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RESUME 
 

Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir dalam 
jangka pendek. Bahkan di beberapa negara, seperti Indonesia, kurva penambahan kasus positif Covid-19 terus meningkat 
dengan rata-rata penambahan jumlah kasus per hari sebanyak 4 ribu kasus. Namun, kita semua harus berjuang agar tetap 
dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial secara normal, dengan menerima keberadaan virus Corona sebagai bagian 
dari kehidupan. Salah satu upaya beradaptasi dengan pandemi dan Covid-19 adalah dengan melaksanakan protokoler 
kesehatan, diantaranya adalah menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi serta menjaga 
kebersihan/higenitas tubuh.  

Kontribusi industri sawit di tengah pandemi semakin terlihat dengan turut serta menjadi bagian dari solusi untuk 
“mengendalikan dan mengatasi” Covid-19 melalui produk-produk berbasis sawit yang dihasilkan oleh industri hilir. Pada 
produk pangan dan kesehatan, selain multiguna dapat diaplikasikan pada seluruh produk makanan yang banyak ditemukan 
di supermarket, minyak sawit juga kaya akan vitamin A dan vitamin E bahkan kandungannya lebih besar dibandingkan 
sumber pangan lain. Kandungan vitamin A (setara retinol) yang terdapat dalam minyak sawit mentah (CPO) mencapai 
6700 μg, sedangkan kandungan vitamin E dalam minyak sawit mencapai 1.172 ppm. Kandungan asam laurik yang terdapat 
dalam minyak inti sawit juga dapat menjaga dan modulate sistem imun. Selain menjadi “pabrik biologis” vitamin A dan E 
serta kaya akan asam lauric yang mampu meningkatkan sistem, minyak sawit juga mengandung asam palmitat yang 
berperan dalam memberikan perlindungan terhadap paru-paru yang sangat dibutuhkan pada kondisi pandemi seperti 
sekarang. 

Sementara itu pada produk higenitas, industri sawit juga mampu menghasilkan produk personal care (sabun, 
shampo), deterjen, hand sanitizer dan biodisinfektan yang bermanfaat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan 
sebagai salah satu upaya pencegahan dari penularan virus Corona, sekaligus juga lebih ramah lingkungan karena dapat 
dengan mudah terurai di alam (biodegradable). Penerapan protokoler kesehatan dan kebiasaan baru di masa pandemi 
seperti rajin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer serta menjaga kebersihan diri dan 
lingkungan, juga berdampak pada peningkatan produk biosurfaktan (oleokimia) berbasis sawit sebagai bahan baku produk 
higenitas. Hal tersebut terkonfirmasi dari data penyerapan oleokimia sawit baik di pasar domestik dan dunia melalui 
kinerja ekspor mengalami peningkatan pada tahun 2020. 
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PENDAHULUAN 

Sejak awal kemunculannya di Wuhan 
China pada bulan Desember 2019 hingga 
kini sepuluh bulan kemudian, jumlah kasus 
positif Covid- mencapai hampir 43 juta di 
217 negara (WHO, 2020). Indonesia juga 
menjadi salah satu negara dengan jumlah 
kasus Covid-19 terus meningkat. 
Berdasarkan data Komite Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(2020), jumlah kasus positif Covid-19 di 
Indonesia mencapai lebih dari 396 ribu 
kasus (update tanggal 27 Oktober 2020). 

Vaksin atau obat Covid-19 juga belum 
secara resmi diumumkan telah diproduksi 
secara massal, meskipun banyak perusahaan 
farmasi di berbagai negara telah melakukan 
berbagai penelitian dan ujicoba vaksin 
tersebut. Status pandemi yang ditetapkan 
oleh World Health Organization (WHO) pada 
Maret 2020, juga belum juga dicabut.  Hal ini 
menunjukkan bahwa Covid tampaknya sulit 
dihilangkan dari masyarakat global dalam 
jangka pendek.  

