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Apa itu GIMNI ( Gabungan Industri Minyak NabaA Ind.)
GIMNI

INDONESIAN VEGETABLE OIL ASSOCIATION
q The Indonesian Vegetable Oil AssociaAon lebih sering disebutkan GIMNI,
didirikan sejak tahun 2007
q GIMNI merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan raﬁnasi, fraksionasi
dan atau penghasil speciality oils/fats - berasal dari minyak nabaA - yang
bergabung secara sukarela , non proﬁt organizaAon dan juga bukan
badan – pemerintah ( NGO )
q ObjecAve is to collecAvely and advance the status and interest of the
palm oil reﬁning and/or special ity oils/fats
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Trend Kebutuhan M.NabaA dan Fats 10 thn mendatang

Disappearnce 17 jenis Minyak Naba3 ( Vegetable Oils ) dan fats serta Proyeksi Mendatang
q Kebutuhan dunia akan “oils & fats” , thn 2012 = 184,9
juta , lalu berkembang jadi 210, 5 juta ton di thn 2016 –
atau ada peningkatan 14,1 % selama 4 tahun
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Sumber : Oil World Sta3s3cs Update - JMay 2016

Annual Growth 3.3 %

Animal Oils and
Fats

q 87% kebutuhan dunia akan oils & fats di thn 2016
berasal dari minyak naba3. Minyak naba3 terdiri dari 2
kelompok , yaitu Hard Oils (3 jenis) dan Sod Oils ( 10
jenis)
q Pertumbuhan kebutuhan yang 14% per 4 thn itu bila di
iku3, maka tahun 9 tahun mendatang kebutuhan dunia
akan oils & fats akan mencapai 275,2 juta ton

Persoalan yang 3mbul, adalah untuk memenuhi
nutrisi manusia dan kebutuhan lainnya, berapa luas
areal hutan harus mengalami “deforesta3on” ???
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Trend Kebutuhan M.NabaA dan Fats 10 thn mendatang

Areal Tanam Hard Oils & Sod Oils
Areal Tanam Veg .Oils 2016 dalam ‘ 000 Ha
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q Rasio kebutuhan akan produk vs penggunaan lahan dapat dilihat sbb:

Areal Tanam Veg.Oils 2020 dlm ‘000 Ha

Rasio Kebutuhan Produk vs Pemakaian Lahan
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Berar3 diperlukan “deforestasi” di tahun 2020 seluas 24,8 juta Ha ( =
45 x luas dataran Belanda dari 2016 s/d 2020) dan tambahan lagi di
tahun 2025 seluas 25,4 juta Ha (= 46 x luas dataran Belanda dari
2021 s.d 2025
Jadi untuk memenuhi kebutuhan dunia akan nutrisi dari tumbuhtumbuhan, hutan harus diiminimize penebangannya, dan teknologi
harus dikembangkan untuk menaikkan produk3vitas tanaman
5

2

Kampanye NegaAf dari Dunia Maju terhadap Sawit

Apa is3mewanya minyak sawit ???
Diantara semua tanaman penghasil minyak naba3 yang ada di bumi ini, hanya
pohon sawit :
a) menghasilkan 2 type minyak nabaA yang sangat berbeda
i. kaya akan Palmi3k ( disebut minyak sawit ) , porsinya 10 bagian
ii. kaya akan Lauric ( disebut minyak kernel ), porsinya
1 bagian
b) minyak sawit – satu-satunya minyak yang secara alam memiliki komposisi
faly-acids yang berimbang . Jumlah lemak jenuh ( “saturated fat “ ) , dan
lemak tak jenuh ( “ unsaturated fat” ) adalah sama .
ü Lemak jenuh terdiri dari 49% Palmi9k + 4 % Stearat
ü Lemak tak jenuh terdiri dari 39 % Olein + 10 % Linoleic ( Omega- 6)
minyak kernel - komposisi faly- acids-nya tak berimbang
ü Lemak jenuh sebanyak 90 % ; berupa Lauric 45,5% , Myris9c 18,8% dan lainnya 25,7 %
ü Lemak tak enuh sebanyak 10 % ; berupa Oleic 7,5 dan lainnya 1,5
c) menghasilkan minyak terbanyak ( produk3vitas ter3nggi ) dibandingkan dengan minyak lainnya : sekitar 5,1
ton minyak (CPO + CPKO ) / Ha/thn vs rapeseed hanya berkisar 500 kg/Ha/thn.
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Kampanye NegaAf dari Dunia Maju terhadap Sawit

