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Lembaga Slow Food Kriteria 
 
Presidia (tunggal : Presidium), yang aktif sejak tahun 1999, adalah suatu proyek dimana Slow 

Food bekerja dengan sejumlah grup/kelompok produsen berskala kecil untuk memecahkan 

kesulitan yang mereka hadapi, menggabungkan produsen-produsen yang terpencil dan 

menghubungkan mereka dengan pasar alternatif yang lebih pe ka dengan situasi para produsen 

tersebut dan menghargai kualitas produk yang mereka hasilkan 

Untuk membuat perjalanan dari status terdaftar di “Bahtera Rasa” menjadi sebuah Lembaga / 

Presidium, sangatlah penting untuk membuat kontak langsung dengan produsen, dimana 

produsen ter sebut secara timbal balik harus membagi nila i-nila i dan filosofi Slow Food ser ta 

termotivasi untuk mengembangkan proyek tersebut..  

Suatu lembaga dapat bekerja untuk melindungi: 

1. Produk tradisional yang terancam punah (Produk Ark); 

2. Teknik Produksi tradisional yang terancam punah (mis. Penangkapan ikan, 
Perkembangbiakan, Sistem cocok tanam); 

3. Lansekap pedesaan atau ekosistem yang terancam punah. 

 
Untuk membentuk sebuah Presidium, harus ada 2 aspek yang diverifikasi. 

4. Ketahanan lingkungan (“bersih”- clean)  

5. Ketahanan sosial ekonomi (“adil”- fair)  
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1. Presidia yang melindungi produk tradisional yang terancam punah 
(an Ark product) 

 

Sebuah Presidium dapat d ibentuk untuk produk yang telah ada dalam katalog Ark of Taste (Kotak 

Selera) dan dapat d iper tanggungjawabkan mempunyai karakter yang diperlukan. Produk tersebut 

dapat berupa spesies lokal (jenis tanaman yang dapat dimakan atau ecotype, turunan binatang 

atau populasi), spesies liar (jika dihubungkan dengan penanaman khusus dan teknik proses ser ta 

penggunaan tradisional) atau produk yang sudah diproses (produk ini harus mempunyai kualitas 

khusus yang berhubungan dengan panca-indera dan ditegaskan oleh penggunaan lokal ser ta 

tradisi;  harus berhubungan dengan pengetahuan tradisional setempat dan wilayah, ingatan dan 

identitas dari sebuah komunitas; harus diproduksi dalam jumlah terbatas menggunakan metode 

manual dan harus berisiko punah).  

Mayoritas Presidia ada dalam kategori in i , yaitu, fokus pada produksi produk pangan yang langka 

atau hampir punah.  

C on t ohny a . . .  
Presidia untuk Domba Navajo-Churro (AS), Roti Gandum Lembah Müstair (Swiss), Sosis Mangalica 

(Hungaria), Keju Maiorchino (Italia), Safron Taliouine (Maroko), Strawberry  Putih Purèn (Cili) dan Lada Hitam 

Rimbàs (Malaysia).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Presidia yang melindungi teknik produksi yang terancam punah  
(mis, penangka pa n ikan, perkemba ng bia kan, sistem cocok tanam ) 

Produk-produk yang diperoleh dari teknik- teknik ini boleh lebih dari satu ,  beberapa boleh tidak 
terancam punah. Sebuah teknik tradisional dapat berisiko punah karena sejumlah sebab, antara 
lain; karena hanya orang-orang tua yang masih mempunyai pengetahuan / keterampilan. 

juga bisa karena kaum muda berpindah tempat atau memilih profesi lain, dsb. 

