Spirit Untuk Berbagi
Salam dari Bali Dalam Harmony Untuk Dunia…..

Filosofi Logo dan Maskot :
 Tulisan BALI pada logo dilengkapi dengan “patra” atau ornament yang tidak dapat dipisahkan
dari kultur masyarakat Bali. Maknanya adalah pondasi, patra ditempatkan dengan harapan
pondasi festival dan kakao Indonesia menjadi kuat untuk memberikan kesejahteraan bagi
petani.
 Kartun buah kakao dilengkapi dengan busana Bali mencerminkan bahwa kakao dan budaya
agragris tidak terpisahkan. Setiap biji dirawat dengan hati, dijaga dengan budaya dan
komitmen serta dipetik dengan senyum.
 Bunga Jepun, melambangkan harum dan manisnya coklat telah berhasil mengantarkan
petani kakao mampu menikmati manisnya hidup dalam kesejahteraan.
Oleh karenanya…Bali International Cocoa Festival adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi
dan didukung, guna melihat bagaimana kekuatan petani mampu menjadi partner strategis dari
semua pihak atau Smallholders are The Potential Partner.
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LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN
BALI INTERNATIONAL COCOA FESTIVAL
Jembrana, 28 – 30 Agustus 2014

1.1

Latar Belakang

Spirit dari Kebun menjadi Sekeping Coklat – Inspirasi Bali International Cocoa Festival
Kakao dalam masyarakat menyebutnya dengan coklat. Banyak masyarakat di belahan dunia
termasuk Indonesia menggantungkan hidup pada “manis” nya coklat. Perjalanan panjang dari
kebun petani sampai terbentuk sekeping coklat tentu bukan proses yang mudah. Inilah inspirasi
dalam mewujudkan Bali International Cocoa Festival. Bagaimana petani kakao dan seluruh
komponen yang mengandalkan kakao sebagai sumber pendapatan dapat sama-sama
berimbang merasakan manisnya coklat dalam hidup, inilah semangat yang ingin dibangun.
Kerja keras dan dedikasi petani kakao di Jembrana mengantarkan Jembrana sebagai pemegang
sertifikat komunitas (koperasi) untuk komoditi kakao pertama di Indonesia.

Suara dari Jembrana “Petani adalah aktor utama dalam pengembangan industri kakao”
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dengan dukungan penuh dari Pemerintah
Kabupaten Jembrana, Pemerintah Provinsi Bali dan Oxfam Novib the Netherlands, Yayasan
Kalimajari dan the Business Watch Indonesia, terdorong untuk menyelenggarakan Bali
Internasional Cocoa Festival 2014. Petani adalah partner strategis dari para pihak atau
Smallholders are the Potential Partner, bahkan pemikiran ini telah berkembang untuk
menempatkan posisi petani sebagai aktor utama dalam rantai industri perkakaoan.

1.2

Tujuan

1. Membentuk wadah strategis bagi semua komponen industri kakao di Indonesia dan Regional
Asia dalam membangun komitmen untuk bersama-sama memajukan komoditi kakao secara
berkelanjutan.
2. Memperkuat posisi tawar petani sebagai kekuatan strategis dalam membangun kerjasama
dan jaringan dengan semua pihak.
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3. Menyamakan kembali persepsi dan implementasi dalam pengembangan komoditi kakao
secara berkelanjutan.
1.3 Pelaksanaan Bali International Cocoa Festival
Agenda yang digelar pada 28 – 30 Agustus ini diikuti oleh departemen yang terkait dengan
produksi, perdagangan dan industry kakao, representasi industri pengolah kakao, NGO dan
petani kakao dari Vietnam, Laos, Philippine, Timor Leste, Aceh, Sumatera Barat, Lampung,
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

1.3.1 Field Trip
Lokasi pertama yang dikunjungi peserta BICF adalah kebun kakao milik Ketut Windia di Subak
Abian Moding Sari, Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Jembrana. Field Trip ini bertujuan
untuk tukar informasi dan pengalaman antara peserta field trip dengan Kelompok Subak Abian
Moding Sari. Peserta Field Trip berasal dari berbagai stakeholder, mulai dari unsur pemerintah,
NGO/pendamping dan petani, yang berasal dari delegasi Vietnam, Timor Leste dan Philipina.
Sementara dari Indonesia berasal dari Flores Timur, Ende, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sumatra
Barat, Jateng dan Yogyakarta.

