MANUAL PROGRAM

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.

Latar Belakang
Spirit dari Kebun menjadi Sekeping Coklat – Inspirasi Bali International Cocoa Festival

Kakao…dalam bahasa umum masyarakat menyebutnya dengan coklat, sebagai
sesuatu yang identik dengan manis. Sesuai dengan namanya, banyak masyarakat di
belahan dunia termasuk Indonesia menggantungkan hidup pada “manis” nya coklat.
Manisnya coklat di beberapa pelosok Indonesia telah terbukti mampu mengantarkan
kehidupan petani menjadi lebih baik. Kerja keras ini menjadi tidak sia-sia karena
akhirnya mampu mengantarkan Indonesia pada posisi ke-tiga dunia sebagai
produsen kakao.

Menjadi posisi ketiga, tentunya tidak mudah. Perjalanan panjang dari kebun petani
sampai terbentuk sekeping coklat, penuh diwarnai dengan proses dan cerita. Ada
banyak goresan perjuangan, komitmen, kebersamaan dan spirit ribuan petani kakao
di Indonesia termasuk Bali turut berkontribusi dalam membangun kakao secara
berkelanjutan. Spirit yang tersebar ini, akan mampu tumbuh menjadi sebuah
kekuatan besar, jika dijaga kebersamaannya dan dibagi maknanya sebagai sebuah
proses pembelajaran bersama.

Suara petani (voice from the field) dengan segala dinamikanya, seharusnya menjadi
posisi tawar yang kuat dalam mata rantai pasokan per-kakao-an dunia. Inilah yang
memberikan 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.

Posisi Strategis dan Kekuatan Bali International Cocoa Festival


Akan menjadi festival cocoa pertama di Indonesia dengan skala International,
namun petani mampu meraihnya dan kemudian berpartisipasi secara aktif.
Festival ini dibentuk bukan seperti menara gading yang hanya dapat dilihat
tetapi petani tidak berdaya untuk menyentuhnya. Festival ini akan mewakili
suara petani dari berbagai wilayah potensial produsen kakao di Indonesia dan
regional Asia



Akan menjadi festival pertama, dimana suara, kekuatan dan posisi tawar
petani kakao sebagai partner potensial semua pihak, akan diperkuat dan
disatukan sehingga mampu menggerakkan potensi yang masih terurai.



Akan menjadi festival pertama yang akan memfasilitsi komunikasi langsung
antara petani dan kelembagaannya (smallholder) dengan para pelaku pasar.
Komunikasi ini diharapkan mampu menghapus sekat pembatas antara
produsen kakao dengan pelaku pasar/bisnis.



Harapan besar, festival ini akan mampu melahirkan pemikiran kritis
memberikan dampak positif bagi semua pihak. Pemikiran kritis ini akan
terbangun karena festival ini akan memfasilitasi segenap para pelaku
komoditi kakao nasional dan international untuk bersama-sama membangun
komitmen dalam memajukan komoditi kakao secara berkelanjutan.

Keistimewaan Bali International Cocoa Festival
1. Akan dihadiri oleh para petani kakao dari berbagai sentra produksi di
Indonesia, mulai dari Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah, Lampung, Kalimantan Utara, Papua dan berbagai sentra
produksi lainnya
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perkembangan kakao di Indonesia dan regional Asia.
3. Festival ini akan menginisiasi bagaimana membangun partnership yang
strategis dengan para pelaku bisnis, serta bagaimana membangun jaringan
yang kuat di tingkat nasional dan regional.
4. Festival kakao yang bertaraf international, dipadukan dengan budaya Bali
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implementasinya adalah bagaimana menyelaraskan alam dengan manusia
penghuni bumi secara lebih bijak dan berkelanjutan. Parade budaya khas
lokal seperti Mekepung dan Jegog turut akan mewarnai festival. Suguhan
budaya diharapkan mampu menambah spirit, bahwa kakao tumbuh selain
karena alam juga karena bagian dari budaya dan hati.

Oleh karenanya…Bali International Cocoa Festival adalah tempat yang tepat untuk
dikunjungi dan didukung, untuk melihat bagaimana kekuatan petani mampu menjadi
partner strategis dari semua pihak atau Smallholders are the Potential Partner.

