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RESUME 

 

Tidak hanya menghasilkan minyak nabati yang paling efisien dan produktif, perkebunan sawit 
juga berpotensi sebagai “lumbung” terbesar yang menghasilkan Vitamin A dan E. Studi Kumar and 
Krishna (2014) menyebutkan bahwa kandungan Vitamin A (beta-carotene) pada minyak sawit 
sekitar 569 ppm, sedangkan kandungan vitamin E (tocopherol, tocotrienols) mencapai sekitar 1367 
ppm. Kandungan Vitamin A dalam minyak sawit lebih tinggi dibandingkan sayur dan buah, begitu 
juga dengan kandungan Vitamin E pada minyak sawit lebih tinggi dibandingkan dengan minyak 
nabati lainnya. Namun selama ini potensi tersebut belum dimanfaatkan dengan optimal. 

 Di sisi lain, kebutuhan Vitamin A dan E Indonesia setiap tahun juga terus meningkat sehingga 
menyebabkan harus mengimpor. Nilai impor Vitamin A dan E mengalami peningkatan dari USD 8.6 
juta menjadi USD 52 juta atau meningkat lebih 6 kali lipat dalam periode yang sama. Kondisi ini tentu 
saja berdampak pada neraca perdagangan Indonesia.  

Subsitusi impor Vitamin A dan E menjadi kebutuhan nasional yang mendesak ke depan seiring 
dengan meningkatnya kebutuhan vitamin tersebut.  Oleh karena itu, diperlukan strategi subsitusi 
impor untuk mensubstitusi Vitamin A dan E impor dengan memanen Vitamin A dan E dari 
perkebunan sawit Indonesia. Jika dilakukan pengembangan teknologi pemanenan Vitamin A dan E 
dari proses pengolahan minyak sawit, perkebunan sawit Indonesia tidak hanya mampu memenuhi 
kebutuhan domestik tetapi juga berpotensi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat global. 
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PENDAHULUAN 

Vitamin sangat diperlukan bagi tubuh 
manusia. Tubuh memerlukan berbagai 
vitamin untuk proses metabolisme tubuh 
dan memperkuat vitalitas tubuh. Vitamin A 
misalnya diperlukan untuk kesehatan mata, 
anti-oksidan, anti-kanker dan lain-lain. 
Sementara vitamin E diperlukan untuk 
kekebalan tubuh, kesehatan kulit, anti 
oksidan/anti kanker dan lain-lain. Meskipun 
vitamin sangat vital bagi tubuh manusia, 
vitamin tidak bisa dibentuk dalam tubuh 
manusia, sehingga harus disediakan melalui 
asupan makanan.  

Berdasarkan Angka Kebutuhan Gizi, 
kebutuhan setiap orang terhadap Vitamin A 
sekitar 3000 IU/hari dan Vitamin E 
sebanyak 15 mg/hari. Dengan jumlah 
penduduk 270 juta orang, maka setiap 
tahunnya Indonesia memerlukan 86.5 ton 
vitamin A dan 1458 ton vitamin E. Bearnya 
jumlah tersebut juga belum 
memperhitungkan kebutuhan industri atau 
sektor lain yang memiliki kebutuhan vitamin 
yang juga sangat besar.  

Untuk memenuhi kebutuhan vitamin 
tersebut sebagian besar bersumber dari 
produsen dalam negeri dan sebagian lagi 
dari impor. Menurut ITC Trade map (2021) 
selama tahun 2020, untuk kebutuhan 
domestik Indonesia mengimpor dengan 
volume mencapai 2500 ton Vitamin E dan 
517 ton Vitamin A.  

Di sisi lain, Indonesia merupakan 
produsen minyak sawit terbesar dunia, yang 
didalamnya terkandung vitamin A dan 
vitamin E yang melimpah. Dengan fakta 
tersebut, agak ironis jika Indonesia menjadi 

importir vitamin A dan E, sementara potensi 
vitamin yang terkandung dalam minyak 
sawit di dalam negeri yang belum 
dimanfaatkan dengan optimal. 

Artikel ini akan mendiskusikan potensi 
perkebunan sawit sebagai “lumbung” 
Vitamin A dan Vitamin E. Selain itu juga 
didiskusikan bagaimana potensi vitamin 
tersebut dapat dimanfaatkan untuk subsitusi 
impor. 

  
 

“LUMBUNG” VITAMIN A DAN E 

Indonesia merupakan produsen minyak 
sawit terbesar dunia dengan volume 
produksi Crude Palm Oil (CPO) tahun 2020 
mencapai sekitar 45 juta ton. Selain 
menghasilkan minyak, tanaman kelapa sawit 
secara joint product juga berpotensi 
menghasilkan berbagai jenis phtonutrient 
(micronutrient) yang bermanfaat sebagai 
bahan baku industri farmasi untuk 
memproduksi vitamin/suplemen/super food. 