Terkait Kesehatan
q Dimana mulainya gerakan an3 sawit ini berasal ????
Dimulai di tahun 80’an
ü Tahun 1986 ASA ( Assosiasi Soyabean Amerika) meminta dukungan petani
soybean menulis surat protes berjudul “ Fat Fighter Kit “ ditujukan ke
Pemerin-tah US, food-companies, dlsb, “ highly saturated tropical fats – like
palm oil and coconut oil... not only stealing US soybean oil markets, but a
threat to consumer health “
ü CSPI ( Center for Science in the Public Interset ) di USA – pada tahun yang sama
mengeluarkan statment : “ tropical oils- palm oil, coconut oil and palm kernel
oil are rich in artery-clogging fat “
ü Oktober 1988, millioner dari Nebraska Phil Sokolof - seorang pasien yang selamat dari serangan jantung ,
juga sebagai presiden dari NHSA ( Na3onal Heart Savers Associa3ons) memulai advertesi “full-page” di
NY.Times dan Wash.Post , menuduh perusahaan-perusahaan makanan di US of “poisoning America “ by using
tropical oils with high levels of saturated fat...
v Sejak itu ,industri makanan seper3 ; General Mills, Pillsbury, Borden, Ralston Purina , Keebler, Mac-D dlsb
sibuk mengurangi tropical oils dalam produk mereka
v Eropa Adak percaya “singling saturated-fat ” USA itu, namun hydrogenated-fat bisa berakibat bagi PJK
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Kampanye NegaAf dari Dunia Maju terhadap Sawit

q Analisa/informasi USDA SR-21, minyak sawit ( RBD-PO) nilai nutrisinya per cup sendok makan
1)
2)
3)
4)

Kandungan kalori 120,2 Kcal yang berasal dari faly acids
Tidak mengandung trans-fat
Kandungan Omega-3 faly acids 27,2 mg dan Omega-6 faly acids 1.230 mg
Vitamin E ( alpha tocopherols) 2,16 mg dan vitamin K 1,08 mg secara alami

q Cardiovascular ( Penyakit Jantung Koroner ) dan Obesitas
ü Tahun 80’an – di USA kampanye an3 tropical oils besar-besaran
dilakukan di berbagai media –”Tropical oils poisoning America” –.
Lemak jenuh ...musuh terbesar dari PJK dan Obesitas ......
Akibatnya minyak sawit sangat ditaku3 dan hampir di “ban” di
USA
ü Tahun 1988 , Dr.George Blackburn – Harvard Med. Researcher –
tes3mony di congressional hearing di USA :
“ Palm oil for edible oil – highly coloured and ﬂavored – is
essen9al ingredients in much of tradi9onal West Africa cuisine , has
been prac9ced in Africa more than 5,000 years ago ..with
absolutely no evidence of any harmful eﬀect “.
Tahun 1980-an, dikeluarkan “Low-Fat Dietery Guidlines “ di Amerika......lemak jenuh diperkecil..
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Kampanye NegaAf dari Dunia Maju terhadap Sawit
The Obesity Epidemic in The USA Started at Almost The Exact Same Time
The Low-Fat Dietary Guidelines Were Published

NaAonal Center for Health StaAsAcs (US). Health, United States, 2008: National Center for Health StaAsAcs (US)
Sumber : Paper Dr.Kumar di POIDEC 2015 - Jakarta
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Posisi/Image Palm Oil di Dalam Negeri & Global
q No tropical oils in USA’s foods
ü Sejak tahun 1990-an tropical oils 3dak
ada lagi dalam makanan. Obesitas dan
PJK tetap saja berkembang pesat
q No transfat in food

Sumber gambar : paper Dr.Kumar di POIDEC –Sept 2015 di Jakarta

Letak di lokasi ikatan rangkap carbon tersebut .

ü Trans fat adalah unsaturated fats,
yang
oleh proses hidrogenasi , letak atom
H-nya bergeser, dan berseberangan

