
ESSENTIAL OIL FOR
MILLENIALS

Aromaterapi:
Praktek dan
Industri

Pengenalan tentang aromaterapi sebagai bidang studi dan sebagai industri hilir minyak atsiri.



Apa itu aromaterapi?
Aromaterapi adalah penggunaan minyak atsiri murni dengan cara yang terkendali dan ahli,
dengan jalur metode inhalasi (dihirup), pemakaian topikal langsung, atau pemakaian
internal; dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan kondisi fisik, psikologis,
dan spiritual.
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Kimia Atsiri
Minyak atsiri adalah hasil dari
metabolisme sekunder
tanaman. Semua minyak atsiri
memiliki multi komponen kimia
(terpene dan phenyl
propanoid). Fungsi terapeutik
minyak atsiri tergantung dari
komposisi kimia utama;
sedangkan aroma bisa
terpengaruh trace molecules.
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Efek
Psikologis
& Fisiologis
Penggunaan atsiri dalam
aromaterapi bukan hanya
memberikan efek psikologis
(anxiolytic, sedative, dll) tapi
juga efek fisiologis ke
sistem pernafasan, otot dan
sendi, hormon, dan sistem
imun. Dan tentunya untuk
permasalahan kulit.



Penggunaan topikal (1-10%),
inhalasi (diffuser, steam)

flavour (0.00025-0.18%),
fragrance (0.4-2% in perfumery)

pasta gigi (1%), shampoo dan
sabun (1-2%), pembersih lantai,
sabun cuci piring, dll

Aromaterapi

Perisa & Fragrance

Personal care

Perbedaan % atsiri
dalam produk jadi



Aromaterapi = Sinergi
BUKAN HANYA ASPEK RISET DAN TERAPI, TAPI JUGA SENI

Science

Kimia, Anatomi &

Fisiologi, Psikologi

Creativity

Formulasi, inovasi

produk

Humanity

Manusia sebagai

penerima benefit
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2.75 JUTA
ORANG,
POTENSI
TARGET

"Karena ibu adalah agen
perubahan dalam
keluarga, untuk warisan
gaya hidup sehat dan
seimbang."

Target pasar: ibu muda, yang peduli dengan
kesehatan dan lingkungan, serta pola hidup sehat.
Mencari produk yang memberikan solusi untuk
kebutuhan keluarga.



Challenges

REGULASI PEMERINTAH

Hambatan dana, birokrasi, dan kemudahan pendaftaran-
-menjadi halangan untuk UMKM.
Sering banyak perubahan aturan  (BPOM, halal, dll)

LEGALITAS PROFESI

Sebagai artisan producer maupun aromaterapis, perlu
dukungan asosiasi dan juga gerakan kolektif.

KETERSEDIAAN DATA

Terutama untuk atsiri lokal, belum banyak data baik
GCMS, standar farmakope, maupun jurnal ilmiah untuk
keperluan aromaterapi.
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ENTRY BARRIER LOW

Ketersediaan bahan, ilmu, dan
digital platform untuk sales.
Juga kesadaran yg meningkat.

Opportunities
Meskipun tantangan dari segi regulasi dan finansial

masih besar, tapi potensi market aromaterapi sangat

besar ke depannya. 

Apalagi dengan meningkatnya kesadaran akan praktek

hidup berkelanjutan (sustainable living), fokus pada

produk natural dan kesehatan yang preventif makin

meninggi.

Masuknya perusahaan dunia ke pasar atsiri dan

aromaterapi Indonesia, meluaskan penggunaan

aromaterapi di rumah.

BERAGAM APLIKASI

Produk kosmetik, skincare,
lifestyle, kesehatan, produk
rumah tangga.

INOVASI PRODUK

Banyak produk aplikasi
aromaterapi yang baru dan
belum dijajaki di Indonesia.
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