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MADRID-SPANYOL 

PENDAHULUAN 

1.1. TUJUAN 

Memberikan rekomendasi bagi para eksportir Indonesia mengenai tren, karakteristik pasar dan 

pemilihan mitra bisnis untuk produk minyak atsiri  di pasar Spanyol. 

 

1.2. METODOLOGI 

Penelitian primer : wawancara dengan importer dan hasil pengamatan  di Spanyol. 

Penelitian sekunder : Agencia Tributaria, Spanish Association for Standardisation-UNE, Spanish 

Statistical Office, Eurostat, Statista dan Trademap. 

 

1.3. BATASAN PRODUK 

Berdasarkan klasifikasi HS berdasarkan Harmonized System (HS) yang dikeluarkan oleh World 

Customs Organisation (WCO), untuk produk minyak atsiri masuk dalam HS 3301.29 (Essential oils of 

of lemon grass, citronella, nutmeg, cinnamon, ginger, cardamom, fennel or palmrose and). 

 

1.4. GAMBARAN UMUM NEGARA 

Spanyol secara resmi dikenal dengan sebutan Kerajaan Spanyol adalah sebuah negara di Eropa barat 

daya yang, bersama Portugal, terdapat di Semenanjung Iberia. Batas darat Spanyol dengan Eropa 

adalah Pegunungan Pirenia dengan Prancis dan Andorra. Wilayahnya terdiri dari kota Ceuta dan 

Melilla di Afrika Utara, Kepulauan Canary di Samudra Atlantik, dan berbagai pulau di Laut Tengah. 

 

Wilayah Spanyol juga termasuk Kepulauan Balearic di Mediterania,  Kepulauan Canary di Samudera 

Atlantik lepas pantai Afrika, dan dua kota otonom di Afrika Utara, Ceuta dan Melilla, yang 

berbatasan dengan Maroko, ditambah Alboran, Kepulauan Chafarinas, Alhucemas, Vélez de la 

Gomera dan pulau kecil lainnya termasuk Perejil. Selain itu, kota Llívia adalah eksklave Spanyol 

terletak di dalam wilayah Prancis. Dengan luas 505.992 kilometer persegi (195.365 mil persegi), 

Spanyol adalah negara terbesar kedua di Eropa Barat dan Uni Eropa dan negara terbesar kelima di 

Eropa. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
https://id.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://id.wikipedia.org/wiki/Semenanjung_Iberia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Balearic
https://id.wikipedia.org/wiki/Mediterania
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Spanyol adalah negara demokrasi yang diselenggarakan dalam bentuk pemerintahan parlementer di 

bawah monarki konstitusional, negara maju dengan ekonomi terbesar ketiga belas di dunia. 

 

Ekonomi Spanyol terus mengalami pertumbuhan yang cukup seimbang dan tangguh dalam 

menghadapi krisis dan ketidakpastiaan ekonomi yang terjadi pada beberapa tahun terakhir baik di 

Eropa maupun dunia. Perubahan striktural melalui koreksi ketidakseimbangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Spanyol telah membawa perbaikan ekonomi pada Spanyol. Reformasi struktural yang 

dilakukan dengan meningkatkan share nilai tambah dalam perdagangan, hutang swasta yang 

rendah dan sistem finansial yang sehat serta reformasi struktural pada pasar tenaga kerja dan 

produk, menjadi kunci peningkatan reseliensi ekonomi negara ini dalam menghadapi guncangan 

ekonomi. 

 

Sektor utama dalam perekonomian (GDP) Spanyol terdiri dari sektor pertanian (2,8%), sektor 

industri (20%) dan sektor tersier (67,7%). Subsektor utama dalam sektor tersier di Spanyol adalah 

pariwisata, dimana sektor pariwisata ini merupakan aktivitas vital bagi perekonomian Spanyol dan 

menjadi sumber utama pendapatan negara ini. Spanyol dikenal sebagai most popular tourist 

destination dengan sekitar 82 juta turis yang berkunjung ke negara ini setiap tahunnya. Selain itu, 

subsektor perbankan juga menjadi subsektor yang penting bagi perekonomian Spanyol.   

 

Rata-rata pertumbuhan GDP Spanyol selama lima tahun terakhir sebesar 2,82% (Gambar 1). Tingkat 

GDP Spanyol tahun 2015 sebesar € 1,08 triliun dengan tingkat pertumbuhan GDP sebesar 3,8%.  

GDP Spanyol pada harga pasar mengalami peningkatan menjadi 1,25 triliun pada tahun 2019, 

namun tingkat pertumbuhannya menurun yakni hanya sebesar 2%. Ketegangan Amerika Serikat dan 

Tiongkok, ketidakpastian di kawasan Uni Eropa akibat Brexit dan efek dari monetary 

accommodation menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi melambatnya perekonomian 

Spanyol di tahun 2019.  

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Parlementer&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Monarki_konstitusional
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_maju
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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Gambar 1. GDP dan Tingkat Pertumbuhan GDP Spanyol Periode Tahun 2015-2019 

 
Sumber:  Eurostat (2020) 

 

Perlambatan ekonomi Spanyol pada tahun 2019 disebabkan karena rendahnya investasi terutama 

pada sektor konstruksi dan inventory build up. Sementara itu, konsumsi swasta mengalami 

peningkatan dengan besaran yang relatif sama dengan tahun 2018. Peningkatan konsumsi 

masyarakat juga terjadi pada tahun 2019, sebagai dampak dari peningkatan upah minimum sebesar 

22,3%. Hal tersebut sejalan dengan tingkat GDP per kapita terus mengalami peningkatan dari €23,3 

ribu pada tahun 2015 menjadi €26,4 ribu pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Pertumbuhan GDP Per Kapita Spanyol Periode Tahun 2015-2019 

 
Sumber:  Eurostat (2020) 
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Perlambatan ekonomi Spanyol diperkirakan akan segera berakhir pada tahun 2020. Hal ini sebagai 

dampak dari evolusi pengeluaran domestik dan ekspor yang kembali mencapai turning point setelah 

sebelumnya mengalami penurunan, sementara kebijakan fiskal akan tetap pro-cycal. IMF 

memperkirakan ekonomi Spanyol pada tahun 2020 hanya akan bertumbuh sebesar 1,6%. Meskipun 

pertumbuhan ekonominya melambat, namun ekonomi negara tersebut di tahun 2020 cukup stabil 

dibandingkan negara Eropa lainnya. 

 

Namun seiring dengan pandemi Covid-19 juga mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk 

Spanyol. Krisis yang diakibatkan oleh pandemi ini akan mendorong perekonomian Spanyol ke dalam 

periode resesi pada tahun ini. Pengeluaran konsumen (konsumsi domestik) yang harus diatur di 

tengah tingkat pengangguran yang meningkat, investasi yang menurun seiring dengan penurunan 

permintaan domestik dan ekspor dan sektor pariwisata sebagai sektor vital bagi perekonomian 

Spanyol menjadi terhenti dan lumpuh. Selain itu, pengeluaran fiskal pemerintah juga mengalami 

peningkatan sebagai upaya untuk mengatasi pandemi ini. 