Pada awal periode pandemi, banyak 
negara yang menerapkan kebijakan 
lockdown atau pembatasan aktivitas sosial 
dan ekonomi di tempat publik. Implikasinya 
adalah pelambatan aktivitas produksi dan 
konsumsi sehingga menyebabkan growth 
GDP yang negatif hingga mengakibatkan 
resesi ekonomi. Jika kondisi ini terus 
dibiarkan maka akan menyebabkan 
masalah-masalah ekonomi lainnya seperti 
kemiskinan, pengangguran dan masalah 
lainnya. Oleh karena itu, meskipun virus 
corona masih ada di muka bumi ini, vaksin 
belum dapat diproduksi secara massal dan 
status pandemi belum dicabut, masyarakat 
global harus tetap melaksanakan kegiatan 
ekonomi (produksi dan konsumsi), agar 
tetap menggerakkan roda perekonomian 
sehingga terhindar dari jurang resesi 
ekonomi. 

Namun, aktivitas yang dilakukan oleh 
masyarakat global juga harus menyesuaikan 
dan beradaptasi dengan kondisi pandemi 
seperti saat ini, atau era ini kita kenal 
dengan era New Normal. Keberadaan virus 
Corona harus diterima sebagai bagian dari 
kehidupan, tetapi masyarakat global secara 
mandiri harus berusaha untuk mencegah 
penularan virus tersebut dengan 

menjalankan berbagai prosedur dan 
protokoler kesehatan seperti menjaga jarak 
dan menghindari pusat kerumunan (social 
distancing), memakai masker, menjaga 
kebersihan diri hingga menjaga daya tahan 
tubuh. 

Industri sawit selain menjadi lokomotif 
yang mampu menggerakkan roda 
perekonomian daerah dan juga 
berkontribusi terhadap terciptanya surplus 
neraca perdagangan Indonesia di tengah 
pandemi Covid-19, namun industri ini juga 
berkontribusi melalui produksi produk 
berbasis sawit yang bermanfaat untuk 
mencegah dan “mengatasi” pandemi Covid-
19. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan 
untuk mendiskusikan berbagai produk sawit 
yang dimaksud. 

 
 

PRODUK SAWIT SOLUSI DI MASA 
PANDEMI COVID-19 

Perkebunan kelapa sawit memiliki 
karakteristik seperti letaknya yang berada di 
pelosok daerah yang jauh dari pusat kota, 
rasio man-space ratio yang rendah, 
persistensi produksi dan inelastic supply dan 
memiliki simboisis mutualisme dengan 
ekonomi lokal, karakteristik yang demikian 
dianggap menjadi keunggulan sehingga 
perkebunan sawit memiliki imunitas dan 
reseliensi untuk tetap bertahan di tengah 
pandemi Covid-19. Proses produksi dan 
operasional di sektor hulu (kebun dan PKS) 
tetap berjalan dengan normal, namun tetap 
menerapkan protokoler kesehatan. 
Implikasinya dari keunggulan yang dimiliki 
oleh industri sawit, khususnya pada sektor 
hulu, menyebabkan roda perekonomian 
daerah tetap berputar.  

Meskipun produksi minyak sawit tahun 
2020 mengalami penurunan akibat dampak 
dari El Nino yang terjadi pada tahun 2018 
dan 2019, namun akumulasi devisa ekspor 
produk sawit selama periode Januari-
Agustus 2020 mencapai USD 13.6 miliar atau 
lebih tinggi dibandingkan periode yang sama 
tahun 2019 (BPS, 2020). Bahkan industri 
sawit menjadi pahlawan devisa yang 
berhasil meningkatkan surplus neraca 
perdagangan Indonesia tahun ini, sementara 
sektor unggulan lainnya seperti migas dan 
pariwisata mengalami defisit. Hal ini 
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menunjukkan peran sawit yang tetap eksis 
meskipun di tengah pandemi dan ancaman 
resesi ekonomi global.  