Tanaman kelapa sawit merupakan salah 
satu tanaman sumber Vitamin A dan E. 
Berdasarkan studi Kumar and Krishna 
(2014) menyebutkan bahwa kandungan 
Vitamin A (beta-carotene) pada minyak 
sawit sekitar 569 ppm, sedangkan 
kandungan vitamin E (tocopherol, 
tocotrienols) mencapai sekitar 1367 ppm.  

Dengan produksi minyak sawit 
Indonesia tahun 2020 sekitar 45 juta ton 
CPO, maka potensi produksi vitamin A dari 
minyak sawit mencapai 22.5 ribu ton. 
Sedangkan potensi produksi vitamin E 
mencapai 61.5 ribu ton (Tabel 1).  

 
 
Tabel 1. Potensi Produksi Vitamin A dan E dari Perkebunan Sawit Indonesia 

Uraian Ton 

Produksi minyak sawit (juta)                        45  

Potensi Vitamin A (ribu)*                        27  

Potensi Vitamin E (ribu)*                     61.5  

Sumber : *Kumar & Krisha, 2014 
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Untuk setiap volume yang sama, 
kandungan Vitamin A minyak sawit lebih 
tinggi dari kandungan Vitamin A dari bahan-
bahan makanan yang dianggap sebagai 
sumber Vitamin A seperti jeruk, wortel, 
pisang dan lain-lain. Minyak sawit 
mengandung Vitamin A sebanyak 15 kali 
lipat dari kandungan Vitamin A wortel. 
Bahkan dibandingkan dengan kandungan 
vitamin A yang terdapat pada pisang, 
kandungan Vitamin A minyak sawit hampir 
100 kali lipat lebih besar (Hariyadi, 2019). 
Minyak sawit juga dianggap sebagai richest 
source of natural carotenoid dengan 
kandungan β-karoten yang besar 
(Nagendran et al., 2000; Dauqan et al., 2011) 

Selain vitamin A, minyak sawit juga 
mengandung vitamin E yang cukup tinggi 
dan tertinggi dibandingkan dengan minyak 
nabati lain termasuk lemak hewan (Slover, 
1971; Gunstone, 1989). Minyak zaitun yang 
sering dianggap memiliki kandungan 
Vitamin E yang tinggi sehingga dianggap 
sebagai obat atau superfood, faktanya 
kandungan Vitamin E dalam minyak zaitun 
masih jauh lebih rendah dari kandungan 
Vitamin E minyak sawit. Minyak zaitun 
hanya mengandung Vitamin E sebesar 51 
ppm. Demikian juga minyak nabati lain 
seperti minyak kedelai (958 ppm), minyak 
biji bunga matahari (546 ppm), minyak 
jagung (782 ppm) dan seterusnya. Selain itu, 
Vitamin E dalam minyak sawit terdiri dari 20 
persen tocopherols dan 80 persen 
tocotrienols (Man dan Haryati, 1997) yang 
keduanya berfungi sebagai antioksidan.   

Dengan data tersebut menunjukkan 
bahwa perkebunan kelapa sawit dapat 
dikatakan "lumbung" vitamin A dan E. Kebun 
sawit tidak hanya penghasil minyak nabati 
paling besar dan efisien di dunia, ternyata 
juga lumbung vitamin A dan E yang besar. 
Lumbung perkebunan sawit juga mampu 
memberikan pasokan Vitamin A dan E relatif 
stabil, dan berkesinambungan sehingga 
mampu memenuhi kebutuhan industri. 
Perkebunan sawit yang umur produksinya 
25 tahun lebih per siklus, dan pemanenan 
minyak setiap bulan sepanjang tahun 
dengan volume yang relatif besar dan telah 
terkonsentrasi pada suatu tempat (CPO Mill) 
sehingga sangat feasible secara ekonomi 
untuk memanen Vitamin A dan E. 
 

 

SUBSITUSI IMPOR 

Pemanenan Vitamin A dan E dari kebun 
sawit sangat diperlukan seiring dengan 
meningkatnya kebutuhannya di Indonesia. 
Salah satu masalah gizi mikro yang banyak 
diderita oleh masyarakat Indonesia adalah 
kekurangan Vitamin A. Berdasarkan data 
WHO, jumlah penduduk Indonesia yang 
menderita kekurangan Vitamin A 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) hingga 
berpotensi menyebabkan stunting. 

Kebutuhan vitamin E di Indonesia juga 
semakin besar. Vitamin E merupakan 
senyawa gizi yang esensial bagi kesehatan 
tubuh manusia. Vitamin tersebut bermanfaat 
sebagai antioksidan, anti penuan dini, 
kesehatan kulit, kesuburan reproduksi, 
mencegah aterosklerosis, anti kanker dan 
meningkatkan imunitas. Berbagai manfaat 
Vitamin E tersebut berimplikasi pada 
demand-nya yang besar, tidak hanya berasal 
dari industri farmasi (suplemen) dan 
industri pangan olahan (fortifikasi) tetapi 
juga berasal dari industri kosmetik (skincare, 
make up, bodycare). 