1.3.2

Ceremonial Pembukaan BICF

Suksesnya agenda pelaksanaan event Bali International Cocoa Festival tidak terlepas dari kerja
keras seluruh komponen yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan Festival mulai dari proses
perencanaan hingga akhir pelaksanaan.
Pembukaan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2014 yang bertempat di Gedung Kesenian
Bung Karno, dimulai dengan proses registrasi yang dilakukan oleh panitia dan jumlah peserta
yang hadir kurang lebih berjumlah 250 orang. Kegiatan dibuka oleh Menteri Koperasi dan UKM
Republik Indonesia, yang dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi exhibition.
1.3.3

Smallholder Conference “Improving Roles of Smallholders in Regional Level as the

Potential Partners Towards Sustainable Cocoa”
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1.3.3

Smallholder Workshop

Dari proses ini ada beberapa point penting yang bisa dijadikan motivasi untuk meningkatkan
kualitas produksi kakao diantaranya: Petani bukan hanya sebagai potensial partner tetapi
petani dan kelompok sebagai aktor utama dalam mata rantai komoditas kakao di Indonesia.
Kekuatan utama sertifikasi ini bukan pada selembar kertas, tetapi lebih pada proses yang
mampu memperkuat posisi tawar petani dalam banyak hal. Selama ini petani masih kurang
mendapatkan

akses

yang

optimal

pasar

langsung

(direct

market)

dan

akses

financial/pembiayaan untuk petani kakao di Indonesia masih lemah, hal ini disebabkan karena
perbankan beranggapan bahwa: sektor budidaya kakao termasuk sektor yang memiliki resiko
cukup tinggi. Selain itu factor tidak adanya perbedaan harga yang signifikan antara kakao non
fermentasi dengan fermentasi menyebabkan masih rendahnya kesadaran petani untuk
melakukan proses fermentasi dan pengembangan kelembagaan petani kakao masih kurang.
1.3.4

Workshop

Workshop diselenggarakan dalam empat tema, yang telah berhasil diselenggarakan: pada hari
Jumat, 29 Agustus 2014. Worksop ini diselenggarakan sebagai upaya penguatan posisi tawar
petani dan komitmen para pihak dalam kerangka kakao berkelanjutan tanpa mengabaikan
prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan dan keseimbangan lingkungan.

KESIMPULAN
KESIMPULAN WORKSHOP
Penguatan Kelembagaan Petani

Akses Pasar yang
Berkelanjutan

Kemitraan Para Pihak

 Penguatan lembaga petani :
kelompok, subak, koperasi, wajib
dilakukan oleh semua pihak untuk
mengembangan komoditi kakao di
Indonesia baik secara kuantitas
dan kualitas

 Membangun dan membuka
akses pasar seluas-luasnya
untuk petani kakao, agar
mendapatkan
gambaran
lebih jelas dan transparan
tentang mekanisme pasar
yang
lebih
adil
dan
berkelanjutan

 Membangun berbagai akses,
wadah dan kesempatan untuk
dapat mempertemukan petani,
kelompok atau koperasi dengan
para pembeli secara langsung
melalui berbagai moment festival
ataupun
pameran
yang
berkualitas.

 Semua pihak tanpa terkecuali baik
pemerintah, swasta, LSM dan
komponen
lainnya,
wajib

 Membangun akses
pemasaran yang
berkelanjutan melalui

 Berbagai wadah tersebut mampu
membangun peluang pasar yang
lebih
luas
dan
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melakukan proses pendampingan
dan penguatan sumber daya
manusia guna menunjang hasil
produksi yang baik

1.3.5

penguatan
kelompok/koperasi,
merupakan salah satu upaya
untuk memperkuat posisi
tawar petani kakao

petani/kelompok/smallholder
dapat
terlibat
membangun
komunikasi dari awal.

Chocolate Culinary Day Event

Selama ini petani hanya berkutat dengan aktivitas kebun, mereka belum pernah diberikan
kesempatan untuk menikmati, olahan coklat dalam cita rasa yang tinggi. Harapan akhir dari
kegiatan ini adalah bagaimana mereka memiliki spirit baru untuk melanjutkan dan melestarikan
kakao sebagai sumber mata pencaharian utama.
Culinary Chocolate Day Event ini disponsori oleh berbagai element seperti OXFAM, Indonesia
Eximbank, PT Papandayan Cocoa Industries Barry Callebaut dan ada juga dari sektor pariwisata
mulai dari produsen, hotel, sekolah pariwisata hingga petani kakao dari berbagai daerah pun
turut memeriahkan kegiatan ini.
1.3.6