Peran industri sawit di tengah pandemi 
tidak hanya berkontribusi sebagai pahlawan 
devisa ekspor, industri ini juga mampu 
“mengendalikan dan mengatasi” Covid-19 
melalui produk-produk berbasis sawit yang 
dihasilkan oleh industri hilir. Seperti yang 
diketahui, pemanfaatan minyak sawit dan 
biomaterialnya diantaranya dapat 
menghasilkan produk pangan dan kesehatan 
(oleofood complex) dan produk oleokimia 
kompleks, dimana produk-produk tersebut 
yang menjadi solusi dari upaya pencegahan 
penularan virus Covid-19. 

Produk Pangan dan Kesehatan. 
Minyak sawit telah menjelma menjadi 
sumber bahan pangan yang berguna bagi 
seluruh manusia di bumi. Aplikasi minyak 
sawit menjadi produk pangan tidak hanya 
dalam bentuk minyak goreng sawit saja, 
namun sangat banyak variasinya seperti 
margarin, shortening, cokelat, biskuit, ice 
cream, mie instan, krimer, youghurt, 
subsitusi ASI hingga produk micronutrient. 
Selain multiguna, minyak sawit juga kaya 
akan kandungan yang bermanfaat bagi 
kesehatan tubuh, seperti vitamin A dan 
vitamin E. Kedua vitamin dan zat 
antioksidan lainya yang terkandung di dalam 
minyak sawit memiliki fungsi untuk menjaga 
sistem imun dan daya tahan tubuh yang 
sangat dibutuhkan di masa pandemi untuk 
meminimalisir penularan virus Corona. 

Minyak sawit digadang-gadang sebagai 
“the world’s richest natural plant” sumber 
beta karoten yang merupakan prekusor 
vitamin A. Kandungan karoten yang tinggi 
dapat dilihat dari warna jingga kemerahan 
pada minyak sawit. Studi Hariyadi (2010) 
mengungkapnya kandungan vitamin A 
(setara retinol) yang terdapat dalam minyak 
sawit mentah (CPO) mencapai 6700 μg, atau 
15 kali lebih banyak dari kandungan vitamin 
A pada wortel dan 100 kali lipat lebih 
banyak dari kandungan vitamin A pada 
pisang.  

Studi Siswanto et al., (2013) 
menyebutkan bahwa vitamin A memiliki 
peranan penting dalam pemeliharaan sel 
epitel yang berfungsi sebagai imunitas 
tubuh. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia 
(Persagi)menyebutkan bahwa antioksidan 

yang terkandung dalam vitamin A lebih 
efektif dibandingkan antiaoksidan dalam 
vitamin C. Hal ini dikarenakan vitamin A 
akan membantu limfosit (sel darah putih) 
untuk bekerja lebih efektif menangkal virus. 
Vitamin A juga dapat memacu produksi 
sitokinin yang dapat meningkatkan produksi 
antibodi. Antibodi tersebut yang dibutuhkan 
oleh tubuh untuk menetralisir patogen 
penyebab infeksi (PASPI, 2020c).  

Minyak sawit juga menjadi salah satu 
sumber pangan yang kaya vitamin E. Vitamin 
E dalam minyak sawit juga lebih banyak 
dibandingkan dengan minyak nabati lain. 
Kandungan vitamin E dalam minyak sawit 
mencapai 1.172 ppm, atau lebih tinggi 
dibandingkan minyak nabati lain seperti 
minyak kedelai, minyak biji bunga matahari 
dan  minyak jagung (Slover, 1971; Gunstone, 
1986; Palm Oil Human Nutrition, 1989). 
Kandungan vitamin E pada minyak sawit 
sebagian besar merupakan alpha tocopherols 
(80 persen) yang  lebih efektif dan potent 
untuk melawan radikal bebas (PASPI, 
2020b).   