Beberapa teknik tradisional (penangkapan ikan, perkembangbiakan, produksi) menjadi penting 

bukan hanya untuk hal budaya dan indentitas, tapi juga karena mereka menjamin lebih baik 

ketahanan dan kelestarian lingkungannya, serta mewakilkan kesempatan penting untuk 

memajukan ekonomi setempat. Coba Anda lihat teknik menangkap ikan tradisional di pesisir 

pantai yang menggunakan jaring terpilih dan tidak berbahaya serta keterampilan khusus dan 

pengetahuan para nelayan, yang sangat sulit diturunkan tanpa kontak langsung dengan generasi 

nelayan yang lebih tua. Hal yang sama terdapat dalam hal bercocok tanam, dimana pengetahuan 

tentang rotasi tanam dan pengolahan lahan khusus lama-lama menjadi hilang.  

Lembaga/ Presidium dapat diberi nama berdasar teknik itu sendiri atau nama produk yang 

dikombinasikan dengan nama daerah. 

 
Contohny a. . .  
Presidia yang diberi nama dari teknik dan daerah : Presidium Camogli Tonnarella (Italia) melindungi 

sistem memancing ‘tonnarella’ (= tonnara). Jaring ikan dilemparkan ke laut selama enam bulan, dari 

April sampai September, dan hanya menangkap ikan berukuran sedang dan besar (horse mackerel, 

Atlantic bonito, garfish, dll.).  

Presidium Keju Susu Mentah Amerika melibatkan para pembuat keju (dari seluruh AS) disatukan 

dengan komitmen mereka untuk melindungi dan mempromosikan produksi keju dengan menggunakan 

susu mentah dalam konteks ultra higienis dan aturan yang ketat dan terkontrol.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidia yang diberi nama dari produk dan daerah :  Presidium untuk Kacang Smylian (Bulgaria) 

melindungi kacang yang tumbuh dalam lembah tak terkontaminasi dimana kondisi iklim (suhu sedang di 

musim panas, perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam) membentuk surga kecil untuk 

produksi mereka. Komunitas kecil pegunungan telah menanam kacang lebih dari 250 tahun, setiap 

keluarga memelihara sebuah plot lahan kecil, melakukan rotasi tanam antara kacang dengan jagung 

atau kentang, menghindari penggunaan pupuk kimia dan tidak menghabiskan lapisan tanah yang 

subur. 
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Presidium Gemischter Satz Wines Wina melestarikan teknik kuno yang melibatkan pemeliharaan lebih 
dari 20 tanaman anggur yang berbeda dalam lahan penanaman anggur yang sama, semua berupa 
anggur putih. Tanaman anggur sendiri tidak terancam punah, tapi teknik tersebut, yang melibatkan 

penanaman bersama dalam satu lahan dan memprosesnya bersama-sama lah yang terancam punah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Presidia yang melindungi lansekap pedesaan dan ekosistem 
yang terancam punah 

 

Lansekap juga terancam punah jika diabaikan, antara lain karena ter tekan/diratakan oleh 

urbanisasi, pembangunan lahan industri, industri per tanian atau kehabisan populasi sewaktu 

penduduk asli berpindah tempat. Lebih jauh lagi , di beberapa negera berkembang ekosistem 

pedesaan dapat menjadi obyek pengambilan lahan, bentuk baru dari penjajahan, dan 

dihancurkan oleh pendebangan hutan atau eksploitasi berlebihan oleh teknik yang tidak 

memperhatikan kelestarian lingkungan (seper ti sistem “tebang dan bakar”). Sebuah Presidium 

dapat menjadi bentuk berharga dari hukuman. Melalui produk yang ditanam dan binatang yang 

dipelihara di lahan, atau ikan yang ditangkap di laut, masyarakat dan institusi dapat 
diinformasikan dengan lebih baik. 
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Beberapa bentuk dari keanekaragaman hayati yang terancam punah –  seper ti jenis turunan lokal 

atau tanaman yang tumbuh di dalam hutan– dapat d iselamatkan hanya jika lansekap /  ekosistem 

ter tentu diper tahankan. Seringkali, Presidia yang melindungi suatu lansekap juga ikut melindungi 

praktek pertanian tertentu yang sudah lama diterapkan (seper ti membuat petak sawah dengan 

tembok-tembok batu untuk menjaga dari ketidakstabilan lahan). 