 

Berdasarkan data Instituto Nacional de Estadistica menyebutkan bahwa pertumbuhan GDP Spanyol 

pada Q1 2020 sebesar -5,2%, atau lebih rendah sebesar 5,6 poin dibandingkan growth pada Q4 

2019. Penurunan GDP pada Q1 ini disebabkan karena penurunan kontribusi permintaan domestik 

sebesar 4,1 point persentase.  Bahkan, prediksi IMF menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

Spanyol tahun 2020 akan mengalami penurunan hingga 8% dan meningkatkan tingkat 

pengangguran menjadi 20,8%. Pandemi Covid-19 ini menjadi momen perekonomian terburuk bagi 

Spanyol sejak Spanish Civil War. Namun IMF juga kembali memperkirakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi Spanyol akan kembali membaik pada tahun 2021 dengan growth sebesar 4,3%. Hal 

tersebut dapat dicapai jika permintaan domestik sebagai main growth driver terus meningkat.  

 

Data Eurostat dalam Ministerio De Industira Comercio Y Turismo (2020) menunjukkan bahwa peran 

ekspor Spanyol baik untuk barang dan jasa cukup penting yang berkontribusi terhadap 

pertumbuhan GDP Spanyol.  
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Kontribusi ekspor barang dan jasa Spanyol terhadap GDP mengalami peningkatan dari 33,6% tahun 

2015 menjadi 34,8% tahun 2019. Bahkan tingkat kontribusi ekspor Spanyol lebih tinggi 

dibandingkan negara Uni Eropa lainnya seperti Perancis dan Inggris. 

 

Pertumbuhan ekspor khususnya ekspor barang Spanyol cenderung berfluktuasi dan rata-rata 

mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 4,80 %/tahun atau sebesar USD 351,62 

miliar per tahun selama periode tahun 2015-2019. Ekspor barang Spanyol menunjukkan kinerja 

yang baik dengan pertumbuhan positif sebesar 7,11 %/tahun pada tahun 2015-2018. Namun pada 

tahun 2019, ekspor barang Spanyol mengalami penurunan sebesar 2,16 %/tahun sehingga nilai 

ekspornya menjadi USD 339,22 miliar.  

 

Negara tujuan utama ekspor produk Spanyol selama periode tahun 2019 antara lain Perancis 

dengan pangsa mencapai 15,30% dan total nilai ekspor sebesar USD 51,91 miliar. Kemudian diikuti 

oleh Jerman (10,83%), Italia (7,83%), Portugal (7,42%), dan Inggris (6,85%). Produk utama yang 

diekspor oleh Spanyol adalah permesinan dan peralatan transportasi, bahan makanan dan obat-

obatan 

 

Sama seperti ekspor, rata-rata laju pertumbuhan impor produk Spanyol menunjukkan peningkatan 

yakni sebesar 5,16%/tahun  atau sebesar USD 348,77 miliar per tahun pada periode yang sama. Nilai 

impor Spanyol pada tahun 2015 sebesar USD 312,05 miliar dan mengalami penurunan menjadi USD 

311,02 miliar pada tahun 2016. Impor produk Spanyol mengalami peningkatan pada periode tahun 

2017-2018, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 sehingga nilai impornya 

menjadi USD 379,83 miliar. 

 

Negara asal impor  Spanyol selama periode tahun 2019 antara lain Jerman dengan pangsa mencapai 

14,11% dan total nilai ekspor sebesar USD 52,08 miliar. Kemudian diikuti oleh Perancis (11,60%), 

Tiongkok (7,47%), Italia (6,50%), dan Belanda (5,42%). Produk utama yang diimpor oleh Spanyol 

adalah bahan mineral, mekanik dan listrik, besi dan baja. 
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Kinerja ekspor barang dan jasa Spanyol juga turut terkena dampak pandemi Covid-19. Ekspor 

Spanyol kembali mengalami penurunan sebesar 8,4% pada Q1 2020 akibat penurunan permintaan 

luar negeri, sedangkan pada periode sebelumnya (Q4 2019) ekspor Spanyol meningkat sebesar 

0,6%. Sementara itu, penurunan permintaan domestik sebesar 5,1% pada periode ini, juga 

berdampak pada impor barang dan jasa Spanyol yang juga mengalami penurunan sebesar 8,4% 

dibandingkan periode lalu.  

 

Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekspor, Impor dan Permintaan Nasional Spanyol  

untuk Barang dan Jasa  

 
Sumber:  Instituto Nacional de Estadistica (2020) 

 

Tingkat inflasi Spanyol pada tahun 2019 sebesar 1,7%, dimana pada tahun 2013, inflasi Spanyol 

sebesar 1,5% dan terus mengalami penurunan hingga level negatif menjadi -0,3% pada tahun 2016. 

Namun, inflasi pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 

sebesar 2%, hal ini disebabkan karena meningkatnya harga minyak bumi pada tahun tersebut 

sehingga berimplikasi pada peningkatan inflasi kelompok produk seperti kelompok barang makanan 

dan minuman non alkohol, kelompok minuman alkohol dan tembakau, kelompok perumahan, air, 

listik, gas dan bahan bakar lainnya dan kelompok restaurant dan hotel. Inflasi Spanyol kembali 

mengalami penurunan menjadi 1,7% tahun 2018 dan 0,7% tahun 2019. 
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Gambar 4. Inflasi Spanyol Periode Tahun 2013-2019 

 
Sumber:  Eurostat (2020) 

 

Salah satu indikator makroekonomi yang menunjukkan dampak pandemi Covid-19 terhadap 

perekonomian Spanyol adalah tingkat inflasi. Pada Januari 2020, inflasi Spanyol sebesar 1,1% dan 

terus mengalami penurunan menjadi -1% pada Mei 2020. Sektor cukup mempengaruhi rendahnya 

tingkat inflasi Spanyol di tengah pandemi adalah sektor transportasi dan sektor perumahan.  
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PELUANG PASAR  

2.1. TREN PRODUK 

Pasar minyak atsiri global diperkirakan terus mengalami pertumbuhan dengan Compound Annual 

Growth Rate (CAGR) sebesar 9,4% atau mencapai USD 16.2 miliar pada tahun 2025 (Globenewswire, 

2020). Uni Eropa adalah salah satu pasar untuk produk minyak atsiri yang cukup besar dan pasar 

minyak atsiri Spanyol juga termasuk diantara pasar Eropa yang relatif besar.  

 

Demand Eropa terhadap minyak atsiri lebih dari 40 persen demand global terutama untuk produk 

minyak atsisi yang berkualitas tinggi dengan harga premium khususnya untuk produk fragrance, 

kosmetik dan aromaterapi. Hal ini dikarenakan industri manufaktur utama untuk produk flavour dan 

fragrance di dunia, sebagian besar adalah industri yang berbasis di Eropa. Sementara itu, Statista 

(2020) juga memperkirakan penerimaan dari industri (manufaktur) minyak atsiri di Spanyol pada 

tahun 2024 sebesar USD 1.2 miliar. 

 

Pertumbuhan pasar minyak atsiri di Spanyol dan negara Eropa lainnya disebabkan karena tren dan 

preferensi konsumen untuk menggunakan bahan-bahan alami disetiap produk yang digunakannya, 

hal ini menunjukkan semakin besarnya segmen pasar produk pangan untuk para vegetarian. 

Bertambahkan jumlah masyarakat yang mengurangi konsumsi produk hewan atau bahkan menjadi 

vegetarian dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal 

ini dikarenakan karena meningkatkan consumer awareness terhadap kesehatan, animal welfare dan 

alasan finansial.  

