
impor vitamin A pada tahun 2019 
mengalami penurunan menjadi 469 ton 
(Gambar 1). 

 
 

 

 
Gambar 1. Perkembangan Nilai Impor Vitamin A dan Turunannya di Indonesia (Sumber: ITC 

Trademap, 2020) 
 
Sama seperti volume impor, nilai impor 

produk Vitamin A dan turunannya juga 
mengalami peningkatan yakni dari USD 4.38 
juta USD menjadi USD 40.75 juta selama 
periode tahun 2001-2018. Namun, seiring 
dengan volume impor yang berkurang pada 
tahun 2019 sehingga nilai impor vitamin A 
juga mengalami penurunan menjadi 26.97 
juta. Meskipun nilai impornya mengalami 
penurunan, namun tetap membebani defisit 
neraca perdagangan RI. Dan diperkirakan 
seiring dengan permintaan dan kebutuhan 
vitamin A yang mengalami peningkatan di 
masa depan, dikhawatirkan akan semakin 
banyak mengorbankan devisa untuk 
mengimpor produk tersebut sehingga 
menyebabkan semakin tingginya defisit 
neraca perdagangan Indonesia.  

Berdasarkan penelitian Igami dan 
Sugaya (2017) menunjukkan bahwa struktur 

pasar Vitamin A dunia sudah sejak lama 
dikuasai kartel. Perilaku kartel dalam rangka 
memaksimumkan profitnya adalah kontrol 
produksi sehingga meningkatkan harga jual. 
Terbatasnya pasokan vitamin A di dunia juga 
menyebabkan peningkatan harga yang 
selama ini tidak bisa dihindari. Hal yang 
sama terjadi pada bulan November 2017 
dimana salah satu pabrik Vitamin A milik 
BASF di Jerman mengalami kebakaran 
sehingga menyebabkan krisis penyediaan 
Vitamin A di dunia dan berimplikasi pada 
peningkatan harga Vitamin A. Kondisi 
tersebut juga ditunjukkan dari harga 
Vitamin A yang diimpor Indonesia yang 
mengalami peningkatan cukup signifikan 
sekitar 71 persen yakni dari USD 39,479 per 
ton tahun 2017 menjadi USD 67,570 per ton 
tahun 2018 (Gambar 2).

 

 
Gambar 2. Perkembangan Harga Impor Vitamin A dan Turunannya di Indonesia (Sumber: 

ITC Trademap, 2020 diolah) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Volume Impor 227 207 155 184 208 349 321 407 239 357 341 341 386 661 299 397 453 603 469

Nilai Impor 4.38 3.91 3.17 3.13 3.21 5.11 5.30 9.10 6.18 7.24 10.26 9.52 9.84 12.37 10.37 15.45 17.88 40.75 26.97

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

ju
ta

 U
SD

 

To
n

 

 -
 10,000
 20,000
 30,000
 40,000
 50,000
 60,000
 70,000
 80,000

U
SD

/T
o

n
 



178  Palm Oil Journal, Vol I No. 26/09/2020 

@PASPI2020 

Jika dilihat dari sumber vitamin A dan 
produk turunannya yang diimpor oleh 
Indonesia (Gambar 3), Jerman merupakan 
negara eksportir utama vitamin A yang 
ditunjukkan dengan pangsanya mencapai 29 

persen. Negara lainnya yang menjadi sumber 
impor vitamin A Indonesia adalah 
Switzerland (26 persen), China (12.5 
persen), Denmark (11.5 persen) dan 
Amerika Serikat (2 persen).  