 
Contohny a. . .  
Presidium Jus buah liar Pulau-pulau Gandoul (Senegal) menawarkan cara alternatif pada penduduk 

lokal untuk menagtasi penangkapan ikan yang belebihan, yaitu dengan melindungi cadangan pohon-

pohon buah alami yang luar biasa. Jus buah tidak diproduksi bagi komunitas itu tapi menawarkan 

sumber pendapatan alternatif untuk para keluarga nelayan setempat.  

Melalui produksi minyak, Presidium Tree Extra-Virgin Oil dari Maestrat Millenary (Spanyol) bekerja 

untuk melestarikan pohon-pohon yang berusia lebih dari 800 tahun dan sangat berisiko dimusnahkan. 

Presidium Wiesenwienerwald Chequer Tree (Austria) dibentuk untuk mempromosikan pohon chequer 

yang menakjubkan dan tersebar di sepanjang hutan di WIna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seringkali dalam Presidium yang sama terjadi tumpang tindih antara melindungi ekosistem dan 

teknik produksi 

Contohny a. . .  

Presidia untuk Primiero Mountain Botiro and Upper Elvo Raw Milk Mountain Pasture Butter (keduany a 

di Italia) melindungi teknik produksi mentega dari susu mentah (sulit didapat di pasar) dan , dalam 

waktu yang sama, melindungi perusahaan susu kuno dari kedua daerah pegunungan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



 
 

4. Ketahanan lingkungan (“bersih”) 
 

Teknik bercocok tanam yang digunakan Presidium produsen harus menjaga kesuburan tanah dan 

kelembaban ekosistem, menghindari penggunaan bahan-bahan kimia, dan sebisa mungkin 

memper tahankan metode tradisional dalam bercocok tanam dan pengaturan lah an. Metode dan 

tempat produksi harus melindungi lansekap dan arsitektur tradisional 

Sistem monokultur yang intensif (bahkan jika diterapkan pada jenis-jenis tanaman tradisional atau 

ecotypes) tidak diperbolehkan, begitu pula pada peternakan intensif,  teknik penangkapan ikan 

yang tidak ramah lingkungan, produk industri atau produk yang dimodifikasi secara genetik. 

Dalam website Yayasan, ada bagian yang berisi petunjuk umum untuk bercocok tanam, 
pengembang biakan dan proses produksi yang harus diikuti dalam setiap protokol pengembangan 
produksi. 
 

5. Ketahanan sosial (“adil”) 
 

Sebuah Presidium selalu terlibat dalam suatu komunitas produk makanan. Ini bukanlah suatu 

proyek dimana produsen bekerja secara individu dan tidak bekerjasama dengan yang lainnya.  

Produsen harus berperan aktif dan dapat mempengaruhi pelaku bisnis.  Untuk alasan inilah, tokoh 

sentral dalam proyek adalah produsen itu sendiri.  Orang-orang yang kita ajak kerjasama untuk 

mengembangkan Presidium BUKAN subyek seperti tuan tanah atau perusahaan besar, dan untuk 

alasan ini sebuah Presidium tidak bisa dibentuk dengan produsen yang tidak berkuasa penuh 

akan usaha mereka. Produsen harus bersedia bekerjasama serta memutuskan aturan produksi 

(protokol) dan metode pemasaran secara bersama-sama. 

 

Secara potensial, mereka dapat disatukan dalam badan kolektif (mis. Asosiasi,  konsorsium, 

koperasi).  

Salah satu tujuan dari Presidia adalah untuk memperoleh harga yang cukup menguntungkan bagi 

para produsen, yang dapat memajukan kualitas kehidupan dan so sial ekonomi keluarga mereka. 