Business Gathering

Dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2014 yang dihadiri 50 orang yang mencakup
pemerintahan, private sector dan produsen (petani). Beberapa undangan lainnya perwakilan dari
Vietnam, Philipina, Laos, Timor Leste, Aceh, Padang (Sumatera Barat), Polewali Mandar
(Sulawesi Barat), Kendari (Sulawesi Tenggara), Jayapura (Papua), NGO/CSO dan lain-lain
termasuk perwakilan Subak di Jembrana. Dalam acara ini dihasilkan 12 MoU yang disaksikan
oleh Kementerian Pertanian dan Kepala Dinas Perkebunan. Harapan melalui Festival ini adalah
mewakili Suara Petani dari berbagai wilayah potensial produsen kakao di Indonesia dan
Regional Asia, dimana suara, kekuatan dan posisi tawar petani kakao sebagai partner potensial
semua pihak, akan semakin diperkuat dan disatukan sehingga mampu menggerakkan potensi
yang masih terurai
1.3.7

Cocoa Highlight Exhibition

Salah satu kegiatan Bali International Cocoa Festival adalah Cocoa Highlight Exhibition yang
dilaksanakan selama 3 hari secara bersamaan dengan kegiatan workshop dan kegiatan lainnya.
Pameran (Exhibition) diikuti oleh hulu-hilir mulai dari perwakilan petani/kelompok kakao di
Indonesia, institusi pemerintah, swasta, perbankan dan NGO.
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Kegiatan

pameran

tersebut

mampu

memberikan

informasi

terkait

dengan

program

pengembangan komoditi kakao di wilayah program masing-masing. Tujuannya adalah untuk
menciptakan akses pasar yang lebih transparan bagi para petani, dengan membantu menambah
nilai kakao mereka dan menjual ke pasar cokelat premium global.
Pameran dibuka oleh Menteri Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan yang sekaligus membuka
acara Bali International Cocoa Festival 2014.

1.3.8

Cultural Event

Digelar pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2014 Di Halaman Gedung Kesenian Bung Karno dan
Wantilan Terbuka Pura Jagat Natha. Lomba Jegong yang khusus didedikasikan untuk
mendukung Bali International Cocoa Festival, kegiatan pentas budaya juga digelar keesokan
harinya di wantilan terbuka Pura Jagat Natha yang sekaligus menjadi satu kesatuan dengan
penutupan HUT Kota Jembrana dan penutupan Bali International Cocoa Festival yang sekaligus
menjadi satu rangkaian kampanye gerakan minum coklat.

1.3.9 Chocolate Campaign
Chocolate Campaign adalah sebagai penyadaran bagi masyarakat bahwa beragam produk
cokelat yang dinikmati masyarakat di dunia ini merupakan hasil kerja keras petani kakao
terutama petani kakao Indonesia, termasuk Bali. Dengan kampanye ini, diharapkan tumbuh
kesadaran dan kepedulian masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam upaya produksi kakao
berkelanjutan.
Bersama peserta BICF, panitia dan siswa SMA, Bupati menutup semua rangkaian Bali
International Cocoa Festival dengan melakukan gerakan minum kakao bersama dan pelepasan
1.000 balon, event Kedua, kampanye gerakan minum kakao juga dilakukan pada malam hari
pada acara penutupan HUT Kota Jembrana di wantilan terbuka Pura Jagat Natha Kabupaten
Jembrana.
Kegiatan ini sekaligus menjadi acara penutupan Bali International Cocoa Festival. Pegelaran
BICF diharapkan mampu memberikan inspirasi maupun informasi baru bagi sentra-sentra
6

produksi kakao di Indonesia dan sebagai upaya penyadaran dan mengkampanyekan pelestarian
pohon kakao.
Kehadiran Meneteri Koperasi dan UKM RI, pejabat teras berbagai kementerian, delegasi petani,
pengusaha dan NGO dari seluruh Indonesia dan perwakilan dari Vietnam, Philippine, Laos dan
Timor Leste tidak hanya memberikan kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Jembrana, terlebih
dari itu, mampu memberikan inspirasi bagi pemerintah dan masyarakat Jembrana untuk lebih
peduli dan lebih bersemangat mengembangkan kakao berkelanjutan

 Pada akhirnya acara ini diharapkan mampu memperkuat petani dan smallholders sebagai
partner strategis industri kakao dan sebagai aktor penting dalam keberlanjutan rantai
industri kakao dunia.
 Seluruh rangkaian kegiatan selama event ini diakhiri dengan Kampanye atau Seruan “
Minum Coklat Bersama “ dengan spirit menumbuhkan semangat baru melestarikan kakao
sebagai simbol petani dengan mata pencaharian kebanggaan petani .
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