ü Baru-baru ini ( thn 2015) FDA memutuskan “ to remove the GRAS ( Generally Recognized as Safe )
status for transfats “ .
q Peaceful Co-existence
ü American Heart Associa3on (AHA) , buat percobaan SBO (50%), palm oil ( 40%) dan Canola (10%) sehingga
ra3o saturate , mono-unsaturates, dan poly-unsaturates adalah 1:1:1. Serum TC ( Total Cholesterol) dan
LDL-C ( Low-Density Lipoprotein -Choleterol ) 3dak begitu terpengaruh dengan memakai campuran minyak
tersebut.
Minyak Kelapa dan m.sawit bebas dari trans-fat, oleh karena itu potensi minyak sawit di pasar USA
akan semakin besar.
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Kampanye NegaAf dari Dunia Maju terhadap Sawit

q Lebih dari 3 dekade , low-fat diet digembar-gemborkan sebagai cara untuk menurunkan berat badan, mencegah PJK atau penyakit kronis lainnya.... Pada bulan Agustus 2014, “Harvard School of Public Health”
mengungkapkan low-fat diet 3dak akan membantu orang untuk mengontrol berat badan atau menjadi lebih
sehat.
It is Ame to end low-fat myth ....Dr. Walter Willet of Harvard School of Public Health
q Kebijakan Emisi Rendah /Renewable DirecAve di EU 20 dimulai tahun 2009
ü Mulai tahun 2009 EU mencanangkan untuk mengurangi emisi dari
kendaraan, dengan cara menggunakan bio-diesel yang berasal dari tumbuhtumbuhan, seper3 berasal dari rapseed ,soybean yang tumbuh luas di EU.
Namun harga dari sod oils tersebut berkiar antara 145 -180 USD/ton lebih
mahal dibanding dengan CPO, sehingga industri di EU lebih menyukai CPO
ü Sejak itu mulai lah bermunculan berbagai regulasi dari EU, yang menyatakan
bahwa CPO tak cocok untuk bio-Diesel di EU karena penurunan emisi gas secara
keseluruhan hanya 17%, dibanding dengan yang berasal dari rapeseed oil bisa
mencapai 30%. Dengan assumsi /perhitungan dan formulasi sendiri darai EU
üMuncullah berbagai persayaratan, harus menggunakan Methane Capture di
POME, memakai standard pertanaman sawit yang memenuhi ISCC dan lain
sebagainya.................EU makin dan bahkan lebih garang menyerang Sawit
dibanding Amerika ; issue deforesta9on, orang-hutan, penduduk asli,gender dll
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Dewasa ini , Teknologi di Idustri Hilir Kelapa Sawit ( IHKS )

Alur Produk Sawit
1. Petani Sawit Mandiri
2. Petani Sawit mitra
dengan Inti dan atau PKS
3. BUMN – PTPN &
Rajawali

4. Swasta Besar
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ü Eﬀort , in3nya : a) meningkatkan produk3vitas tanaman sawit,
b) nilai tambah produk hilirnya jadi lebih 3nggi, dan berada didalam negeri
c) ramah lingkungan, poverty allevia3on dan bermanfaat posi3f bagi sekitarnya
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Dewasa ini , Teknologi di Idustri Hilir Kelapa Sawit ( IHKS )

Industri Hilir Kelapa Sawit
Sementara ini di Indonesia , ada 3 Alur-Proses Industri Hilir Kelapa Sawit (IHKS )
1) Alur proses dimana keutuhan bentuk minyak – berupa triglicerida, tetap dipertahankan disebut : alur RFM ( Reﬁnery,
Fraksionasi dan Modiﬁkasi kimia ) .Mayoritas produknya dipakai untuk bahan makanan dan selebihnya untuk
kebutuhan rumah tangga ..... Assosiasi Usaha ada 2 , yaitu GIMNI dan AIMMI
2) Alur proses dimana bentuk/struktur minyak dirubah – secara hidrolisa - menjadi fa`y acids dan glycerol . Mayoritas
produknya dipakai untuk supplemen makanan, kosme9k, detergent dan bahan penyerap minyak bumi ( surfactants) di
pertambangan. Alur ini disebut juga OLEOCHEMICAL ..Assosiasi APOLIN
3) Alur proses , bentuk/struktur minyak dirubah melalui proses trans-esteriﬁkasi ( alkohol) – menjadi methyl ester dan glycerols.
Mayoritas produknya dipakai untuk bahan bakar ( bio-diesel) , hea9ng oil, jet-fuel dan sebagian menjadi fa`y alcohols. Alur
ini juga dikategorikan sebagai OLEOCHEMICAL......Assosiasi APROBI