Selain menjadi “pabrik biologis” vitamin 
A dan E yang mampu meningkatkan sistem, 
minyak sawit juga mengandung asam 
palmitat yang berperan dalam memberikan 
perlindungan terhadap paru-paru. Penelitian 
Prof. Sri Raharjo dari UGM juga 
menyebutkan bahwa asam palmitat (lemak 
jenuh) yang terkandung dalam minyak sawit 
khususnya Virgin Red Palm Oil (VRO) 
memiliki komponen utama yang terdiri dari 
sekitar 60% persen senyawa fosfolipida 
yang melapisi dinding bagian dalam rongga 
alveoli paru-paru. Fosfolipida ini berfungsi 
sebagai surfaktan yang dapat membantu 
memudahkan pertukaran gas (oksigen dan 
karbondioksida) dari rongga alveoli ke 
pembuluh darah atau sebaliknya. Senyawa 
tersebut sangat diperlukan dalam tubuh 
untuk membantu melawan Covid-19 yang 
menyerang paru-paru (PASPI, 2020e).   

Inovasi produk sawit terbaru yang 
bermanfaat untuk menjaga sistem imun 
tubuh agar terhindar dari virus Corona, 
kembali dihasilkan oleh Pusat Penelitian 
Kelapa Sawit. Penelitian tersebut 
memanfaatkan lauric acid yang terdapat 
dalam minyak inti sawit (PASPI, 2020f). 
Lauric acid merupakan asam lemak jenuh 
yang terbentuk secara alami yang sangat 
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bermanfaat sebagai anti bakteri. Target riset 
yang diinisiasi oleh PPKS adalah untuk 
memperoleh scientific data IL-10 yang dapat 
memodulasi sistem imunitas dengan asupan 
imunomodulator berbasis lauric acid. 
Melalui riset tersebut, PPKS ingin 
menginisiasi bahwa minyak inti sawit dapat 
dikembangkan sebagai material 
imunomodulator untuk memodulasi sistem 
kekebalan tubuh sebagai tindakan preventif 
infeksi virus. 

Produk Oleokimia Kompleks. Minyak 
sawit adalah salah satu sumber surfaktan 
alami (biosurfaktan) berbasis minyak 
(oleokimia) yang dapat dimanfaatkan untuk 
mensubtitusi penggunaan surfaktan 
berbasis petrokimia dari fosil (Hambali et al., 
2019). Salah satu produk akhir dari 
oleokimia adalah produk higenitas yang 
dapat membantu manusia untuk mencegah 
penyebaran virus corona seperti produk 
personal care (sabun, shampo), deterjen, 
handsanitizer dan biodisinfektan.  

Minyak laurat yang terkandung dalam 
minyak sawit merupakan bahan baku dalam 
pembuatan sabun. Minyak tersebut dapat 
menghasilkan efek busa yang banyak dan 
memiliki sifat mikroba spektrum luas yang 
efektif mematikan bakteri dan virus namun 
tetap menjaga kesehatan kulit. Selain itu, 
busa dari sabun dan deterjen dari minyak 
sawit ini juga lebih ramah lingkungan karena 
termasuk golongan biodegradable dan 
ramah lingkungan dibandingkan surfaktan 
berbasis fosil. 

Selain dari gliserol yang merupakan 
produk oleokimia sawit dasar, handsanitizer 
yang merupakan salah satu produk higenitas 
yang banyak digunakan di masa pandemi 
juga dapat dihasilkan dari biomaterial sawit. 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
juga telah menghasilkan produk hand 
sanitizer berbasis limbah Tandan Kosong 
Kelapa Sawit (TKKS). Hand sanitizer tersebut 
mengandung bioetanol sebagai antiseptic 
dan bioetanol tersebut berasal dari limbah 
sawit (PASPI, 2020a). 