Mengapa Jembrana – Bali Menjadi Istimewa?
Bali dengan segala padu padan budaya, kultur dan alam telah terbukti memukau
semua manusia penghuni bumi. Semua manjadi menarik seperti magnet....jika nama
Bali dipajang. Bali kaitannya dengan Bali International Cocoa Festival bukan hanya
sekedar “Bali” tetapi tercatat history kuat di balik pemilihannya. Jembrana adalah
salah satu kabupaten sebagai penghasil kakao. Bali mungkin tidak termasuk dalam
5 besar penghasil kakao di Indonesia tetapi Jembrana memiliki catatan sejarah
ketika berbicara produk sustainable/berkelanjutan dalam kerangka sertifikasi.

“Kakao adalah hidup saya....”, bait kalimat sederhana ini muncul dari seorang petani
I Ketut Suartika, menyampaikan apresiasi dan harapan mewakili ratusan petani di
Kabupaten Jembrana yang tanpa kenal lelah berharap akan komoditi ini agar tetap
berkelanjutan. Ini adalah sebuah harapan akan makna “lestari” dalam sektor kakao.
Sederhananya, bagaimana komoditi kakao senantiasa ada dan tetap bisa menjadi
potensi warisan kepada generasi penerus yang tidak akan punah oleh waktu.

Jembrana hanyalah salah satu dari penggiat yang tersebar di pelosok Indonesia
untuk menyuarakan perubahan akan masa depan kakao yang lebih baik. Atas kerja
keras dan dedikasi petani kakao di Jembrana, pada akhirnya mampu mengantarkan
Jembrana sebagai pemegang sertifikat komunitas (koperasi) untuk komoditi kakao
pertama di Indonesia. Maknanya bukan pada selembar kertas, tetapi bagaimana
posisi tawar petani menjadi kuat dan banyak menemukan local champion menjadi agen
perubahan bagi petani lainnya. Inilah..mengapa Jembrana – Bali menjadi penting untuk
dijadikan momentum bersama.

Tujuan Pelaksanaan Bali International Cocoa Festival
Membentuk wadah strategis bagi semua komponen per-kakao-an di Indonesia dan
Regional Asia dalam membangun komitmen untuk bersama-sama memajukan
komoditi kakao secara berkelanjutan.

Memperkuat posisi tawar petani sebagai kekuatan strategis dalam membangun
kerjasama dan jaringan dengan semua pihak.

Festival ini akan menjadi momentum dalam upaya menyamakan kembali persepsi
dan implementasi dalam pengembangan komoditi kakao secara berkelanjutan.

Waktu dan Tempat
Waktu pelaksanaan Bali International Cocoa Festival, tanggal 28-31 Agustus 2014.
Tempat pelaksanaan dipusatkan di Gedung Kesenian Bung Karno (Twin Tower) di
Kota Negara - Jembrana.

Event Bali International Cocoa Festival
KEGIATAN
Cocoa
Highlight
Exhibition

International
Conference
and Workshop

Cullinary
Chocolate Day
Event

CONTOH DESIGN

KETERANGAN
Kegiatan pameran akan dilaksanakan selama 3 hari
secara bersamaan dengan kegiatan workshop dan
kegiatan lainnya. Pameran akan diikuti oleh huluhilir mulai dari perwakilan petani/kelompok kakao
di Indonesia, dinas terkait, swasta, pabrik, buyer
kakao, perbankan dan komponen lainnya.
Kegiatan membagi pengalaman dan informasi
terkait dengan pelaksanaan program kakao skala
nasional dan regional asia. Mulai dari pengalaman
petani, kebijakan pemerintah, akademisi, peneliti,
praktisi kakao, buyer, perbankan, industry kecil
pengolah kakao di Bali akan berbagi berbagai
pengalamannya.
Rangkaian kegiatan selama kegiatan festival
berhubungan dengan kakao. Yang diakhiri dengan
kampanye atau seruan ‘minum coklat bersama’ agar
menumbuhkan spirit baru melestarikan kakao dan
pelepasan balon coklat sebagai simbol kebanggaan
petani dengan mata pencaharian yang mereka
hasilkan.

Cultural Event

Jegog dan Mekepung merupakan ciri khas budaya
Jembrana ditampilkan dalam rangkaian festival.
Penutupan dengan pelaksanaan parade budaya
yang akan diikuti oleh semua peserta festival.

CSR Company

Kegiatan membangun komitmen dukungan dari
segenap komponen dalam memberikan dukungan
terhadap kelanjutan komoditi kakao di Indonesia
sebagai tanggung jawab sosial sebuah perusahaan.