 

Pasar konsumen vegetarian menjadi potensi pasar yang besar untuk produk minyak atsiri. Hal ini 

dikarenakan minyak atsiri memiliki peran penting dalam memberi rasa pada produk makanan dan 

minuman vegan sehingga konsumen tersebut dapat merasakan pengalaman makan/minum vegan 

tetapi rasanya mirip dengan produk makanan yang mengandung produk hewani seperti daging, 

susu atau telur. 
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Berkembangnya industri kuliner otentik negara asing seperti makanan dari Asia Tenggara yang 

menggunakan rempah-rempah, juga menjadi faktor meningkatnya permintaan minyak atsiri 

khususnya minyak atsiri yang diekstrak dari rempah otentik. Hal ini dikarenakan produsen 

manufaktur/pengusaha bidang kuliner di Eropa menggunakan minyak atsiri rempah untuk 

menciptakan rasa makanan yang sama dengan makanan yang ada di negara asalnya, dimana 

makanan di negara asal menggunakan rempah asli. Selain itu, tren produk kosmetik yang alami dan 

organik juga menjadi salah satu pendorong meningkatkan demand minyak atsiri di Eropa. 

 

Tren yang akan berkembang ke depan terkait pasar minyak atsiri adalah meningkatnya consumer 

awareness terhadap isu lingkungan juga menjadi tren yang akan berkembang di masa depan. 

Bahkan isu lingkungan dan ethical products menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

permintaan konsumen terhadap produk minyak atsiri. Preferensi konsumen Spanyol dan negara 

Eropa lainnya yang demikian perlu diakomodasi oleh produsen/eksportir dengan penyediaan 

informasi transparansi dan keterlacakkan produk minyak atsiri. 

Minyak atsiri di Spanyol maupun Eropa digunakan oleh tiga industri yaitu industri makanan dan 

minuman, industri kosmetik  dan industri produk kesehatan. Pertama, industri makanan, minyak 

atsiri digunakan sebagai penambah aroma dan penyedap rasa, biasanya juga digunakan sebagai 

alternatif penggunaan herbal atau sari karena minyak atsiri ini dianggap lebih memiliki aroma dan 

rasa yang kuat tetapi kuantitas yang digunakan lebih sedikit dibandingkan penggunaan herbal.  

 

Kedua, industri kosmetik, dimana minyak atsiri banyak digunakan pada produk personal care 

sebagai fragrances atau pewangi dan saat ini telah menjadi tren yang cukup berkembang pada 

industri kosmetik yang digunakan sebagai pengganti pewangi sintesis dalam formulasi produk. 

Selain sebagai pewangi, minyak atsiri yang memiliki kandungan tertentu juga dijadikan sebagai 

bahan aktif pada produk kosmetik, misalnya anti-aging, menyembuhkan jerawat dan lain-lain.  

 

Ketiga, industri produk kesehatan, dimana minyak atsiri banyak digunakan untuk produk 

aromaterapi yang saat ini pasar produk tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan.  
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Tren penggunaan minyak atsiri sebagai produk aromaterapi saat ini sedang booming baik di 

Spanyol, Eropa bahkan di dunia. Hal ini dikarenakan produk aromaterapi tersebut dipercaya 

memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental konsumennya seperti meningkatkan sistem 

imun, mengurangi nyeri dan inflamasi serta meredakan stres, panik dan khawatir. Selain menjadi 

produk aromaterapi, kandungan dalam minyak atsiri juga dijadikan sebagai bahan aktif pada produk 

obat. Penggunaan minyak atsiri oleh konsumen di negara ini baik pada aromaterapi atau obat 

menjadi bentuk pengobatan/perawatan komplementari (pelengkap) terhadap pengobatan dengan 

metode konvensional. 

 

Minyak atsiri yang juga banyak diperdagangkan di pasar Spanyol dan negara Eropa lainnya adalah 

minyak atsiri serai (lemongrass essensial oil), minyak atsiri cengkeh (cinnamon essensial oil) dan 

minyak atsiri pala (nutmeg essensial oil).  

 

Tren dan preferensi konsumen Spanyol terhadap ketiga minyak atsiri tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

Minyak Atsiri Serai (Lemongrass Essensial Oil). Penggunaan serai segar dalam bidang kuliner Asian 

Food dan produk makanan minuman sudah banyak dijumpai, namun untuk memperoleh aroma dan 

rasa yang kuat pada produk makanan/minuman, juga dapat menggunakan minyak atsiri serai. Selain 

itu, minyak atsiri serai yang mengandung antimikrobial juga dapat dimanfaatkan dalam industri 

produk pangan sebagai pengawet alami. Minyak atsiri serai juga banyak ditemukan sebagai 

komponen yang terkandung dalam produk kosmetik (personal care dan toilleteries) seperti lotion, 

mosturizer, cleanser atau sabun. Hal ini dikarenakan kandungannya yang bermanfaat bagi kulit 

untuk purifying dan toning sehingga penggunaan kosmetik/skincare yang mengandung minyak atsiri 

serai secara rutin dapat membantu mengencangkan dan membersihkan kulit. Minyak ini juga dapat 

meningkatkan kesehatan kuku sehingga banyak juga dijumpai pada produk-produk perawatan 

kebersihan kuku (menicure/pedicure).  
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Diantara penggunaannya untuk produk pangan dan kosmetik, penggunaan minyak atsiri serai lebih 

banyak digunakan untuk produk kesehatan khususnya aromaterapi, karena kandungannya yang 

sangat bermanfaat baik bagi kesehatan. Minyak ini memiliki sifat anti-inflamatori, anti-bakteri, anti-

fungal dan kaya akan antioksidan sehingga dapat menyembuhkan berbagai masalah kesehatan 

akibat peradangan seperti penyakit kardiovaskular hingga kanker, masalah pencernaan seperti diare 

dan gastric ulcers, menurunkan kolesterol dan gula darah, migrain dan sakit kepala serta mampu 

meredakan stress dan kekhawatiran. Bahkan karena memiliki sifat-sifat tersebut, minyak atsiri serai 

juga menjadi salah satu essential oil yang memiliki khasiat untuk mencegah virus Corona. 

 

Minyak Atsiri Cengkeh (Cinnamon Essensial Oil). Minyak ini juga termasuk minyak atsiri yang banyak 

digunakan pada industri makanan dan minuman Spanyol dan negara-negara Eropa lainnya. Minyak 

atsiri cengkeh diekstrak dari kulit dan daunnya sehingga menghasilkan aroma dan rasa yang cukup 

kuat sehingga dijadikan sebagai perasa yang banyak digunakan pada produk makanan dan 

minuman. Minyak atsiri cengkeh ini juga tergolong sebagai food-grade oil sehingga aman digunakan 

pada produk pangan seperti sugar-free gum, hard candy, teh dan pada berbagai produk makanan 

yang dipanggang.  

