
Naturally handcrafted bath and home care made from the highest grade peppercorn of Belitung 

Island, Indonesia. 



“Belitung dikenal sebagai penghasil lada terbaik di Indonesia. Lada Belitung 

mempunyai tingkat kepedasan paling tinggi dibandingkan dengan Kalimantan, 

Makassar, Lampung, dan Vietnam.”



VISI

1. Membuat produk lifestyle yang 

inovatif dengan menggunakan lada 

sebagai bahan utama

2. Mengembangkan lada sebagai 

identitas Belitung

3. Membuat bisnis yang bekelanjutan 

(sustainable)

MISI

1. Proses penelitian dan pengembangan 

yang berkelanjutan

2. Bekerja sama dengan petani lada 

lokal untuk menghasilkan produk 

dengan kualitas terbaik

3. Menggali lebih dalam tentang 

pemanfaatan lada

4. Kolaborasi dengan pihak ketiga untuk 

memperluas peluang industri lada



TOURISM

Jumlah pariwisata Belitung terus 

meningkat. Masih banyak potensi 

yang belum tergali di Pulau Belitung. 

Jalur penerbangan yang telah dibuka 

memudahkan akses wisatawan 

asing

PEPPER

Lada Belitung merupakan salah satu 

lada dengan kualitas terbaik di

Indonesia dan juga kualitas ekspor.

Petani lada hanya bergantung pada 

penjualan lada sebagai bumbu.

PROBLEM

Wisatawan mencari oleh-oleh khas 

Pulau Belitung yang berkualitas.

Peminat produk lokal yang semakin 

hari semakin meningkat 

permintaanya belum terlihat tapi 

belum juga ada kompetitor.



SOLUTION

Provide best quality souvenirs made from peppercorns. 

Provide education to farmers about use of pepper not only as a spice but can be another derivative product. 

Continue to explore and innovate by utilizing all the goodness of pepper plants. 



OUR 

PRODUCT
Personal Care 

● Body Wash

● Body Lotion

● Travel Kit

● Perfume Roll On

Herbal

● Muscle Balm

● Essential Oil

Home Care

● Scented Candle

● Fragrance Diffuser

Spice

● Whole Pepper

Accessories

● Wooden Soap Dish

● Tarsiidae Scaf

● Sahang Scarf



#1 

Pepper Secret 

diidentifikasikan 

dengan “nature”

Setelah mendengar tentang

Brand Pepper Secret, harapan 

pertama adalah ramah lingkungan 

dan bebas limbah. Akan lebih baik 

jika produk dapat memenuhi 

ekspektasi pelanggan dan merek 

lebih transparan dalam prosesnya.

#2

Brand kami 

merupakan pioneer

Wawasan dari pasar sasaran 

bahwa tren merek lokal cenderung 

menjadi arus utama dengan 

sangat cepat. Hal ini membuat 

ketidak-pedulian konsumen dan 

kurang mau mencoba.

Inovasi telah menjadi bagian 

penting dari Pepper Secret.

#3

Kurangnya

disonansi pembeli

Target pasar yang ingin membeli 

Pepper Secret untuk keperluan 

pribadi, membeli dari perusahaan 

yang sadar lingkungan adalah 

penting. Mereka merasa itu 

keputusan yang bagus karena 

mereka membeli dengan tujuan 

yang baik. Pepper Secret harus 

mulai bergerak ke arah ini.

Uniqueness



Pepper Secret Business Activity

2019 - 2020



Pepper Secret 

x Giftlogy ID;

Hampers Galeries 

Lafayette

Tulola Event 2019; 

Perjalanan Kenangan



Pelatihan menjahit untuk remaja 

kreatif di Belitung, agar mereka bisa 

mengasah keterampilan serta 

menambah penghasilan

Bekerja sama dengan pengrajin 

anyaman dari Belitung untuk membuat 

kemasan Mandarin Peppercorn 

Scented Candle

Social Impact



Mendukung Komunitas Arsel di Bukit Peramun, Belitung untuk menjaga serta 

melestarikan flora dan fauna, salah satunya Tarius atau yang sering disebut Pelilean yang 

merupakan primata terkecil di dunia.



Future Plan

Agrotourism



Pepper Secret Business Activity

2021



Event 2021

Lokal Indonesia: Christmas Market



Event 2021

Inaproduct: Seller Showcase at Smesco



Event 2021

IKEA: Teras Indonesia 2021



Event 2021

Pasar Seni Pesona Nusantara



Terima kasih!