 
Gambar 3. Negara Eksportir Vitamin A dan Turunannya ke Indonesia (Sumber: ITC  

Trademap, 2020) 
 
Sebagian besar impor vitamin A yang 

dilakukan oleh Indonesia digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan industri farmasi. 
Selain industri farmasi, potensi permintaan 
vitamin A yang besar dan diperkirakan akan 
meningkat berasal dari industri pangan. 
Praktisi kesehatan menyarankan untuk 
mendapatkan vitamin A dapat diperoleh dari 
sumber makanan dibandingkan suplemen. 
Hal ini dikarenakan konsumsi suplemen 
vitamin A dengan dosis tinggi dan rutin akan 
memicu hipervitaminosis. Oleh karena itu, 
fortifikasi (penambahan) vitamin A dalam 
produk makanan menjadi solusi untuk 
memenuhi kebutuhan vitamin A. Namun, 
tidak semua bahan makanan dapat 
difortifikasi dengan vitamin A, produk 
pangan yang dapat difortifikasi seperti 
minyak goreng, tepung terigu, gula, margarin 
dan susu. Dan pemerintah Indonesia 
mengeluarkan kebijakan fortifikasi vitamin 
A pada produk minyak goreng sawit (KFI, 
2017). 

Melalui SNI 7709:2012 dan SNI 
7709:2019, pemerintah Indonesia 
mewajibkan fortifikasi kandungan vitamin A 
dan/atau pro-vitamin A minimum sebesar 
45 IU/g (tingkat pabrik) pada minyak goreng 
sawit. Sesuai dengan ketentuan UU No. 20 
Tahun 2014 tentang Standarnisasi maka 
persyaratan tersebut bersifat wajib 
(mandatori). Aspek penting terkait dengan 

SNI tersebut adalah terkait penyediaan 
Vitamin A dan/atau Pro-vitamin A sebagai 
fortifikan mengingat penyediaan vitamin A 
saat ini masih bersumber dari impor dan 
belum diproduksi di dalam negeri 
sedangkan implementasi SNI MGS tersebut 
akan berlaku per 1 Januari 2020 
berdasarkan Permenperin No. 47 Tahun 
2018, namun sepertinya implementasi 
regulasi tersebut kembali tertunda. 

GIMNI memperkirakan impor vitamin A 
yang akan dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan fortifikasi sebenyak 175 ton per 
tahun dan menghabiskan devisa sebanyak 
Rp 525 Miliar per tahun (Wahyudin, 2017). 
Besarnya beban defisit dan makin tingginya 
ketergantungan impor Indonesia 
diperkirakan akan membahayakan sektor 
perekonomian Indonesia. 

Kondisi pasar suplier vitamin A yang 
dikuasai kartel berpotensi melanggar UU 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan 
Usaha Perilaku. Selain menghadapi resiko 
hukum, industri MGS juga akan dikontrol 
oleh kartel internasional terkait terbatasnya 
ketersediaan penyediaan vitamin A dan 
kontrol atas harga MGS. Implikasinya adalah 
terganggunya ketahanan pangan dan 
ketahanan ekonomi nasional serta dapat 
mengancam stabilitas dan kedaulatan 
Indonesia dalam penyediaan minyak goreng. 
Hal ini dikarenakan mengingat industri MGS 
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merupakan salah satu industri strategis 
nasional yang mampu menyediakan sekitar 
5 juta ton MGS setiap tahun untuk 
memenuhi kebutuhan 267 juta penduduk 
Indonesia. Selain itu, Industri MGS juga 
merupakan salah satu industri hilir dari 16 
juta kebun sawit nasional yang di dalamnya 
terdapat 3 juta rumah tangga petani sawit, 
dan sekitar 12 juta tenaga kerja langsung.  

Untuk meminimalisir resiko yang harus 
dihadapi oleh industri MGS dan masyarakat 
Indonesia secara keseluruhan sekaligus 
dapat mengembangkan industri hilir yang 
akan berimplikasi pada penciptaan 
multiplier effect dan nilai tambah ekonomi 
yang besar, maka pengembangan produksi 
vitamin A berbasis sumber daya lokal di 
dalam negeri perlu segera dilakukan.  