 

Penggunaan minyak atsiri cengkeh pada produk kosmetik juga cukup luas seperti pada produk-

produk toiletries seperti pasta gigi, mouthwash, sabun dan bodylotion. Hal ini dikarenakan minyak 

ini memiliki kandungan antimikrobial sehingga mampu memerangi bakteri yang dapat 

menyebabkan infeksi mulut dan gigi berlubang. Sifat antibakteri dalam minyak atsiri cengkeh ini 

juga menjadikan minyak ini sebagai zat aditif yang aman, efektif yang dapat digunakan untuk 

mengawetkan produk dan meningkatkan umur simpan pada kosmetik. Minyak ini juga dapat 

ditemukan pada produk haircare, karena dapat bermanfaat untuk pertumbuhan dan menebalkan 

rambut. Pada produk kesehatan yaitu aromaterapi, minyak atsiri cengkeh juga banyak digunakan 

baik dalam bentuk minyak, air freshner (room spray) dan lilin. Manfaat dari penggunaan 

aromaterapi minyak atsiri cengkeh adalah untuk meningkatkan mood, mengurangi depresi dan 

kecemasan, relaxing dan membuat tidur lebih nyenyak. 
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Minyak Atsiri Pala (Nutmeg Essensial Oil). Penggunaan minyak atsiri pala di bidang industri makanan 

dan minuman digunakan sebagai penyedap rasa yang dapat menggantikan bubuk pala, karena tidak 

meninggalkan partikel sisa. Pada industri kosmetik, minyak atsiri pala banyak digunakan sebagai 

pewangi pada berbagai produk toileteries dan personal care. Hal ini dikarenakan, minyak atsiri pala 

memiliki wangi yang kuat, manis dengan spicy undertones sehingga terkesan wewangian yang 

hangat dan cocok digunakan sebagai parfum yang feminin dan maskulin. Kandungan alami pada 

minyak atsiri pala juga menjadi bahan yang baik untuk formulasi sabun atau body oils yang 

ditujukan untuk kulit normal dan berminyak. Pada industri produk kesehatan, minyak atsiri pala 

digunakan sebagai produk aromaterapi yang bermanfaat untuk stress relief serta meredakan 

kepanikan dan insomnia dan juga menjadi produk kesehatan yang dapat mengobati berbagai 

keluhan pencernaan hingga meredakan sakit saat datang bulan. 

 

2.2. STRUKTUR PASAR 

Impor Spanyol akan minyak Atsiri pada HS 3301.29 ditahun 2019 mencapai USD 88,22 Juta atau 

mengalami penurunan 13% jika dibandingkan impor pada tahun 2018 yang mencapai USD 101,52 

Juta.  

Adapun pada periode Januari-Agustus 2020, nilai impor total Spanyol untuk minyak atsiri pada HS 

3301.29 adalah sebesar USD 65,64 Juta atau mengalami kenaikan 2,18 persen jika dibandingkan 

dengan periode Januari-Agustus 2019. Hal ini sangat dimungkinkan tingginya kebutuhan akan 

minyak atsiri untuk kebutuhan aromaterapi di masa pandemic Covid-19.  

 

Gambar 5. Nilai Impor Minyak Atisiri HS 3301.29 Spanyol Tahun 2015 - Januari-Agustus 2020  
(USD Juta)  

 
Sumber: Agencia Tributaria, GTIS, 2020 (diolah) 
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Adapun negara sumber impor utama Spanyol untuk minyak atsiri adalah Perancis, China, Indonesia, 

Haiti dan India. Pada tahun 2019, impor Spanyol dari Perancis untuk minyak atsiri sebesar USD 

17,08 Juta dengan pangsa 19,36% diikuti China dengan nilai impor sebesar USD 16,42 Juta dengan 

pangsa 18,61%. Indonesia berada di posisi ke-3, dimana nilai impor Spanyol dari Indonesia pada 

tahun 2019 sebesar USD 12,81 Juta dengan pangsa 14,53%. Khusus untuk Indonesia, pada periode 

Januari-Agustus 2020, nilai impor Spanyol untuk minyak atsiri Indonesia mencapai USD 12,21 Juta 

dan nilai ini mengalami peningkatan sebesar 36,29% dibandingkan periode Januari-Agustus 2019 

yang hanya sebesar USD 8,96%. Secara umum trend impor minyak atsiri Spanyol dari Indonesia 

selama tahun 2010-2019 sebesar 4,06%. 

 

Gambar 6. Negara Asal Impor Utama Minyak Atsiri Spanyol  

 
Sumber: Agencia Tributaria, GTIS, 2020 (diolah) 

 

2.3. SALURAN DISTRIBUSI 

Minyak atsiri yang telah diekspor akan memasuki pelabuhan impor, kemudian oleh 

importir/distributor akan dikirimkan kepada processors. Selanjutnya processors ini akan 

mendistribusikan minyak atsiri impor tersebut kepada tiga segmen sektor industri yaitu sektor 

makanan dan minuman; sektor kosmetik; dan sektor produk kesehatan. Sistem rantai pasok secara 

langsung ini dapat mengakomodir tuntutan dari konsumen terkait transparansi dan keterlacakkan.  
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Gambar7. Saluran Distribusi Produk Minyak Atsiri di Spanyol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. PERSEPSI TERHADAP PRODUK INDONESIA  

Indonesia telah dikenal sebagai sentra rempah-rempah dunia termasuk produk minyak atsiri. Ada 

40 jenis minyak atsiri Indonesia yang diperdagangkan di dunia, sekitar 12 di antaranya telah 

diekspor ke pasar dunia. Beberapa produk minyak atsiri Indonesia bahkan sangat dominan di pasar 

dunia, seperti minyak nilam, akar wangi, pala, dan cengkeh. Kegiatan produksi minyak atsiri nasional 

melibatkan banyak pihak mulai dari petani penghasil bahan baku, industri kecil dan menengah 

penyulingan, pedagang, pengepul hingga industri pengolahan dan eksportir maju. 

 

Masalah utama komoditas minyak atsiri Indonesia di pasar internasional adalah kualitas dan 

ketidakstabilan pasokan. Hal ini terutama karena sebagian besar usaha produksi minyak atsiri masih 

dijalankan dengan sangat sederhana, baik dalam pembudidayaan tanaman maupun pengolahan 

hasil. Selain itu, efisiensi dan efektivitas agribisnis minyak atsiri masih tergolong rendah.  

Indonesia sebagai negara pengekspor minyak atsiri yang penting di dunia harus terus berupaya 

untuk mengembangkan produksi, kualitas dan nilai tambah minyak atsiri dan produk turunannya 

serta daya saingnya akan terus menguat dan memberikan devisa yang lebih besar. 
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PERSYARATAN PRODUK 

3.1. KETENTUAN PRODUK 

Persyaratan Minyak Atsiri Impor untuk Produk Pangan 

Produk pangan dan bahan makanan diatur terkait dengan keamanan pangan yang meliputi: 

kebersihan, residu pestisida, kontaminasi, kriteria mikrobilogi, zat aditif yang diizinkan serta proses 

dan sistem pengawasan/kontrol persyaratan-persyaratan tersebut seperti pengujian dan Hazard 

Analysis and Critical Control Points (HACCP).  

 

Pembeli juga dapat menuntut terpenuhinya aspek keamanan pangan, keterlacakkan dan standar 

keberlanjutan, dimana aspek-aspek tersebut harus dilegislasi dengan adanya sertifikasi, misalnya 

sertifikasi keamanan pangan ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000 dan sertifikasi keberlanjutan seperti 

Fairtrade, IFF Sustain, Firmenich Sustainability dan MANE Sustainability.  

 

Produk minyak atsiri untuk makanan minuman juga harus memenuhi persyaratan yang tercantum 

dalam perjanjian internasional tentang penggunaan dan perdagangan sumberdaya tanaman yang 

bertujuan untuk melindungi spesies tanaman langka seperti Convention on Biological Diversity 

(CBD)/Acces and Benefit-Sharing (ABS). Selain menuntut sertifikasi keamanan pangan dan sertifikasi 

keberlanjutan, konsumen juga menuntut produk minyak atsiri memiliki kosher and halal 

certification. Produk minyak atsiri yang diklaim diproduksi secara organik pun harus dilengkapi 

dengan sertifikasi produksi organik.  