Harga yang disepakati juga harus transparan dan adil bagi para konsumen. Produkdari Presidia 

seringkali dibuat di lingkungan yang terbatas (daerah pegunungan, kepulauan, desa-desa 

terisolir) dalam situasi yang sulit. Mereka umumnya membutuhkan perhatian yang lebih karena 

semua dikerjakan secara manual dan proses yang lama / ber tahun- tahun, dan biasanya hanya 

bisa dibuat dalam jumlah sedikit. Pasar pada umumnya tidak peduli terhadap nila i sebenarnya 

dari produk manual dan memaksa mereka untuk mengikuti aturan pasar sehingga produk manual 

tersebut harus bersaing dengan produk yang lebih rendah mutunya. 

Penetapan harga yang “adil” bagi para produsen (dan konsumen!) tidaklah mudah. Produseb 

harus berusaha mengkalkulasi produksi dan biayanya (pengeluaran produksi termasuk energi, 

bahan mentah, transpor tasi untuk mencapai pasar, dsb.) dan menetapkan batas keuntungan 

secara jujur. Konsumen harus berusaha mengevaluasi Presidia tanpa membuat perbandingan 

dengan harga dari produk yang sama tapi berasal dari daerah yang berbeda atau dibuat secara 

industri/skala besar. 

 
 
 
 
 
 

Hubungan dengan 
produsen 
 

Sementara “Bahtera Rasa” (Ark of Taste) adalah sebuah katalog produk, (produser mungkin tidak 

disebutkan dalam nominasi), karakter dasar dari proyek Presidia adalah hubungan dengan para 

produsen dan mengembangkan inisiatif nyata untuk mendukung mereka. Membentuk suatu 

Presidium berarti membuat kontak dengan para produsen; ber temu mereka; menanyakan cara 

kerja mereka dan kesulitan yang mereka hadapi, mengunjungi tempat produksi; menger ti akan 

keadaan sosial, budaya dan ekonomi mereka; melakukan analisa pasar; dan melibatkan 

komunitas dalam merencanakan promosi. 

Pada umumnya, jika telah diputuskan untuk memulai suatu Presidium, para produsen, atau 

seseorang dar i mereka, telah dikenal Slow Food. Tapi sangat penting untuk melakukan penelitian 

lebih jauh dan membuat kontak dengan pihak-pihak yang masih membuat produk, dengan 

harapan bahwa mayoritas produsen tersebut berpartisipasi dalam Presidium mulai sejak awal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagaimana mengejar produsen agar masuk dalam suatu presidium 
Para produsen yang menggunakan teknik yang sama dalam suatu daerah biasanya mengenal 

satu sama lain, sehingga kita dapat mulai bertanya pada produsen yang kita kenal untuk 

menunjuk yang lain.  Selain itu,  sangat penting untuk dimengerti jika sudah terdapat suatu 
kelompok produsen. Suatu kelompok/ perkumpulan bisa menjadi spesifik, dengan  menyatukan 

para petani/peternak dengan satu jenis turunan khusus yang hendak kita lindungi, atau 

perkumpulan umum dari para pembuat turunan (breeders) dan pemelihara. Untuk 

mendidentifikasi produsen lainnya, diperlukan konsultasi dengan juru masak setempat, para ahli 

(dokter hewan, ahli per tanian) dan pihak penjual /  affineurs yang menjual produk. Suatu Presidia 

mulai dengan inti pokok dari sekumpulan produsen – umumnya yang paling termotivasi dan 

tergerak – tapi mereka adalah proyek terbuka bagi produsen-produsen baru pada tahun-tahun 

berikutnya.
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Siapa yang mengordinasikan 

suatu Presidia? 

Langkah dalam mendirikan 
dan mengatur presidium 

 

Presidia secara teknis dikoordinasi oleh Yayasan Slow Food untuk Keanekaragaman Hayati 

(Slow Food Foundation for Biodiversity), yang menerima permohonan-permohongan untuk 

proyek-proyek baru; mengumpulkan dan melihat kembali materi pendukung yang ada untuk 

nominasi; mengatur kunjungan ke tempat produsen; dan mengesahkan secara resmi pendir ian 

sebuah Presidium. Yayasan tidak berinisiatif mendirikan Presidium, tapi hanya menindaklanjuti 

permohonan dari perkumpulan nasional atau perkumpulan daerah, atau jika hal-hal tadi tidak ada, 

dari perkumpulan, komunitas makanan atau organisasi lain (mis. LSM, institusi,  dsb). Pada 

daerah yang tidak ada  asosiasi Slow Food, akan lebih sulit untuk mendirikan suatu Presidium.  

