
LOMBA KARYA ILMIAH

DAN KARYA TULIS POPULER

MINYAK ATSIRI INDONESIA

Sekretariat DAI :

http://www.atsiri-indonesia.org/

Lomba Karya Ilmiah Minyak 

Atsiri Indonesia

Ruang lingkup karya ilmiah yang dilombakan : 

Teknologi dan sains terkait sumber minyak atsiri baru, 

senyawa kimia minyak atsiri baru, bibit, budidaya, 

pasca panen, penyulingan dan teknik ekstraksi 

lainnya, isolasi, identifikasi dan uji khasiat atsiri, 

diversifikasi produk minyak atsiri dan inovasi minyak 

atsiri baru Indonesia.

Peserta : individu

Kategori :

SMP, SMA, SMK dan Masyarakat umum

Hadiah :

Juara 1 : Trofi, Sertifikat,dan Uang Rp. 15.000.000,-

Juara 2 : Trofi, Sertifikat, dan Uang Rp. 10.000.000,-

Juara 3 : Trofi, Sertifikat, dan Uang Rp. 7.500.000,-

*Seluruh finalis akan mendapatkan sertifikat

Jadwal Kegiatan :

Pengumuman pendaftaran lomba : Oktober 2017

Batas akhir pengusulan : 31 Desember 2017

Penilaian Tim Seleksi : Januari 2018

Pengumuman finalis melalui situs DAI dan media 

sosial : Maret 2018

Penyerahan hadiah : Asian Aroma Ingredients 

Congress (AAIC) & Asian Aromatherapy Conference

(AAC) di Yogyakarta, Indonesia, 24-26 April 2018.



LATAR BELAKANG

Dewan Atsiri Indonesia (DAI) yang didirikan pada tahun 2006 

merupakan wadah bagi seluruh pemangku kepentingan

agribisnis dan agroindustri berbasis minyak atsiri (essential oils), 

perisa (flavor) dan pewangi (fragrance) baik sebagai organisasi

maupun perorangan yang meliputi petani, penyuling, pedagang, 

pelaku industri dan jasa, eksportir, praktisi, peneliti, akademisi, 

pemerhati, serta instansi pemerintah terkait.Visi DAI adalah

“Indonesia sebagai Pusat Keunggulan Atsiri Dunia”.

Dalam rangka mendorong peningkatan budaya IPTEK bidang

atsiri di Indonesia dan menjembatani hasil penelitian atsiri di 

Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya, DAI 

mengadakan lomba karya inovasi hasil penelitian atsiri dan

lomba karya tulis mengenai atsiri di Indonesia. Diharapkan dari

lomba ini akan terjadi kolaborasi yang kuat antara lembaga

penelitian dan akademisi baik dengan petani, penyuling, 

terutama dengan industri untuk menciptakan suatu inovasi yang 

selanjutnya mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia 

serta pada akhirnya dapat memberi kontribusi tambahan kepada

devisa negara.

TEMA & SUB TEMA : 
Tema kegiatan ini adalah “Peningkatan produktivitas dan

penciptaan nilai tambah atsiri Indonesia melalui eksplorasi

minyak atsiri baru, budidaya, isolasi, transformasi, dan

diversifikasi produk” dengan sub tema sebagai berikut :

a. Eksplorasi bahan baku minyak atsiri baru

b. Eksplorasi senyawa kimia dalam minyak atsiri baru

c. Budidaya

d. Isolasi

e. Transformasi

f. Diversifikasi produk

LOMBA KARYA TULIS MINYAK 

ATSIRI INDONESIA

Ruang lingkup karya tulis yang dilombakan : karya

tulis popular terkait minyak atsiri Indonesia, dapat berupa

pengalaman, pendapat, ide, maupun review mengenai

minyak atsiri di Indonesia.

Peserta :  individu atau kelompok

Kategori : mahasiswa

peneliti/dosen

industri 

Waktu :

Seluruh kelengkapan paling lambat diterima pada 31 

Desember 2017 dalam bentuk file elektronik dikirimkan 

ke lomba.atsiri@atsiri-indonesia.org dengan menuliskan

subjek : LOMBA KARYA ILMIAH.

Hadiah : 

Juara 1: Trofi, Sertifikat, dan Uang Rp. 50.000.000,-

Juara 2: Trofi, Sertifikat, dan Uang Rp. 30.000.000,-

Juara 3: Trofi, Sertifikat, dan Uang Rp. 20.000.000,-

*Seluruh finalis akan mendapatkan sertifikat