Event

Business
Gathering

Kesepakatan kerjasama pemasaran dapat dibangun
dalam moment ini antara pembeli/buyer dengan
petani/kelompok.

COCOA HIGHLIGHT EXHIBITION
Waktu dan Tempat :
Pameran akan diselenggarakan mulai dari tanggal 28-30 Agustus 2014, bertempat di
halaman parkir (outdoor) Gedung Kesenian Bung Karno.
Tujuan :


Untuk memperkenalkan berbagai program kakao berkelanjutan dari berbagai sentra
produksi kakao di Indonesia maupun Regional Asia dan juga berbagai produk olahan
kakao skala kelompok maupun perusahaan.



Lebih mendekatkan berbagai profile perusahaan/sector bisnis kakao kepada petani,
sehingga petani dapat melihat dan berkomunikasi langsung dan jika memungkinkan
terfasilitasi kerjasama bisnis.

Partisipasi Peserta
Total booth yang akan dipersiapkan 19 outdoor booth berukuran 3x3 m. Pendaftaran untuk
mengikuti pameran bisa mengisi form exhibition yang dapat di download melalui website
www.balicocoafest.com dan dikembalikan melalui email dengan judul ‘exhibition di
baliinternationalcocoafest@gmail.com’atau fax +62 361 242202 atau langsung dikembalikan
ke sekretariat. Konfirmasi yang berkaitan dengan pameran paling lambat 4 Agustus 2014.
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International Conference and Workshop
Waktu : Kamis-Jumat, 28-29 Agustus 2014
Venue : Meeting room Gedung Kesenian Bung Karno dan Meeting room Hotel
Jimbarwana
Tema :
Peningkatan Peran dan Kapasitas Petani dalam Membangun Keberlanjutan
Komoditi Kakao di Level Regional : Petani (smallholders) adalah Partner Strategis
Semua Pihak.
Sub Tema :
1.
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dalam

pengelolaan

lingkungan

secara

berkelanjutan, penyelamatan keanekaragaman hayati, alih fungsi lahan dan
vegetasi
2.

Pemberdayaan
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berkelanjutan
3.

Memperkuat kemitraan (partnership) petani dan pelaku bisnis : bagaimana
membangun bisnis yang berkelanjutan

4.

Memperkuat jaringan antar petani di tingkat regional.

Seminar akan menghadirkan narasumber skala nasional dan international dari
masing-masing sub tema.

Perwakilan dari Pemerintah (departemen terkait),

Perusahaan/Prosesor kakao, petani dari regional Asia dan Indonesia, perwakilan
dari Lembaga Sertifikasi, ICCRI, LSM International, akan berbagi pengalaman
kepada peserta.

Culinary Chocolate Day Event
Waktu : Kamis, 29 Agustus 2014
Venue : Lobby utama Gedung Kesenian Bung Karno
Partisipan/sponsor culinary chocolate : berbagai pihak hotel, restaurant dan
perusahaan.
Tujuan :
Cullinary Chocolate Day Event ini, dipersiapkan sebagai bentuk dedikasi atas
komitmen, kesungguhan dan semangat perubahan petani kakao di Jembrana
khususnya dan petani kakao seantero pertiwi yang hadir dalam festival ini.
Selama ini petani hanya berkutat dengan aktivitas kebun, mereka belum pernah
diberikan kesempatan untuk menikmati, olahan coklat dalam cita rasa yang tinggi.
Petani harus diberikan kesempatan untuk menikmati hasil jerih payah mereka
selama ini dalam bentuk produk yang bisa membuat mereka bangga.
Harapan akhir dari kegiatan ini adalah bagaimana mereka memiliki spirit baru untuk
melanjutkan dan melestarikan kakao sebagai sumber mata pencaharian utama.
Spirit yang harus dibangun ke petani adalah : dengan kesungguhan dalam
berbudidaya “dengan hati” mereka sebenarnya telah berperan dalam membangun
pondasi dari berbagai pabrik/pengolah untuk menghasilkan produk olahan coklat
dengan cita rasa tinggi. Kebanggaan ini yang harus dibagikan kepada petani lewat
spirit kegiatan ini.

Satu keping coklat dapat membantu harapan petani akan masa depan
yang lebih baik.