Jika telah diputuskan untuk ditindaklanjuti, selama tahap pengerjaan per tama, warga lokal diminta 

untuk bekerjasama dengan asosiasi Slow Food. Kadang pembentukan sebuah Presidium dapat 

membuka jalan untuk membentuk suatu kelompok. Kegiatan dasar selalu dilakukan dengan 

kerjasama dengan kumpulan-kumpulan tersebut,  yang berkerjasama dengan para produsen 

dalam pengembangan Presidium mereka.  

Yayasan bekerja dengan kelompok ahli (dokter hewan, pakar teknik, ahli per tanian, dll.) dan para 

produsen juga telah aktif melakukan kegiatan. Hal ini d iperlukan untuk memberikan gambaran 

bagi para produsen untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah produksi yang dihadapi; 

member i kemajuan yang diperlukan bagi kualitas dan ketahanan produksi; dan untuk membuat 

protokol/aturan produksi. 

Mengisi formulir aplikasi pendirian presidium 

Mereka yang ingin membentuk suatu Presidium harus mengisi formulir aplikasi (yang dapat 

diunduh dar i website). Formulir tersebut berisi per tanyaan-pertanyaan tentang sistem produksi 

dan daftar produsen yang ada, merujuk pada sebuah evaluasi pendahuluan.  

Setelah disetujui oleh badan Slow Food yang bersangkutan (tergantung pada negara- ini akan 

menjadi Asosiasi Nasional Slow Food, kantor pusat  atau perkumpulan lokal Slow Food *), formulir  

aplikasi d iteruskan ke Yayasan Slow Food Foundation, jika mungkin, diser takan dengan contoh 

(yang dapat dicicipi) dari produsen-produsen yang berbeda-beda.  

*JIka Slow Food tidak ada dalam daerah tersebut, formulir aplikasi dapat dikirimkan langsung ke 

alamat Yayasan.  

 

Mengatur kunjungan awal ke produsen 
 

Jika aplikasi sudah memenuhi syarat, Yayasan dapat mengatur kunjungan awal seir ing dengan 

menghubungi kontak Slow Food setempat. Dalam kunjungan harus dilakukan pengujian tempat 

produksi dan per temuan dengan kontak lokal (ketua-ketua perkumpulan, para ahli,  lembaga 

institusi, sponsor) serta pertemuan dengan semua produsen yang tertarik. 
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 Informasi yang bersangkutan dengan situasi produksi pada titik awal harus dikumpulkan –Pertemuan 

dengan para produsen adalah hal paling dasar untuk mengindentifikasi masalah utama, menegaskan 

tujuan proyek, menjelaskan prinsip dasar yang disetujui semua pihak, ser ta yang paling utama adalah 

kemauan/kerelaan untuk membagi perjalanan luhur menuju produksi yang baik, bersih dan adil juga 

kesiapan untuk bekerjasama sebagai suatu komunitas untuk meningkatkan kualitas dan promosi 

produk. 

Selama kunjungan, penting untuk dilakukan identifikasi dua kontak lokal yang dapat mengkoordinasi 

perkembangan proyek secara sukarela: seorang perwakilan / juru bicara bagi para produsen dan 

seorang perwakilan Slow Food (biasanya seorang pimpinan perkumpulan atau anggota lain dari 

perkumpulan terdekat) yang akan menjadi orang yang diajak berdiskusi dengan Yayasan. 