 

Meskipun dari aspek hukum, minyak atsiri untuk produk pangan (flavourings) bukan menjadi obyek 

dalam peraturan Uni Eropa terkait Registration, Evaluation and Analysis of Chemicals yang 

mewajibkan supplier/eksportir minyak atsiri untuk menyediakan lebih banyak dokumentasi,  dalam 

praktiknya importir/pembeli Eropa menghendaki para eksportir untuk melengkapi dokumentasinya. 

Selain REACH, eksportir minyak atsiri untuk produk pangan juga harus memperhatikan peraturan 

komini Uni Eropa yang lebih ketat terkait zat perasa yaitu EC 1334/2008. 

 



  
 

INTELIGEN BISNIS PRODUK MINYAK ATSIRI DI PASAR SPANYOL   16 
 

 

ATASE PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
MADRID-SPANYOL 

Terkait kualitas minyak atsiri untuk produk pangan yang diinginkan oleh konsumen Eropa terbagi 

menjadi dua yaitu analisis kimia dan analisis fisik. Analisis kimia berfokus pada komposisi kimia, 

sedangkan analisis fisik berfokus pada: warna, rasa, kekentalan/massa jenis, rotasi optik, indeks 

bias, serta kelarutan dalam air dan minyak. Terkait warna, pembeli Eropa lebih menyukai minyak 

esensial yang tidak berwarna atau berwarna terang karena dianggap tidak akan mempengaruhi 

warna dari makanan atau minuman yang akan diproduksi. Produsen makanan dan minuman Eropa 

juga lebih menyukai minyak esensial yang mudah larut dalam air atau minyak. Hal ini akan 

memudahkan produsen untuk mengencerkan dan menerapkan jumlah yang tepat pada produk 

makanan dan minuman. Kelarutan yang tinggi juga dapat mencegah diperlukannya emulsifier atau 

stabiliser.  

 

Minyak atsiri yang diimpor oleh Uni Eropa untuk kebutuhan industri makanan dan minuman juga 

harus menjaga kemurniannya minyaknya, jika minyak tersebut sudah dicampur maka harus 

dijelaskan blending rate nya. Pembeli minyak atsiri untuk produk pangan di Eropa juga sangat 

menjunjung tinggi konsistensi dari kualitas produk yang mereka impor. 

 

Persyaratan Minyak Atsiri Impor untuk Produk Kosmetik dan Aromaterapi 

Eksportir tersebut harus memenuhi persyaratan legal  seperti European Cosmetics Legislation 

(Regulation (EC) 1223/2009); Registration, Evaluation and Analysis of Chemicals (REACH) dan 

Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (CLP). Eksportir juga harus memperhatikan 

regulasi kosmetik Eropa terkait produk fragrances yang bisa menyebabkan alergi. Produk minyak 

atsiri untuk kosmetik dan aromaterapi juga harus memenuhi persyaratan pada perjanjian 

internasional terkait perdagangan sumberdaya tanaman yaitu seperti Acces and Benefit-Sharing dan 

Convention on International Trade in Endangeres Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 

 

Pembeli minyak atsiri untuk produk kosmetik dan aromaterapi di Eropa juga menuntut agar 

produsen mengikuti praktik Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan Good 

Manufacturing Practices (GMP) yang telah disusun oleh Komisi Uni Eropa untuk produk kosmetik 

dan aromaterapi.  
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Persyaratan untuk memasuki niche market dimana eksportir harus memiliki sertifikasi keberlanjutan 

dengan melakukan praktik CSR dengan baik. Sementara itu, terdapat juga standar dan sertifikasi 

sukarela yang dapat dilakukan oleh eksportir/supplier yaitu sertifikat untuk kosmetik alami (NaTrue 

dan Cosmos), sertifikat untuk kosmetik organik dan sertifikat fair production (Fairtrade dan 

FairWild). 

 

Untuk persyaratan kuliatas, menjadi kunci yang sangat penting dalam indentifikasi produk minyak 

atsiri khususnya untuk aromaterapi. Perlu dispesifikan identitas dari minyak seperti spesies, sub 

spesies, varietas dan chemotypes. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam minyak atsiri tersebut 

menjadi dasar dari manfaat yang diklaim oleh produk aromaterapi. Oleh karena itu, minyak atsiri 

yang digunakan pada produk aromaterapi dan kosmetik harus berkualitas optimum, dimana minyak 

atsiri harus 100% murni (tidak tercemar dan ditambahkan bahan kimia atau tidak dicampur/diinfus 

kedalam minyak lain yang memiliki karakteristik serupa). 

 

Persyaratan Minyak Atsiri Impor untuk Produk Kesehatan 

Eksportir harus memenuhi peraturan EU yaitu Directive 2004.24.EC dan juga The rules governing 

medicinal products in the EU (https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex_en). Produsen dan 

eksportir minyak atsiri untuk produk kesehatan juga harus memenuhi standar yang disusun oleh 

European Medicines Agency (EMA) terkait bahan herbal yang digunakan untuk produk kesehatan 

atau yang dikenal dengan EMA’s monographs (https://www.ema.europa.eu/en/human-

regulatory/herbal-products/european-union-monographs-list-entries). 

 

Sama seperti minyak atsiri untuk produk makanan minuman serta kosmetik dan aromaterapi, 

produsen dan eksportir minyak atsiri untuk produk kesehatan juga harus memenuhi persyaratan 

pada perjanjian internasional terkait perdagangan sumberdaya tanaman yaitu seperti Convention on 

Biological Diversity (CBD)/Acces and Benefit-Sharing dan Convention on International Trade in 

Endangeres Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 

 

 

https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex_en
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/herbal-products/european-union-monographs-list-entries
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/herbal-products/european-union-monographs-list-entries
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Persyaratan Label 

Produsen/eksportir wajib memberikan label pada produk untuk memudahkan pembeli dan otoritas 

Bea Cukai Eroppa dapat melacak produk dan asal produk untuk melindungi keamanan baik 

konsumen maupun produsen/eksportir selama proses pengangkutan penyimpanan. Di Eropa, 

sebagian besar minyak atsiri dianggap zat kimia berbahaya sehingga terkait pelabelan dan kemasan 

harus memenuhi Regulasi (EC) 1272/2008 tentang Classification, Labelling and Packaging (CLP) 

untuk memastikan bahwa bahan kimia yang cenderung berbahaya dapat dikomunikasikan secara 

jelas.  

 

Dalam pelabelan menggunakan Bahasa inggris dan informasi dalam label tersebut sebagai berikut: 

• Nama produk dan juga mencantumkan nama latin/INCI tanaman yang digunakan/diekstrak untuk 

dijadikan sebagai minyak atsiri 

• Kode batch produksi 

• Tujuan penggunaan produk, misal: for use in food products; atau for use in cosmetic products; 

atau for use in aromatheraphy products; atau for use in health products; 

• Asal lokasi/negara 

• Nama dan alamat eksportir 

• Tanggal produksi (manufaktur) 

• Tanggal kadarluarsa atau best-before date 

• Berat bersih 

• Rekomendasi tempat dan kondisi penyimpanan 

Jika produk minyak atsiri yang ditawarkan adalah minyak organik, maka di label perlu diinfokan 

organic certified essential oils dengan juga mencantumkan nama/kode dari Lembaga sertifikasi 

dan nomor sertifikasi.  