Gerakan Minum Kakao Bersama
Waktu : Sabtu, 30 Agustus 2014
Venue : Halaman Gedung Kesenian Bung Karno
Gerakan/event ini adalah bagian dari proses kampanye penyadaran akan
pentingnya pohon kakao beserta dengan petani dan keluarga nya tetap memiliki
spirit dan semangat untuk mengembangkan komoditi ini.
Pentingnya gerakan atau kampanye ini, bukan pada masyarakat kumpul kemudian
minum coklat bersama, tetapi event ini bagian dari gerakan penyadaran bahwa
dengan coklat, spirit saling memperkuat dan membangun kepedulian antar petani
dan masyarakat umum lainnya dapat terbangun.
Dihalaman gedung kesenian Bung Karno, pengunjung pameran, peserta festival dan
masyarakat umum akan berbaur menjadi satu untuk bersama-sama menyuarakan
gerakan perubahan akan pentingnya komoditi berkelanjutan. Target 5000 orang dari
berbagai latar belakang yang berbeda akan berkumpul. Gerakan ini akan diakhiri
dengan pelepasan balon coklat ke udara secara bersama-sama. Harapan, spirit dan
doa dilepaskan seiring dengan balon menuju ke puncak (udara). Filosofinya adalah
harapan akan komoditi kakao berkelanjutan akan tetap ada, terjaga dan selalu
dipacu untuk menuju puncak.

CSR Company Event
Hari/tanggal :
Jumat, 29 Agustus 2014, kerangka detail dan upaya membangun komitmen para
perusahaan akan dibahas dalam workshop paralel dengan sub tema membangun
partnership antar pihak. Harapan dari spirit workshop, akan terbangun kerjasama dukungan
program sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap petani
kakao. Kesepakatan ini akan menjadi salah satu hasil penting dalam pelaksanaan festival.
Puncaknya, komitmen perusahaan atas dukungan program akan di deklarasikan pada saat
Culinary Chocolate Event - Gerakan Minum Coklat Bersama sekaligus penutupan festival.

Venue :
Workshop : Gedung Kesenian Bung Karno.

Tujuan :
CSR Company Event ini memiliki makna, pentingnya digalang dan dibangun komitmen
dukungan dari segenap komponen dalam memberikan dukungan terhadap kelanjutan
komoditi kakao di Indonesia. Tanggung jawab sosial perusahaan harus diwujudkan dalam
kegiatan riil dan Bali International Cocoa Festival, sebagai salah satu wadah untuk
mewujudkan bagaimana partnership antara perusahaan dengan petani/kelompok dapat
dibangun dengan baik dan berkelanjutan.

Business Gathering

Waktu : Jumat, 29 Agustus 2014.
Kerangka detail dan komitmen akan dibahas dalam workshop paralel dengan sub tema
membangun partnership. Pentingnya event ini adalah bagaimana kesepakatan kerjasama
pemasaran dapat dibangun antara pembeli/buyer dengan petani dan kelompok, melalui
mekanisme kerjasama yang berkelanjutan saling memberikan manfaat secara berkeadilan.

Venue :
Pembahasan detail dalam kerangka workshop bertempat di Gedung Kesenian Bung Karno.
Kesepakatan yang telah terbangun antara perusahaan dengan kelompok dalam agenda
workshop, akan dibangun secara lebih konkrit dan dideklarasikan dalam gala diner VVIP
(Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dan para undangan lainnya serangkaian HUT Kota
Negara, Jembrana).

Tujuan : membangun kesepakatan dalam rangka kerjasama bisnis yang lebih adil dan
berkelanjutan antara pembeli/buyer dengan petani/kelompok. Tahapan ini akan menjadi
salah satu agenda penting dari keseluruhan rangkaian pelaksanaan festival. Proses
gathering ini sebagai bukti bahwa Bali International Cocoa Festival, akan menjadi jembatan
dan wadah sebuah festival yang mengakomodir harapan semua pihak, bukan sebuah
festival bak menara gading bagi petani. Partisipasi semua pihak tanpa terkecuali, menjadi
gaung utama dari festival ini.