Informasi yang berkaitan dengan situasi produksi pada titik awal harud dikumpulkan secepat mungkin 

dan serinci mungkin dalam bentuk kuisioner (disediakan oleh Slow Food), termasuk informasi tentang 

jumlah produsen yang terlibat, jumlah produk yang diproduksi, jenis pasar, dsb. Hal ini memungkinkan 

kita untuk menarik garis besar dari profill yang sebenarnya tentang situasi yang ada, serta potensi 

dan masalah-masalah yang harus dipecahkan. 

Dengan secara teratur memperbaharui data selama beberapa tahun berikut, akan mungkin untuk 

mengevaluasi perkembangan dari Presidium dan apapun yang dihasilkan dari segi ekonomi, sosial, 

budaya dan lingkungannya. 

Pada pertemuan dengan para produser, sangat penting untuk melakukan presentasi Slow Food 

(sejarah, tujuan dan filosofinya), secara jelas menerangkan peranan asosiasi dan Yayasan dalam 

perkembangan proyek Presidium. Penting untuk menjelaskan bahwa asosiasi tidak mempunyai 

kepentingan ekonomi atau komersil,  tapi hanya bertujuan  menolong para produser melestarikan 

keanekaragaman hayati, melalui suatu jaringan internasional dari produser-produser berskala kecil. 
Harapannya adalah para produser menjadi anggota Slow Food dalam jangka waktu yang lama.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyusun aturan produksi 
 

Sekali para produser dikenal dan terlibat, suatu aturan produksi dapat disusun. 

Ini adalah hal mendasar yang diperlukan dalam pengembangan sebuah Presidium. Pihak Yayasan 

dapat mendukung dalam penyusunan konsep/naskah sebuah aturan, termasuk menyediakan garis 

pedoman untuk setiap jenis dan kuisioner sederhana untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. 

Aturan produksi harus berupa hasil dari  konsultasi dengan produser-produser yang memiliki 

Presidium. Aturan ini tidak bisa disusun oleh seorang ahli atau seorang akademis yang hanya bekerja 

di kantor. Jika waktu yang diperlukan para produser ini mungkin lama, mereka harus dihargai selama 

proses tersebut. Aturan disusun dan disampaikan  dalam versi teks yang disetujui oleh semua 

anggota. 

 

Pengaturan pertemuan awal dengan para produser dilakukan selama perwakilan Slow Food 

mempresentasikan sebuah kuisioner (yang diutamakan untuk menggali informasi dari para produsen). 

Kuisioner tersebut dikembangkan secara khusus untuk setiap kategori produk (keju, daging asap, 

tanaman yang dapat dimakan, madu, produk daging , produk susu, dll.)  

Setelah mengisi kuisioner tersebut, para produser dapat menulis naskah/konsep pertama dari 

aturan/protokol, yang dapat disesuaikan sampai versi akhir disetujui. Pada pertanyaan-pertanyaan 

yang sulit, dibutuhkan masukan dari para pakar (ahli agronomi, dokter hewan, ahli teknologi makanan, 

dll) . 

Proses ini membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi, Jadi penting untuk disimpan dalam hati bahwa 
konflik malah bisa berguna selama menyoroti kelemahan dan kebutuhan untuk membuat suatu pilihan 

serta menemukan kompromi antara pihak yang berlawanan. Diskusi dan ketidakakuran mungkin 
berkenaan dengan definisi dari wilayah geografis, misalnya langkah-langkah tertentu dalam rantai 
produksi harus menjadi perintah, umur produk, dll.
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Aspek-aspek yang mendasar dari suatu aturan/protokol 
 

Suatu protokol secara persis mendefinisikan daerah produksi,  mendokumantasikan sejarah dari 

produk dan mendeskripsikan secara rinci tahap- tahap penanaman (atau perkembangbiakan) dan 

proses. Ini memperkuat kesadaran para produsen yang sering bekerjasama untuk per tamakali 

membandingkan teknik-teknik produksi dan menulis pengetahuan mereka. 

Suatu aturan/protokol harus disetujui o leh kedua pihak yaitu pihak Yayasan dan pihak produsen. 