• Selain itu, label juga perlu dilengkapi dengan frase risiko dan simbol bahaya (label hazard), 

seperti dibawah ini. (secara lebih lengkap terkait definisi sifat dan simbol tersebut terdapat 

dalam Directive 2001/59/EC). 
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Sementara itu, untuk minyak esensial yang diperuntukkan untuk produk kosmetik dan aromaterapi, 

eksportir harus melengkapi kebutuhan pembeli dengan melampirkan beberapa dokumen seperti: 

• Technical Data Sheet (TDS) 

• Sertifikat Analisis 

• Safety Data Sheet (SDS) 

• GMO-certificate (jika dibutuhkan) 

• Certificate of Origin 

• Product information sheet 

• 100% composition of oil 

• Allergen declaration 

 

Persyaratan Pengemasan 

Pembeli minyak atsiri Eropa menggunakan standar ISO 210:2014 sebagai pedoman dan persyaratan 

pengemasan produk tersebut. Produk minyak atsiri yang akan diekspor harus dikemas dengan 

kemasan khusus untuk menjamin dan mempertahankan kualitas minyak atsiri serta menjaga 

keamanan misalnya dengan menggunakan wadah yang terbuat dari bahan yang tidak bereaksi 

dengan komponen minyak (misalnya wadah dilapisi baja atau almunium), membersihkan dan 

mengeringkan wadah sebelum mengisi dengan minyak atsiri tersebut serta mengisi headspace 

dalam wadah dengan gas yang tidak bereaksi dengan komponen minyak misalnya nitrogen dan 

karbon dioksida. Pastikan juga bahwa bahan kemasan dapat digunakan kembali atau dapat didaur 

ulang (misalnya logam untuk minyak esensial resin). Simpan wadah di tempat yang kering dan sejuk 

untuk mencegah penurunan kualitas. Pisahkan juga kemasan untuk minyak atsiri yang organik dan 

minyak atsiri yang konvensional. 
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3.2. KETENTUAN PEMASARAN 

Agar bisa menjadi eksportir produk minyak atsiri ke pasar Spanyol (atau negara Eropa lainnya) yang 

sukses, eksportir harus mengetahui beberapa tips bisnis berikut ini: 

1. Ketahui dan beradaptasi dengan budaya bisnis (sektor industri pangan, kosmestik maupun 

produk kesehatan). Eksportir harus memahami istilah teknis dasar seperti Certificate of Analysis 

(COA); Technical Data Sheet (TDS); Safety Data Sheet (SDS); Certification of Inspection (COI); 

Certification of Analysis (COA); REACH; Chemical Abstracts Service (CAS) Number; INCI 

registered  dan lain-lain. Sementara itu, eksportir produk minyak atsiri untuk produk kosmetik 

dan aromaterapi harus memahami juga terkait bahasa teknis yang spesifik mengenai 

sustaianability (CSR) lingkungan dan sosial seperti Nagoya Protocol, Access and Benefit Sharing 

(ABS) compliance, Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) membership, Fair Trade certified, 

COSMOS and NaTrue. Eksportir juga harus bisa berperilaku dengan professional, misalnya 

berkomunikasi (berbicara dan mengirim surat/email dokumen) dengan menggunakan bahasa 

Inggris dan atau Spanyol yang formal. Berkomunikasi menggunakan media online seperti video 

conference calls dengan pembeli/importir Spanyol dan mengirimkan dokumen secara 

elektronik, merupakan pendekatan bisnis yang wajar untuk dilakukan antar mitra dagang dan 

juga  mengikuti trade shows merupakan metode yang tepat untuk bertemu dengan pembeli.  

2. Persiapkan Kelengkapan Berkas/Dokumen Teknis. Eksportir harus menyiapkan dokumen yang 

berisi informasi terbaru terkait produk minyak atsiri yang akan diekspor ke Spanyol. Dokumen 

yang dimaksud terkait dengan metode produksi, spesifikasi produk, klaim produk, keamanan 

produk, keterlacakkan, keberlanjutan, termasuk dokumen Technical Data Sheet (TDS); Safety 

Data Sheet (SDS); Certification of Analysis (COA) dan Certificate of Origin. Dokumen yang 

disiapkan oleh eksportir juga harus melampirkan Grey Literature yaitu literatur penelitian yang 

tidak dipublikasikan atau telah diterbitkan dalam bentuk non komersial terkait dengan produk 

yang akan diekspor, selain itu dokumen mengenai industri akhir yang menggunakan produk 

tersebut. Eksportir juga harus mengisi kuisoner yang berisi kepatuhan terhadap regulasi Eropa 

dan dokumen lainnya yang spesifik diminta oleh pembeli. 
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3. Penuhi persyaratan yang diinginkan oleh pembeli. Pembeli Spanyol dan Eropa lainnya sangat 

tertarik pada produk minyak atsiri yang berkualitas dan terjamin keamanannya, serta produk 

dari eksportir yang telah memenuhi persyaratan dari masing-masing pembeli mengingat 

preferensi syarat yang diajukan oleh masing-masing pembeli berbeda. Namun, semakin 

berkembangnya pasar, semakin banyak pembeli yang menuntut produk yang bersertifikat baik 

bersertifikat berkelanjutan, bersertifikat organik, bersertifikat fairtrade dan lain-lain. 

4. Tetapkan harga yang reasonable. Eksportir harus menetapkan terlebih dahulu pricing strategy 

atas produk minyak atsiri yang akan dijualnya dan menggambarkan kualitas dari produk 

tersebut, dimana harga meliputi fixed dan variable cost termasuk margin yang diinginkan. 

Strategi tersebut juga harus memperhatikan harga dari produk kompetitor.  Pembeli Spanyol 

juga mengharapkan mendapatkan diskon jika membeli produk minyak atsiri dalam jumlah yang 

banyak, sehingga eksportir harus mengkalkulasi hal ini. Eksportir hanya boleh menggunakan 

tingkatan harga tertentu sebagai starting point dan memberikan ruang untuk bernegosiasi. 

5. Sesuaikan strategi promosi penjualan produk pada setiap pembeli. Eksportir harus memahami 

latar belakang bisnis pembeli sehingga dapat menyusun strategi yang unik dan berbeda untuk 

melakukan promosi penjualan pada setiap pembeli. Selain itu, untuk strategi pitching promosi 

penjualan juga dilakukan berbeda untuk setiap perwakilan jabatan dari satu perusahaan, 

misalnya manajer pembelian akan berfokus pada kualitas dan kuantitas barang, sedangkan 

manajer penjualan akan berfokus pada klaim produk. Sementara itu, pada industri kosmetik 

dan aromaterapi strategi penjualan lebih spesifik lagi dimana industri ini akan selalu mencari 

bahan komposisi produk yang inovatif, ethical, alami dan unik. Hal-hal tersebut yang menjadi  

nilai jual utama dan harus disertakan dalam kegiatan pitching produk minyak atsiri yang 

ditujukan untuk produk kosmetik dan aromaterapi. 

6. Bermitra dengan agen ekspor (lembaga pemerintah dan non-pemerintah) yang memiliki 

program promosi ekspor dan kelompok industri, serta berkomunikasi dan berdiskusi dengan 

perwakilan Indonesia yang ada di Spanyol (Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion 

Center).  