Masih dalam tahap pengembangan, teknologi dan produk lain yang dapat dihasilkan dari minyak sawit
X) Alur proses gabungan – metathesis proses dan lainnya – untuk menghasilkan lubricants, solvents, produproduk farmasi ( seper3 carotenoids , an3-oksidan vitamin E ) , dan pemanfaatan bio-mass menjadi bioplas*cs dan bio-chemicals...Assosiasi.????
Methatesis merupakan suatu reaksi kimia, dimana ikatan rangkap diberbagai aton C yang berebeda dipecah, dan membentuk
ikatan ke atom C lainnya, dengan menggunakan katalis. Tujuan untuk mendaptkan a.l. Oleﬁn dengan kharakteris3k yang baru
untuk tujuan perbaikan sifat polimernya
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Minyak Sawit dan Minyak Kernel secara kimiawi terdiri dari atom C ; H dan O , oleh karena itu bahan ini
sangat ﬂeksible untuk dimodiﬁkasi untuk berbagai tujuan di berbagai bidang , a.l.
a) Bahan makanan ; karena kaya akan nutrisi ,sehingga sangat tepat untuk dipakai untuk berbagai tujuan,
seper3 - Cooking Oil , Dressing , Margarine & Shortenings & Special Fats untuk Confec3onary , Snack foods
dan Bakery products, Coa3ngs, Frying fats, Filling/creams ....sayangnya micronutrisi alami yang bernilai
9nggi....dibuang percuma
b) Industrial produk yang pemakaiannya sangat luas, berbasis faly acids dan faly alcohols , dan berkembang
berupa intermediate products seper3 : Surfactant , Esteriﬁca3on, Ethoxyla3on , Sulphona3on, Personal Care
( untuk kosme3ka ) dan Pharmaceu3cal.
c) Sumber energi berupa FAME , Palm Wax dan juga dapat menjadi Bio-lubricants yang prima dan dengan
Metathesis proses akan dapat menghasilkan polymer yang punya keunggulan lebih prima dibanding plas3k
yang berasal dari minyak bumi. Terma, dan termasuk limbah POME sangat potensial untuk bahan bakar CH4
( Methane)
Hasil samping berupa “Glycerol” sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi 1-propyl alcohol , yang
pemakaiannya luas untuk prin9ng –ink/paint industries dan juga sebagai an9-sep9c
d) Bahan Bio-Massa berupa Tandan Kosong, Pelepah, Serat (Mesocarp) adalah sellulosa yang kaya akan Lignin
dan oleh karena itu sangat berpotensi untuk dijadikan etanol, plas3k dan bisa menjadi furnitures
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Pandangan dan Saran:

q Melihat luasnya applikasi dari sawit jauh melebihi minyak lainnya ( sod oils) , maka masa depan sawit
tetap cerah – sesuai dengan kebutuhan pasar .
q Sesuai tuntutan jaman – juga mengacu pada SDGs 17 dari PBB, maka baik perkebunan sawit dan juga
IHKS harus ramah lingkungan agar produk yang dihasilkan berterima di pasar global.
q Belajar dari sejarah sawit di Afrika yang sudah lebih darai 5.000 tahun berada disana, tapi sulit berkembang
kenapa? Tanaman Sawit memiliki karakteris3k, yaitu harus dikelola secara perkebunan( Estate) dan
perlu manajemen dalam bentuk korporasi ,agar tercapai produk3vitas 3nggi, ramah lingkungan dan
akhirnya sustainable
q Pengembangan Teknologi sangat diperlukan untuk mengolah dan me-rekayasa tehnik proses hilir sawit,
agar dapat secara signiﬁkan diperlukan oleh manusia---- tergantung pada sawit. Diperlukan para Peneli3
dan mengembangkan Research & Development.
q Tantangan akibat ke3dak mampuan bersaing minyak lain, akan mencari berbagai alasan/argumen dan
nega3f campaign untuk mendiskreditkan sawit….........saran : Orang Indonesia jangan sampai terprovokasi
oleh berbagai issu yang di3upkan oleh LSM/NGO..... Yang pendanaannya diperoleh dari Asing--- Sod Oils
fund.
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Thank You!
Sumber informasi/data :
1. Data internal GIMNI
2. Oil World Sta3s3cs Update – Mei 2016
3. Coconuts Today : Vol X.No.1 October 1994 ISNN-016 -2837, UCAP ( United Coconut Associa3ons of the
Philippinees.Inc)
4. Sundran et.al. – Asia Paciﬁc - Journal Clinic Nutr. 2003: 12 (3) 355-362
5. Dr.Vedhakumar Valliappan : “SAFA is not the villain” – presented in POIDEC 2015 , Jakarta
6. hlp://www.hsph.harvard.edu/nutri3onsource/healthy-fast/ : Harvard : School of Public Health “ Ask the
Expert : Healthy Fats
7. www.ipocc.org : “ Palm Oil Fact and Fic3on “ IPOCC ( Indonesian Palm Oil Customer Care “ )
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