
1. Kelapa sawit telah berperan dominan sebagai penyedia lemak pangan 
Indonesia sejak tahun 1980-an dan lemak pangan dunia sejak pertengahan 
2000-an. Infiltrasi minyak sawit dalam budaya makan global membawa tantangan 
dan hambatan dalam perdagangan kelapa sawit dunia isu negatif aspek  berupa  
kesehatan pada pangan berbasis minyak sawit yang terus bergulir, seperti: kampanye anti 
minyak tropis penyebab penyakit degeneratif di tahun 1980-an, rencana pelabelan kombinasi 
lemak jenuh & lemak  oleh US FDA di tahun 2000, isu keamanan pangan CPO di pasar Uni Eropa akibat trans
kasus temuan cemaran solar pada CPO Indonesia di Rotterdam tahun 2003 isu adanya , serta 3-
monochloropropane-1,2-diol . (3-MCPD, zat karsinogenik) pada produk hasil rafinasi fisik pada minyak sawit

2. Untuk menghadapi isu keamanan pangan, perlu dilakukan perubahan  bahwa orientasi  kelapa sawit tidak lagi 
dipandang hanya sebagai penyedia lemak pangan, tapi penyedia juga sebagai lemak pangan fungsional, yaitu 
lemak pangan yang berguna pada fungsi-fungsi kesehatan manusia. 

3.  dengan fitonutrien yang berfungsi sebagai nutrisi alami berkhasiat dalam bidang Crude palm oil (CPO) kaya
kesehatan senyawa fitonutrien   selama pengolahan CPO lanjut menjadi minyak  (Tabel 1). Umumnya  ini hilang
goreng. Pada minyak goreng hanya tersisa karoten 1-3 ppm (Hasibuan dan Siahaan, 2014) dan tokoferol & 
tokotrienol (50-100 ppm).

4 Red . Produk alternatif dari CPO yang masih mempertahankan kandungan fitonutrien adalah minyak sawit merah (
Palm Oil yang , RPO) yang dihasilkan oleh PPKS masih mengandung fitonutrien yang tinggi yaitu karoten 600-700 
ppm, vitamin E 300-400 ppm, fitosterol 500-600 ppm.

5 yang . Proses pembuatan RPO telah dikembangkan oleh PPKS merupakan proses pengolahan minyak yang 
mempertahankan kandungan nutrisi yang terdapat di dalamnya. embuatan minyak sawit merah dilakukan dengan P
proses pemurnian secara kimia maupun fisika meliputi proses , netralisasi, filtrasi dan deodorisasi guna degumming
menghilangkan bahan-bahan yang tidak diinginkan atau merugikan dalam bentuk rasa, stabilitas atau keamanan.

6. RPO merupakan pilihan yang sangat ideal untuk mengatasi defisiensi vitamin A di negara berkembang. PPKS juga 
telah mengembangkan kapsul RPO untuk pengidap penyakit diabetes dengan asupan 4000 mg/KgBB 
(250 mg/kapsul) untuk dapat menurunkan kadar glukosa darah selama 2 minggu pemakaian. RPO juga dapat 
digunakan sebagai antihiperkolesterol. Konsumsi kapsul RPO sebanyak 4000 mg/kgBB (250 mg/kapsul) setiap hari 
dapat menurunkan kadar kolesterol hingga di bawah normal selama 12 hari pemakaian. Pengembangan produk 
RPO ini dapat menjadi solusi agresif dalam mendukung ketahanan pangan dan kesehatan.
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Red Palm Oil (RPO) sebagai 
Bahan Baku Produk Lemak Pangan 
Fungsional dan Suplemen Kesehatan 

Fitonutrien Kandungan 
dalam CPO

Fungsi

Vitamin E (tokotrienol dan tokoferol) 600-1000 ppm mencegah penyakit stroke, diabetes, mencegah kanker 
payudara, dan kanker prostat.

Karotenoid 
(α-karoten, β-karoten, likopen, fiton)

500-1000 ppm mencegah defisiensi vitamin A

Fitosterol 
(sitosterol, stigmasterol, kampesterol)

300-620 ppm menurunkan  dan menghambat penyerapan kolesterol.

Squalene 250-800 ppm mencegah sintesis LDL kolesterol (kolesterol buruk) dan 
beberapa kanker.

Lesitin (fosfolipid) 20-100 ppm mendukung semua fungsi kognitif dan saraf

Coenzyme Q10 10-80 ppm melindungi otot dan jaringan pada tubuh.

Polifenol (asam fenolat, flavonoid) 40-70 ppm berfungsi sebagai vasodilator pada pembuluh darah, berfungsi  
sebagai antioksidan dan antikanker (Nesaretnam et al., 2014)

Sumber: Choo et al., (2008)