7. Mengorganisasikan tim penjualan secara efisien, dan 

8. Bangun hubungan jangka Panjang dengan pembeli. 
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3.3. METODE TRANSAKSI 

Payment Terms, pembayaran atas perdagangan minyak atsiri dengan pembeli Eropa lebih baik 

menggunakan Letter of Credit (LC) karena metode pembayaran ini dianggap paling aman dalam 

jangka waktu tertentu. Hal ini dikarenakan memungkinkan kedua pihak menghubungi arbiter netral 

(bank) untuk menyelesaikan masalah apapun. Selain LC, terdapat metode pembayaran lain seperti 

uang tunai di muka, documentary collections, Cash Against Document Financing  (CAD) dan open 

account. CAD adalah metode di mana importir membayar barang sebelum menerimanya. Untuk 

memastikan transaksi dari kedua belah pihak berjalan dengan baik, pihak ketiga akan menerima 

pengiriman dan dokumen kepemilikan untuk barang yang diekspor. Tidak ada rilis produk ke 

pembeli - atau importir - sampai selesainya pembayaran.  

 

Ada keuntungan pembiayaan CAD untuk kedua belah pihak. Eksportir memiliki jaminan pembayaran 

atas barang yang dikirim. Demikian pula, importir dapat memastikan bahwa mereka menerima 

produk yang mereka bayarkan dengan tepat. Metode ini meminimalisasi masalah dan  

menyelesaikan masalah transaksi bisnis lintas batas.  

 

Delivery Terms, Pembeli Eropa lebih memilih waktu pengiriman yang lebih singkat, biasanya mereka 

memilih menggunakan kargo udara dibandingkan kargo laut. Namun, di tengah pandemic Covid-19, 

diperkirakan waktu pengiriman akan lebih lama karena adanya tindakan karanina dan pembatasan 

pergerakkan barang. Namun, jika volume produk yang dikirim dalam jumlah yang banyak, 

penggunaan kargo laut lebih murah dengan biaya yang juga lebih murah dibandingkan kargo udara. 
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3.4. INFORMASI HARGA 

Berikut adalah harga produk Minyak Atsiri di pasar Spanyol : 

 

APHROSMILE Lemongrass Essensial Oil 10 ml 

€ 9,96 

 

 

Limoncillo 100% Aceite De Aromaterapia 
Esencial Puro, Lemongrass 10ml 

€ 2,52 

 

 

Plant Theraphy Cinnamon Essensial Oil 10 ml 

€ 27,38 

 

APHROSMILE, Cinnamon Essensial Oil, 10ml 

€ 9,08 

 

 

Calmer Solutions Nuez Moscada 100% Aceite 
Esencial Puro Aromaterapia, Cinnamon 

Essensial Oil, 10ml 
€ 4,96 

 

 

Mystic Moments Aceite esencial de nuez 
moscada, Cinnamon Essensial Oil, 50ml  

€ 14,95 
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Miaroma Cinnamon Essential Oil - 10ml 
€9.29 

 

 

 

Jacob Hooy Incense Sticks Cinnamon - 24 Sticks 
€2.49 

 

 

Miaroma Lemongrass Pure Essential Oil - 10ml 
€8.49 

 

 

Miaroma Ginger Pure Essential Oil - 10ml 
€10.49 

Sumber : Hasil Pengamatan 

 

3.5. KOMPETITOR 

Pesaing utama Indonesia di pasar Minyak Atsiri Spanyol adalah Perancis dan China, Haiti,  India serta 

Tunisia. Haiti dan Tunisia  termasuk negara pesaing yang patut di pertimbangkan mengingat selama 

periode 2010-2019, trend pertumbuhan ekspor negara ini ke Spanyol untuk minyak atsiri cukup baik 

yaitu 14,69% dan 20,28%.  

 

Pesaing  lainnya yang harus diwaspadai adalah pesaing sesama negara anggota ASEAN yaitu 

Thailand, Malaysia, Singapura, Laos dan Vietnam.  
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KESIMPULAN 

Indonesia cukup menguasai pangsa pasar minyak atsiri di Spanyol dan terbukti dengan menempati 

posisi ke-3 sebagai pemasok utama minyak atsiri Spanyol dan menguasai pangsa pasar sebesar 

14,53% dan ini sejalan dengan keberadaan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rempah 

dan bahan baku minyak atisiri. 

 

Kualitas dan keberlangsungan pasokan merupakan salah satu masalah yang harus menjadi 

perhatian Indonesia serta keterlacakan asal minyak atsiri yang juga menjadi salah satu persyaratan 

dalam memasuki pasar minyak atsiri Spanyol.  
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LAMPIRAN 

DAFTAR IMPORTIR 

NAMA ALAMAT KONTAK 

QUIMIDROGA SA Calle Tuset, 26 BJ,  
Barcelona,08006 

Tel: 932363636, 932180329  
Fax: 932179325 
Email: comercial@quimidroga.com 
Web: www.quimidroga.com 

COMERCIAL 
QUIMICA MASSO 
SA 

Calle Viladomat, 321 - PLT 5, 
Barcelona, 08029, Barcelona 

Tel: 934952500, 934104913, 
932777329, 934302007, 
Fax: 934952502 
Email:masso@cqmasso.com Web: 
www.cqmasso.com 

DALLANT SA Carretera Laurea miro, 392, 
sant Feliu de Llobregat, 
08980, Barcelona 

Tel: 936859880, 936662357, 
936859885, 934450482, 
Fax: 936660726 
Email: dallant@dallant.com  
Web: www.dallant.com 

ANTONIO PUIG SA Plaza Europa, 46-48, 
L'hospitalet de Llobregat, 
08902, Barcelona 

Tel: 934007000, 932502472, 
932507239, 933155523, 
Fax: 934007010 
Email: info@puig.es 
Web: www.puig.com / 
https://www.carolinaherrera.com 

EUROMED SA Calle Rec De Dalt (Pg Can 
Magarola), 21 - 23, Mollet Del 
Valles, 08100, Barcelona 

Tel: 935440110, 935451446, 
935451440, 935451441, 
Fax: 935440111 
Email: info@euromed.es,  
Web: www.euromed.es 

ERNESTO VENTOS SA Calle Zurbaran, 9 - LC DCHA, 
Madrid, 28010, Madrid 

Tel: 934706210 
Email: info@ventos.com,  
Web: www.ventos.com 

PROVITAL Calle Gorchs Llado (Pol Ind 
Can Salvatella), 200 
Barbera Del Valles, 08210 
Barcelona 

Tel: 937192350, Fax: 937190294 
Email: info@provitalgroup.com, 
Web: www.provitalgroup.com 

MED INTERNATIONAL 
IMPORTACION 
EXPORTACION SA 

Calle Mirabueno, 22, Cordoba 
14012 

Tel: 957767725, 957727662,  
Fax: 957401528 
Email: info@med-int.com,  
Web: www.med-int.com 

BRISEIS SA Carretera N-340a (Km 
449,500), Benahadux, 04410 
Almeria 

Tel: 950311100, Fax: 950311021 
Email: briseis@briseis.com,  
Web: www.briseis.com 