Produk biomaterial sawit lainnya yang 
memiliki potensi nilai guna yang tinggi 
adalah cangkang sawit. Pengolahan 
cangkang sawit menjadi asap cair dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan baku 
biodisinfektan (PASPI, 2020d). Kebutuhan 
disinfektan mengalami peningkatan sejak 

mewabahnya virus Corona. Sebagai upaya 
preventif mencegah terinfeksinya virus Corona, 
penyemprotan disinfektan juga marak 
dilakukan di tempat-tempat umum atau 
permukaan benda yang dianggap rentan 
sebagai media penularan virus covid-19.   

Penerapan protokoler kesehatan seperti 
rajin mencuci tangan dengan sabun atau 
menggunakan handsanitizer serta menjaga 
kebersihan diri dan lingkungan, menjadi 
kebiasaan baru yang dilakukan oleh seluruh 
masyarakat di dunia ditengah pandemi. Hal 
ini menyebabkan terjadinya peningkatan 
permintaan terhadap produk-produk 
personal care dan produk higenitas lainnya. 
Permintaan produk tersebut juga 
berimplikasi pada meningkatnya 
permintaan bahan baku, salah satunya 
produk biosurfaktan (oleokimia) berbasis 
sawit.  

Peningkatan oleokimia berbasis sawit 
berasal baik dari pasar domestik maupun 
dari pasar global melalui peningkatan 
kinerja ekspor produk oleokimia sawit 
Indonesia. Penyerapan produk oleokimia 
berbasis sawit oleh industri domestik 
sepanjang tahun 2020 terus mengalami 
peningkatan, dan secara akumulasi volume 
konsumsinya menjadi 973 ribu ton periode 
Januari-Agustus tahun 2020 (GAPKI, 2020). 
Data BPS (2020) juga menunjukkan terjadi 
peningkatan volume ekspor produk 
oleokimia yakni sebesar 2.5 juta ton periode 
Januari-Agustus 2020, atau lebih tinggi 
dibandingkan periode yang sama tahun 
2019 sebesar 1.9 juta ton. 

 
 

KESIMPULAN 

Pandemi Covid-19 yang terjadi di 
seluruh dunia belum juga menunjukkan 
tanda-tanda akan segera berakhir dalam 
jangka pendek. Bahkan di beberapa negara, 
seperti Indonesia, kurva penambahan kasus 
positif Covid-19 terus meningkat dengan 
rata-rata penambahan jumlah kasus per hari 
sebanyak 4 ribu kasus. Namun, kita semua 
harus berjuang agar tetap dapat 
menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial 
secara normal, dengan menerima 
keberadaan virus Corona sebagai bagian dari 
kehidupan. Salah satu upaya beradaptasi 
dengan pandemi dan Covid-19 adalah 
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dengan melaksanakan protokoler kesehatan, 
diantaranya adalah menjaga daya tahan 
tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang 
bergizi serta menjaga kebersihan/higenitas 
tubuh.  

Kontribusi industri sawit di tengah 
pandemi semakin terlihat dengan turut serta 
menjadi bagian dari solusi untuk 
“mengendalikan dan mengatasi” Covid-19 
melalui produk-produk berbasis sawit yang 
dihasilkan oleh industri hilir. Pada produk 
pangan dan kesehatan, minyak sawit hadir 
menjadi solusi sebagai sumber pangan yang 
kaya nutrisi dan bergizi yang mampu 
menjaga sistem imun tubuh karena 
mengandung i vitamin A, vitamin E dan asam 
lauric serta kandungan asam palmitat-nya 
mampu menjaga fungsi paru-paru agar tetap 
dalam kondisi yang prima. Sementara itu 
pada produk higenitas, industri sawit juga 
mampu menghasilkan produk personal care 
(sabun, shampo), deterjen, hand sanitizer 
dan biodisinfektan yang bermanfaat untuk 
menjaga kebersihan diri dan lingkungan 
sebagai salah satu upaya pencegahan dari 
penularan virus Corona. 
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