Untuk memenuhi besarnya kebutuhan 
Vitamin A dan E, Indonesia harus 
mengimpor produk tersebut dari berbagai 
negara. Volume produk Vitamin A dan 
turunannya (HS 29362100) yang diimpor 
Indonesia sebesar 227 ton tahun 2001 dan 
mengalami peningkatan hampir dua kali 
lipat menjadi 517 ton tahun 2020 (Gambar 
1). Indonesia juga mengimpor vitamin E dan 
produk turunannya dengan volume yang 
mengalami peningkatan dari hanya 352 ton 
tahun 2001 menjadi 2542 ton tahun 2020 
atau meningkat lebih dari 8 kali lipat pada 
periode tersebut (Gambar 2). 

Peningkatan volume impor tersebut 
juga disertai dengan peningkatan nilai 
impor. Nilai impor Vitamin A dan E 
meningkat dari USD 8.6 juta menjadi USD 52 
juta atau meningkat lebih 6 kali lipat dalam 
periode yang sama. Impor vitamin tersebut 
tentu saja menghabiskan devisa yang tidak 
sedikit.  
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Gambar 1.  Perkembangan Volume dan Nilai Impor Vitamin A Indonesia Tahun 2001-2020 
  

 
Gambar 2. Perkembangan Volume dan Nilai Impor Vitamin E dan Turunannya Indonesia Tahun 

2001-2020 
 
Kondisi tersebut cukup ironis. Di satu 

sisi, Indonesia mengimpor Vitamin A dan E 
yang meningkat setiap tahun seiring dengan 
meningkatnya kebutuhan vitamin setiap 
tahunnya. Namun di sisi lain, potensi 
produksi Vitamin A dan E berbasis minyak 
sawit yang ketersediannya melimpah di 
dalam negeri belum dimanfaatkan secara 
optimal. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu 
mengembangkan suatu ekosistem baru 
yakni berupa dukungan kebijakan subsitusi 
impor Vitamin A dan E kedepan. Dengan 
teknologi yang ada (Andarwulan, 2020; 
Hutabarat, 2020), Vitamin A dan E yang 
terkandung dalam minyak sawit dapat 

diekstraksi dan diproduksi dalam skala 
industri sehingga dapat diakses untuk 
dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia 
dalam berbagai bentuk produk turunan 
(consumer goods). 

Subsitusi impor Vitamin A dan E 
menjadi kebutuhan nasional yang mendesak 
ke depan seiring dengan meningkatnya 
kebutuhan vitamin tersebut. Peningkatan 
jumlah penduduk, urbanisasi, serta 
peningkatan pendapatan dan pendidikan 
akan mendorong semakin bertumbuhnya 
industri farmasi, industri makanan dan 
minuman, industri toilleteries, industri 
kosmetik dan industri lainnya sehingga akan 
semakin meningkatkan kebutuhan vitamin. 
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Selain untuk kebutuhan Vitamin A dan E 
domestik, kebutuhan vitamin masyarakat 
global juga besar. Banyak negara-negara 
berpendapatan rendah yang penduduknya 
kekurangan Vitamin A dan E. Hal ini 
menunjukkan besarnya potensi industri 
sawit dengan kandungan Vitamin A dan E 
untuk mengambil peran dalam mengatasi 
defisiensi vitamin tersebut dengan 
menghadirkan minyak goreng bervitamin A 
dan E atau produk superfood berbasis sawit 
lainnya seperti produk Red Palm Oil 
(Schrimsow, 2000).  
 
 

KESIMPULAN 

Tidak hanya menghasilkan minyak 
nabati yang paling efisien dan produktif, 
perkebunan sawit juga berpotensi sebagai 
“lumbung” terbesar yang menghasilkan 
Vitamin A dan E. Namun selama ini potensi 
tersebut belum dimanfaatkan dengan 
optimal. Di sisi lain, kebutuhan Vitamin A 
dan E Indonesia setiap tahun terus 
meningkat dan tidak mampu dipenuhi oleh 
industri domestik sehingga menyebabkan 
harus mengimpor dengan volume dan nilai 
yang juga terus meningkat. 

 Oleh karena itu, diperlukan strategi 
subsitusi impor untuk mensubstitusi 
Vitamin A dan E impor dengan memanen 
Vitamin A dan E dari perkebunan sawit 
Indonesia. Jika dilakukan pengembangan 
teknologi pemanenan Vitamin A dan E dari 
proses pengolahan minyak sawit, 
perkebunan sawit Indonesia tidak hanya 
mampu memenuhi kebutuhan domestik 
tetapi juga berpotensi untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat global. 
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