Latar Belakang Kegiatan
Dewan Atsiri Indonesia (DAI) merupakan organisasi payung untuk semua stakeholder dalam agribisnis dan agro- industri yang terkait dengan minyak atsiri didirikan pada Konferensi Nasional Minyak
Atsiri di Solo, Provinsi Jawa Tengah tepatnya September 2006. Berbagai kegiatan telah
diselenggarakan DAI dalam rangka mewujudkan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat
unggulan atsiri dunia. Misi DAI yaitu:
1.Mempersatukan seluruh pemangku kepentingan minyak atsiri Indonesia serta melindungi dan
memperjuangkan kepentingannya dalam menghadapi bisnis global.
2.Meningkatkan daya saing produk minyak atsiri.
3.Mendorong pengembangan semua produk minyak atsiri, turunan dan produk lain yang terkait.
4.Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri demi kemajuan minyak atsiri.
Sesuai dengan Visi dan misi tersebut, DAI terus bekerja keras melakukan berbagai kegiatan untuk
memperkenalkan minyak atsiri Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Kegiatan rutin yang
sudah dilaksanakan adalah:
 Training dan workshop Sukses Berbisnis Minyak Atsiri, yang dilaksanakan setidaknya 5 kali dalam
setahun untuk masing-masing produk atsiri yang berbeda
 Asian Aroma Ingredients Congress ( AAIC) dan Aroma Expo yang merupakan konsorsium atsiri di
tingkat Asia yang pada April 2018 di selenggarakan di Yogyakarta.
 Konferensi Nasional Minyak Atsiri ( KNMA) yang dilaksanakan bergilir tiap provinsi setiap
tahunnya yang pada tahun 2018 KNMA diselenggarakan di Medan dengan jumlah peserta 250
orang
Suksesnya berbagai kegiatan tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak yang selama ini ikut serta
menjadi bagian dalam acara tersebut diantaranya dari beberapa Kementerian, akademisi,
perusahaan-perusahaan atsiri dari dalam maupun luar negeri. Dukungan bahkan hadir dari
Pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten, para penyuling dan petani serta lembagalembaga lainnya.
Hal ini merupakan komitmen dan bukti bahwa DAI, dengan didukung seluruh pelaku industrinya,
bersungguh-sungguh ingin memajukan industri atsiri di Indonesia yaitu dengan mendorong seluruh
pelakunya untuk bisa terus berkembang serta pada saat yang sama, melahirkan pelaku-pelaku
industri yang baru.
Di bulan Maret 2019, DAI bekerjasama dengan Universitas Udayana akan mengadakan 3 kegiatan di
Bali yaitu seminar nasional mengenai potensi pengembangan dan pasar minyak atsiri Indonesia,
Training Sukses Berbisnis Minyak Atsiri Cengkeh dan Workshop Ekspor Minyak Atsiri. Kegiatan ini
akan diselenggarakan di 15-18 Maret 2019. Khusus untuk workshop ekspor, peserta yang hadir akan
diverifikasi untuk bisa ikut serta di buyer match pada bulan Oktober 2019. Kegiatan buyer match ini
sebagai side event di sela kegiatan konferensi IFEAT (International Federation of Essential Oil and
Aroma Trade).
IFEAT merupakan konsorsium atsiri tingkat dunia yang didalamnya terdapat banyak anggota
pengguna atsiri untuk kepentingan industrinya. Kegiatan ini berbayar cukup mahal, sehingga cukup
sulit untuk stakeholder atsiri lokal mengikuti kegiatan ini. Hal ini yang
membuat DAI berusaha agar penyelenggaraan IFEAT di Indonesia dapat
dimanfaatkan semaksimal mungkin agar stakeholder atsiri Indonesia bisa
bertemu dengan para pembeli dari luar negeri dengan menyelenggarakan
buyer match di sela kegiatan IFEAT

Bali, 15 Maret 2019

SEMINAR
NASIONAL

Pidato Pembuka Ketua Umum Dewan Atsiri Indonesia
Sesi 1: 09.00-12.00
Pengembangan Komoditas Utama Minyak Atsiri di Bali

 Universitas Udayana

Pasar Minyak Atsiri

 PERKOSMI Bali

Dukungan Pemerintah terhadap Perkembangan
Agroindustri Minyak Atsiri

 Dinas Pertanian Bali

Sesi 2: 04.00-17.00
Pemanfaatan Minyak Cengkeh dan Serehwangi sebagai
Bioaditif Bahan Bakar

 Teknologi Industri Pertanian - IPB

Value Creation pada Minyak Atsiri

 PT Haldin Pacific Semesta

Peran Pemerintah dalam Mempersiapkan Hilirisasi Produk
Atsiri

 Kementerian Perindustrian

Perizinan Produk Minyak Atsiri

 BPOM

Informasi lengkap:
www.atsiri-indonesia.org
CP. Marni (0812 82827870
Nuri (0822 99983924

Dapatkan
investasi spesial
Bundling*

Member DAI: Rp 650.000
Non Member: Rp 1.000.000
Mahasiswa : Rp 250.000
(Coffea Break, Lunch, Sertifikat,
souvenir)

Seminar Nasional + Workshop Ekspor +
Fieldtrip SBMA Cengkeh

1.700.000

Seminar Nasional+Training SBMA Cengkeh

2.000.000

Seminar Nasional + Workshop Ekspor

1.500.000

*Khusus member DAI