Cultural Event :
Event ini akan menjadi bagian dari suguhan budaya dan kesenian yang tidak dapat
dipisahkan dalam keseharian masyarakat Bali. Akan menjadi sangat lengkap festival ini
untuk dijadikan sebagai kenangan bahwa, di Jembrana perpaduan antara beragam
informasi, ilmu, keterampilan dan jaringan dibangun dengan spirit budaya yang kuat. Sekat
perbedaan berbagai latar belakang dari para peserta festival, dapat dilebur dan dipadukan
dalam spirit gerak dan langkah tari dan tabuh dalam kebersamaan. Bertepatan dengan
peringatan HUT Jembrana 2014, semangat membangun kakao sebagai komoditi unggulan
kabupaten juga diharapkan dapat termotivasi dan terbagi dalam spirit yang sama.
Implementasi dari Cultural Event ini adalah : pergelaran berbagai kesenian khas Jembrana
dalam bentuk seni tari, seni musik/tabuh dan sebagainya sebagai pertanda bahwa
Kabupaten Jembrana komitmen sebagai pionir dalam membangun pondasi atas semangat
keberlanjutan komoditi kakao di Indonesia.
Hari/tanggal :
Rabu, 27 Agustus 2014 (malam)

: Festival Gong Kebyar (seni musik/tabuh tradisional)

Kamis, 28 Agustus 2014 (malam)

: Festival Jegog (seni musik/tabuh khas Jembrana)

Jumat, 29 Agustus 2014 (malam)

: Festival Joged Bumbung (seni musik dan tarian)

Venue :
Halaman Pura Jagatnatha Kota Negara, terbuka untuk umum.

Run Down Festival
WAKTU

13.00-18.00

AKTIVITAS
LOKASI
(H-1) Rabu, 27 Agustus 2014
Persiapan peserta untuk mendesain booth / Koridor dan Halaman Gedung Kesenian
persiapan pameran
Bung Karno
Registrasi
Booth registrasi/humas

15.00-18.00

Kunjungan kebun

19.00-21.00

Welcome dinner untuk undangan dan peserta Halaman / kolam renang Jimbarwana Hotel
workshop (NGOs / CSOs)
AKTIVITAS
LOKASI
Kamis, 28 Agustus 2014
Persiapan Opening Ceremony
Gedung Kesenian Bung Karno
Pemutaran film documenter kakao lestari
Gedung Kesenian Bung Karno
Opening ceremony
Gedung Kesenian Bung Karno
Kunjungan pameran
Gedung Kesenian Bung Karno
Makan siang
Gedung Kesenian Bung Karno, gedung B
Opening Conference
Gedung Kesenian Bung Karno, gedung A
Pandangan umum peserta
Gedung Kesenian Bung Karno, gedung B
Coffee break
Skill sharing workshop
Gedung Kesenian Bung Karno, gedung A
Makan malam
Penginapan masing-masing
Pameran
Jumat, 29 Agustus 2014
Skill sharing workshop paralel
Ruang meeting Jimbarwana Hotel untuk
workshop1-3
Coffee break
Gedung Kesenian Bung Karno, gedung A
Skill sharing workshop paralel
untuk workshop 4
Makan siang
Skill sharing workshop paralel
Coffee break
Skill sharing workshop paralel
Chocolate Culinary Day Event
Koridor Gedung Kesenian Bung Karno
CSR Company Event
Gedung Kesenian Bung Karno, gedung A
Gala Dinner + Business Gathering
VVIP room of Bupati Regency
Pameran
Sabtu, 30 Agustus 2014
Kampanye Coklat
Halaman Gedung Kesenian Bung Karno
Penyerahan CSR secara simbolik
Halaman Gedung Kesenian Bung Karno
Ceremonial pengiriman kakao
Halaman Gedung Kesenian Bung Karno
Penutupan dan Pelepasan Balon
Halaman Gedung Kesenian Bung Karno
Makan siang
Gedung Kesenian Bung Karno, gedung B
Parade budaya
Gala Dinner
Field of Bupati Regency
Pameran
Minggu, 31 Agustus 2014
Field trip ke Denpasar
Jembrana - Denpasar

08.00-17.00

WAKTU
09.00-10.30
10.30-10.45
10.45-11.45
11.45-12.30
12.30-13.30
13.30-13.50
13.50-15.00
15.00-15.30
15.30-18.00
19.00
09.00-17.00
09.00-10.00
10.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-21.00
09.00-17.00
09.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-17.00
19.00-21.00
09.00-17.00
09.00-17.00

Kebun Pak Windia dan Bu Luh Sri Kareni

PETA PROVINSI BALI dan KOTA NEGARA, JEMBRANA

Secretariat and mailing address
Kalimajari Foundation
Jl. Kedondong No. 24 Kaliungu Kaja, Denpasar 80231 – Bali
Tlp/Fax. +62 361 242202
Email: baliinternationalcocoafest@gmail.com atau secretariat@balicocoafest.com
website: www.balicocoafest.com
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