 
 

PRODUKSI VITAMIN A DARI MINYAK 
SAWIT 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan 
vitamin A yang besar dan diperkirakan terus 
mengalami peningkatan seiring dengan 

kebutuhan farmasi dan pangan, Indonesia 
perlu memproduksi vitamin A atau pro-
vitamin A dalam negeri dengan 
memanfaatkan sumber daya lokal. 
Ketersediaan sumber daya lokal tersebut 
harus melimpah sehingga mampu menjamin 
keberlanjutan suplai dan produksi. 

Salah satu sumber daya lokal yang 
memiliki potensi kandungan vitamin A atau 
pro-vitamin A yang besar dengan 
ketersediaan yang melimpah adalah minyak 
sawit. Minyak sawit merupakan richest 
source of natural carotenoid dengan 
kandungan β-karoten yang besar 
(Nagendran et al., 2000; Dauqan et al., 2011).  
Bahkan secara ekuivalen kandungan vitamin 
A nya lebih besar dibandingkan sumber lain 
seperti jeruk, pisang, tomat dan wortel 
(Tabel 1). Minyak sawit juga memiliki 
banyak beta karoten, suatu antioksidan dan 
prekusor vitamin A alami (Krinsky, 1993). 

 
 
 
 

 
Tabel 1. Perbandingan Kandungan Vitamin A (Setara Retinol) Minyak Sawit Dibandingkan Bahan 

Lainnya 

Bahan Pangan g Retinol Equivalent/100 g (edible)

Jeruk 21 

Pisang 50 

Tomat 130 

Wortel 400 

Minyak Sawit Kasar (CPO) 6.700 

 Sumber: Hariyadi (2010) 
 
Pada dasarnya minyak goreng sawit 

(MGS) yang terbuat dari pengolahan minyak 
sawit memiliki kandungan beta carotene 
yang tinggi, namun dikarenakan untuk 
memproduksi MGS atau RBD Olein melalui 
proses pengolahan yang menyebabkan 
kandungan beta carotene tersebut hilang. 
Hal ini dikarenakan senyawa beta carotene 
sensitif terhadap panas dan reaksi oksidasi. 
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia 
melalui SNI 7709:2019 mewajibkan industri 

MGS untuk melakukan fortifikasi vitamin A 
dan atau pro-vitamin A dalam MGS sebagai 
upaya untuk meningkatkan kandungan gizi. 

Untuk melaksanakan mandatori 
tersebut, sumber fortifikan dapat 
memanfaatkan besarnya potensi beta 
carotene yang terkandung dalam minyak 
sawit. Banyak penelitian yang 
merekomendasikan sumber fortifikan yang 
kaya beta carotene sawit yakni produk 
Virgin Red Palm Oil (VRPO) atau minyak 
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sawit merah. Penelitian yang dilakukan 
Departemen Kesehatan RI tahun 1963-1965 
mengungkapkan bahwa penggunaan red 
palm oil dapat meningkatkan status vitamin 
A dengan indikator kenaikan vitamin A 
dalam serum anak-anak (Oey et al. 1967). 
VRPO juga berasal dari mesocarp kelapa 
sawit yang sama namun proses 
pengolahannya hanya menghilangkan 
komponen pengotornya tanpa melalui 
proses bleaching, sehingga minyaknya 
berwarna merah – jingga alami tanpa 
pewarna buatan yang menandakan minyak 
tersebut kaya akan beta karoten 

Kandungan karoten (alpha dan beta) 
pada VRPO ini sebanyak ekuivalen 300-500 
mg/kg. Penelitian Hariyadi (2019) 
menunjukkan bahwa 10 persen VRPO 
dengan kandungan beta carotene sebanyak 
300 ppm dikombinasikan dengan 90 persen 
MGS yang tidak mengandung beta carotene, 
akan menghasilkan MGS yang kaya karotene 
sebanyak 30 ppm atau kandungan vitamin A 
(pro-vitamin A) setara 50 IU. Artinya 
aktivasi vitamin A dengan menggunakan 
fortifikan VRPO pada MGS melebihi 
kandungan yang diwajibkan dalam SNI MGS 
yakni sebesar 45 IU.  