TAKASAGO 
INTERNATIONAL 
CHEMICALS EUROPE SA 

Avenida Mazarron (el Palmar 
o Lugar de don Juan), 49, 
Murcia, 30120, Murcia 

Tel: 968889920, 968889769, 
968880839, 968889933, 
Fax: 968889942 
Email: ticsa@takasago.com,  

mailto:comercial@quimidroga.com
http://www.quimidroga.com/
mailto:masso@cqmasso.com
http://www.cqmasso.com/
mailto:dallant@dallant.com
http://www.dallant.com/
mailto:info@puig.es
http://www.puig.com/
https://www.carolinaherrera.com/
mailto:info@euromed.es
http://www.euromed.es/
mailto:info@ventos.com
http://www.ventos.com/
mailto:info@provitalgroup.com
http://www.provitalgroup.com/
mailto:info@med-int.com
http://www.med-int.com/
mailto:briseis@briseis.com
http://www.briseis.com/
mailto:ticsa@takasago.com
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Web: www.takasago.com 

DESTILERIAS MUÑOZ 
GALVEZ SA 

Cr Alcantarilla 32, 30010 Murcia Tel: 968253500, Fax: 968341562 
Email: info@dmg.es, www.dmg.es 

METAROM IBERICA Avenida Europa (Pg Ind 
Rosanes), 23, Castellvi 
De Rosanes, 08769 
Barcelona 

Tel: 937735453, Fax: 937750868 
Email: 
metarom.iberica@metarom.es 
Web: www.metarom.com 

CREACIONES 
AROMATICAS 
INDUSTRIALES, SA 

Poligono Industrial can Torras i 
can Llobet (cl Joaquin 
Cuatrecases i Arumi), 2, sant 
Quirze del Valles, 08192, 
Barcelona 

Tel: 937123233, 937107657 
Fax: 937112364 
Email: info@carinsa.com, 
Web: www.carinsa.com / 
www.carinsa.es 

EUROALIMENT 
PROVEEDOR DE 
ALIMENTOS DE CALIDAD 
SLU 

Carretera N-230 (pg Al-kanis 
km 11,2), S/N - NAVE A, 
Rossello, 25124 , Lerida 

Tel: 973730525, Fax: 973730515 
Email: info@grup-pons.com, Web: 
www.grup-pons.com 

TONG IL Calle Del Oro (Pol Ind 
Sur), 20, Colmenar Viejo 
28770 Madrid 

Tel: 918464655 
Email: info@tongil.es, Web: 
www.tongil.es 

LABORATORIOS 
COSMODENT SL 

Poligono Industrial De 
Guarnizo, NAVE 14A, El 
Astillero, 39611 , Cantabria 

Tel: 942559911, 942559910,  
Fax: 942559912 
Email: cosmodent@cosmodent.es 
Web: www.cosmodent.es 

MANUFACTURAS 
CEYLAN SL 

Cl Traginers 6 
46014 Valencia 

Tel: 963134587, Fax: 963799570 
Email: info@ceylan.es, Web: 
www.ceylan.es 

GRUPO 
AGROTECNOLOGIA SL. 

Poligono Industrial Puente Alto, 
PAR 57, Orihuela, 03300, 
Alicante 

Tel: 966738232, 966670009 
Email: info@agrotecnologia.net, 
Web: www.agrotecnologia.net 

JOVER SCIENTECH S.L. Avenida font i Sague, 9 -B 
NAV 8-BIS, Terrassa, 08227, 
Barcelona 

Tel: 937350473, Fax: 937349141 
Email: comercial@cqjover.com, 
Web: www.cqjover.com 

RAVETLLAT AROMATICS 
SL 

Calle Lima, 9, Barcelona, 
08030, Barcelona 

Tel: 933450158, 933450137 
Email: info@ravetllat.com,  
Web: www.ravetllat.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.takasago.com/
mailto:info@dmg.es
http://www.dmg.es/
mailto:metarom.iberica@metarom.es
http://www.metarom.com/
mailto:info@carinsa.com
http://www.carinsa.com/
http://www.carinsa.es/
mailto:info@grup-pons.com
http://www.grup-pons.com/
mailto:info@tongil.es
http://www.tongil.es/
mailto:cosmodent@cosmodent.es
http://www.cosmodent.es/
mailto:info@ceylan.es
http://www.ceylan.es/
mailto:info@agrotecnologia.net
http://www.agrotecnologia.net/
mailto:comercial@cqjover.com
http://www.cqjover.com/
mailto:info@ravetllat.com
http://www.ravetllat.com/
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DAFTAR PAMERAN 
PAMERAN TANGGAL LOKASI 

International Bakery, Pastry, Ice Cream and 
Coffe 

20-23 Februari 2021 IFEMA- Feria de 
Madrid 

INTERSICOP-International Bakery, Pastry 
and Related Industries Show 

20-23 Februari 2021 IFEMA- Feria de 
Madrid 

Stock Fair 2021 6-7 Maret 2021 Feria de Valladolid 

Cosmobeauty Barcelona 10-12 April 2021 Fira Barcelona Gran 
Via 

in-Cosmetics Global 13-15 April 2021 Fira Barcelona Gran 
Via 

BiocCultura Bilabao 2-5 Mei 2021 Bilbao Exhibition 
Centre 

BioCultura Barcelona 6-9 Mei 2021 Palau Sant Jordi, 
Barcelona 

Alimentaria Exhibition 17-20 Mei 2021 Fira Barcelona Gran 
Via 

Free From Food Expo 2-3 Juni 2021 Fira Barcelona 
Montjuic 

Organic Food Iberia 9-10 Juni 2021 IFEMA- Feria de 
Madrid 

Eco Living Iberia 9-10 Juni 2021 IFEMA- Feria de 
Madrid 

Veggie World Barcelona 2-3 Oktober 2021 La Farga de 
L’Hospitalet, 
Barcelona 

Cosmetorium 20-21 Oktober 2021 Palau de Congressos 
de Barcelona 

Salon Look International 22-24 Oktober 2021 IFEMA- Feria de 
Madrid 

Viveeco 2021 6-7 November 2021 Feria de Valladolid 
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SUMBER INFORMASI PENTING LAINNYA 

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid, Kerajaan Spanyol  

Embassy of the Republic of Indonesia in Madrid, Calle de Agastia No. 65, 28043 Madrid , Spain 

Tel. +34 914 130 294, +34 914 130 594, +34 914 138 994  

kbri@embajadadeindonesia.es 

 

Atase Perdagangan 

Tel. +34 91 415 75 27 

atdag-esp@kemendag.go.id  

comercio.madrid@kemlu.go.id  

 

2. ITPC Barcelona 

Calle Aribau 250 Bj.08006 

Barcelona, Spain 

info@itpc-barcelona.es   

Tel. +34 934 144 662      Fax. +34 934 146 188 

Whatsapp : +34 679 573 780  –  LINE ID : itpcbarcelona 

 

3. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales/CEOE (the Spanish Confederation 

of Business Organizations) 

Diego de León, 50, 28006 Madrid 

Tel. +34 915 663 400 

ceoe@ceoe.es  

 

4. La Cámara de Comercio de España/CAMARA (The Spanish Chamber of Commerce) 

 C / Ribera de Loira, 12 - 28042 Madrid 

 Tel. +34 91.590.69.00 

 info@camara.es  

 

https://kemlu.go.id/madrid/id/lists/daftar_pejabat_dan_staf/category-official-and-staff#!
mailto:kbri@embajadadeindonesia.es
mailto:atdag-esp@kemendag.go.id
mailto:info@itpc-barcelona.es
mailto:info@camara.es

