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Pasarempah adalah wadah bagi komunitas untuk mempromosikan 
produk dan layanan kreatif yang terinspirasi dari kekayaan 
rempah-rempah Indonesia maupun narasi Jalur Rempah. Program ini 
diinisiasi oleh Yayasan Negeri Rempah bersama Jaringan Masyarakat 
Negeri Rempah (JMNR) sebagai upaya untuk memfasilitasi komunitas- 
komunitas yang memiliki sumber daya yang potensial untuk 
dikembangkan agar memiliki nilai tambah ekonomi berkelanjutan 
dengan prinsip pembagian manfaat secara etis (ethical benefit 
sharing). Pasarempah menggelar bazaar keliling secara berkala di 
ruang-ruang publik seperti museum, selasar kampus, forum diskusi, 
hingga pameran. Di masa pandemi, Pasarempah tetap berupaya 
untuk menghadirkan produk-produk olahan rempah berkualitas ke 
hadapan konsumen dengan membuat katalog elektronik dan 
memaksimalkan media daring.
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Syarat dan ketentuan pemesanan:
• Harga tidak termasuk biaya kirim.
• Masa tunggu pengiriman maksimal adalah 14 (empat belas) hari 

sejak pembayaran dilakukan oleh pemesan.
• Pemesanan hantaran untuk Idul Fitri selambat-lambatnya adalah 

14 (empat belas) hari sebelum Idul Fitri. Pemesanan di luar masa 
tersebut akan dikirim dengan estimasi tiba setelah Idul Fitri.

 
Cara pemesanan:
1. Mengisi formulir pemesanan di bit.ly/PasarempahRamadhan2022 

atau hubungi tim Pasarempah di 0821-44329609 (Tania) / 
0852-20801021 (Febi) / email: pasarempah@gmail.com.

2. Tim Pasarempah akan melakukan konfirmasi pembelian dan 
menghitungkan ongkos kirim menuju alamat pengiriman yang 
Anda inginkan.

3. Lakukan pembayaran ke: Bank BRI no. 0524-01-000303-30-9 a/n 
Yayasan Negeri Rempah. 

4. Tunjukkan bukti transfer pada tim Pasarempah yang membantu 
Anda.

5. Pesanan dikirim ke alamat tujuan.



Rumapala
Selamat datang di Kepulauan Rempah, Banda! Ini adalah sepaket pengalaman 
rasa yang terkemas manis untuk Anda dan keluarga serta cocok sebagai hantaran 
bagi kerabat dan handai taulan. Di dalamnya berisi selai pala, manisan pala, 
coklat, dan kain tenun yang masing-masing punya cerita. Selai dan manisan pala 
dibuat dari buah pala (Myristica fragrans) asli Kepulauan Banda, Maluku. Inilah 
pala yang terkenal seantero dunia sejak abad ke-15. Rempah yang dicari seluruh 
dunia dan hanya ada di Banda, pulau rempah. Tapi tahukah Anda? Dalam setiap 
panenan biji pala, ada daging pala yang terbuang. Daging buah pala ini yang 
diolah menjadi selai dan manisan oleh tangan-tangan terampil mitra Rumapala 
di Banda Neira. Kami memilih produk berkualitas yang mayoritas dibuat oleh 
para perempuan di Banda Neira. Nikmati sebagai kudapan/cocolan/olesan pada 
kue/roti/keju ataupun gelato kesukaan Anda. Coklat rasa jahe produksi Krakakoa, 
artisan dari Bali, menjadi pelengkap kudapan berempah nan legit yang tidak 
terduga. Sedangkan selendang tenun ikat dari Tanimbar biasa dipakai di leher 
atau sebagai ikat kepala. Kain cantik ini akan menggenapkan imajinasi rasa Anda 
akan cantiknya alam timur Indonesia. Maka, kami tunggu Anda melancong ke 
Kepulauan Rempah.
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Nutmeg Spread
Nurmeg Candy
Cinnamon Bark
Krakakoa Ginger Dark Chocolate
Scarf Tenun Ikat Tanimbar

Rp. 655.000,-



Kidom Moringa
CV. TRI UTAMI JAYA yang dikenal dengan brand  MORIKAI berdiri sejak 1993 di 
Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nama Morikai (Moringa Kilo Asli Indonesia) 
diambil dari nama kampung halaman bernama Kecamatan Kilo yang terletak 
Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Morikai memproduksi beragam 
produk berbahan baku kelor diantarnya teh dan kopi kelor. Mengandalkan 
1.000 anggota kelompok tani dari  50 kelompok tani budidaya tanaman kelor 
di 10 Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, Morikai mampu menjaga keterse-
diaan bahan baku dari hasil pasca panen petani sejumlah 250 Ha lahan budi-
daya tanaman kelor secara keseluruhan. Sejak 2016 produk-produk Morikai 
telah merambah pasar nasional hingga ekspor ke mancanegara. Morikai mem-
bangun kemitraan bersama petani kelor dengan prinsip saling menguntungkan 
dan berkeadilan.

HANTARAN REMPAH RAMADHAN 2022

1 Kaleng Teh bubuk isi 150gr
3 Teh celup isi 25 sachet 
3 Teh celup isi 15 sachet 
5 Kopi isi 2 drip bag

Rp. 600.000,-



HANTARAN REMPAH RAMADHAN 2022

Turmeric Latte
Moringa Sea Salt
Moringa Tea
Moringa Latte

Rp. 590.000,-

New Eden
Bingkisan kami terdiri dari minuman Premium Moringa, daun teh pilihan untuk 
dinikmati bersama orang-orang tersayang, dan garam laut Moringa untuk 
menambah rasa bahagia dalam masakan Anda. Kami adalah petani perempuan 
Flores yang dilatih untuk menghormati keajaiban yang dibawa oleh pohon kelor 
ini. Tiga kali dibersihkan, dipetik dengan lembut, penuh kelembutan dan perhatian. 
People, Planet dan Profit adalah nilai-nilai kami dan perdagangan yang adil 
adalah prinsip kami dalam menghantarkan Moringa berkualitas tinggi ke 
seluruh dunia, dari hutan pedalaman ke hadapan Anda.
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Lada Putih 4gr/sachet
Cabai Bubuk 4gr/sachet
Mr. Spice Bawang Merah Goreng 250gr
Mr. Spice Bawang Putih Goreng 250gr
SBI Paprika Powder 250gr
PB Jahe Bubuk 100gr
PB Garlic Powder 250gr
Savada Coriander Powder 100gr
Savada Curry Powder 50gr

Rp. 260.000,-

SBI telah melampaui standar internasional yang ketat dalam keamanan dan 
kualitas, mulai dari pemilihan tanaman hingga layanan purna jual.

Baik itu restoran, perusahaan perdagangan, atau perusahaan manufaktur, SBI 
berkomitmen dan terbukti memberikan keunggulan keselamatan.

Sistem rantai pasokan kami yang solid telah diverifikasi oleh standar pemros-
esan makanan internasional yang bergengsi, seperti Global Food Safety Initia-
tive's (GFSI) FSSC 22000, penilaian risiko berbasis HACCP, ISO 22000:2005, 
ISO 9001:2008, GMP dan sertifikasi halal.

Sari Bumbu