Berdasarkan penelitian Yuliasari et al. 
(2017) merekomendasikan metode 
mikroenkapsulasi dengan menggunakan 
bahan pengapsul yang terbuat dari 
kombinasi maltodeskstrim dan xanthum gum 
sehingga dapat melindungi beta carotene 
yang terdapat dalam VRPO sekaligus 
memperluas aplikasi fortifikan tersebut. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa produk VRPO 
dapat dimanfaatkan sebagai sumber pro-
vitamin A dan fortifikan pada MGS. 

Penggunaan VRPO sebagai fortifikan 
MGS sebagai upaya implementasi SNI MGS, 
juga dinilai lebih aman bagi kesehatan 
mengingat VRPO merupakan fortifikan 
alami. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 
Kupan et al. (2016) yang menunjukkan 
ekstrasi beta carotene dari minyak sawit 
merupakan upaya untuk menghadapi 
tantangan pasar dunia terkait perubahan 
preferensi konsumen global terhadap 
produk vitamin dan pro-vitamin A yang 
alami, sehat, aman bagi kesehatan dalam 
jangka panjang dan ramah lingkungan.  

Berdasarkan paparan diatas 
menunjukkan bahwa minyak sawit memiliki 

potensi yang besar sebagai sumber pro-
vitamin A yang dapat dimanfaatkan oleh 
industri di Indonesia baik sebagai produk 
kesehatan maupun fortifikan bahan pangan. 
Oleh karena itu, perkembangan produksi 
VRPO sebagai salah satu sumber vitamin 
atau pro-vitamin A berbasis minyak sawit 
harus segera didorong dan dipercepat. 

 

KESIMPULAN 

Penyediaan vitamin A di Indonesia saat 
ini berasal dari impor. Volume impor 
Vitamin A dan turunannya Indonesia pada 
tahun 2019 mengalami peningkatan hampir 
dua kali lipat menjadi 469 ton tahun 
dibandingkan tahun 2001. Nilai impor 
vitamin A juga mengalami peningkatan 
menjadi USD 26.87 juta pada tahun 2019. 
Sebagian besar negara sumber Vitamin A 
dan turunannya yang diimpor oleh 
Indonesia berasal dari Jerman (40 persen) 
dan Swis (30 persen).  

Diperkirakan kebutuhan vitamin A 
kedepan baik untuk kebutuhan farmasi dan 
pangan akan semakin besar dan terus 
mengalami peningkatan, mengingat 
implementasi SNI 7709:2019 yakni 
kebijakan mandatori fortifikasi Vitamin A 
dan/atau Pro-vitamin A pada Minyak Goreng 
Sawit (MGS). Selain itu, kebutuhan vitamin A 
juga diperkirakan akan terus meningkat 
dengan kebutuhan micronutrisi dibutuhkan 
oleh tubuh yang bermanfaat untuk 
meningkatkan imunitas tubuh di tengah 
pandemi Covid-19 seperti saat ini. Jika tetap 
mengandalkan impor dari produsen kartel 
internasional berpotensi mengganggu 
ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi 
nasional serta dapat mengancam stabilitas 
dan kedaulatan Indonesia dalam penyediaan 
minyak goreng.  

Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan 
vitamin A atau pro-vitamin A harus 
bersumber dari produksi industri dalam 
negeri dengan memanfaatkan sumber daya 
lokal perlu segera dilakukan. Pengolahan 
minyak sawit menjadi Virgin Red Palm Oil 
(VRPO) merupakan salah satu solusi 
pengembangan produksi pro-vitamin atau 
vitamin A yang dapat diproduksi oleh 
industri farmasi domestik yang dapat 
digunakan baik di bidang kesehatan maupun 
pangan.  
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