Versi akhir protokol harus ditandatangani oleh semua produsen Presidium dan bisa menjadi 

waktu yang tepat untuk memperkenalkannya kepada masyarakat. 

Jika protokol dikonsep secara langsung dan detail/rinci, hal tersebut dapat mengidentifikasi 

kelemahan-kelemahan Presidium. Salah satu tujuan utama Presidia adalah untuk menolong para 

produser dalam memajukan / mempertahankan kualitas produksi ser ta ketahanan teknik yang 

mereka gunakan. Untuk alasan ini, pihak Yayasan telah melibatkan kelompok ahli yang dapat 

menyediakan nasihat tentang hal teknis dan memberi pelatihan pada produsen ser ta koordinator-

koordinator Presidia. 

Teknik produksi, penanaman, dan perkembangbiakan 
 

Untuk setiap kategori produk, terdapat garis pedoman khusus (ada dalam website Yayasan), yang 

sebaiknya digunakan sebagai petunjuk konsep protokol Presidia.  Dalam garis pedoman itu 

misalnya, kewajiban untuk menggunakan susu mentah  dalam membuat keju; larangan untuk 

menggunakan bahan kimia, bahan pengawet dan bahan tambahan ; perlunya 

pertanian/peternakan dan penangkapan ikan yang bentuknya mendukung; mewajibkan 

perlindungan teknik produksi tradisional dan lokasinya; dll.  

Garis pedoman telah dikonsep oleh pihak Yayasan bekerjasama dengan para ahli dan produsen. 

Selama ber tahun- tahun, mereka secara teratur meningkatkan dan membarui respek mereka pada 

para kontributor kooridinator lokal dan produsen. 

 

Presidia dan denominasi Eropa 
 

Beberapa tahun terakhir di Eropa, sejumlah Presidia telah dibentuk untuk produk yang dilindungi oleh 
denominasi Eropa (PDO - protected designation of origin __Perlindungan Daerah Asal / Asli atau  PGI 
- protected geographical indication _ Perlindungan indikasi geografis). Hal ini mungkin terlihat 
berlebihan untuk membentuk sebuah Presidium jika sebuah produk telah dilindungi oleh merk Eropa, 
tapi dalam kasus-kasus tertentu Slow Food merasa perlu  untuk melindungi aspek-aspek dari metode 
produksi atau wilayahnya, dimana protokol masyarakat tidak cukup melindunginya.. 
Semua produsen Presidium juga harus setia dengan denominasi Eropa 

Dalam kasus ini protokol Presidium adalah perpanjangan dari denominasi (lebih membatasi daripada 

protokol PDO). Nama dari Presidium, dalam kasus ini, harus sejalan dengan denominasi (tanpa 

menambah informasi atau pendapat lain).  

 

 

Contohny a. . .  

Para Produsen dari Presidium Roccaverano Robiola (keju kambing dari Italia) menghargai protokol 
dari PDO, tapi saat mereka diperbolehkan menggunakan jumlah terrtentu dari susu sapi dan domba, 

mereka berkomitmen untuk hanya menggunakan susu kambing dalam produksi mereka. Aturan 
produksi Presidium secara khusus membatasi syarat ini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadang, dalam kasus-kasus ekstrim, produsen Presidium tidak ingin mengikuti aturan dari denominasi 

dan memutuskan keluar. Dalam kasus ini, mereka harus melepaskan nama historis mereka. 

 

Menentukan nama sebuah presidium 
 

Pilihan nama untuk sebuah Presidium adalah sangat penting. In i adalah suatu penegasan 

identitas khusus dari sejarah dan tradisi. Karena itu penting untuk memahami nama yang 

digunakan komunitas lokal dalam menamai produk mereka. Nama-nama yang ditemukan dari 

istilah lokal tidak diperbolehkan (daging salami peternakan, keju rumah peternakan, dll.), karena 

telah terdaftar secara komersil.  

Slow Food mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan Presidia sehingga  

masyarakat familiar dengan nama yang digunakan. Untuk menghindari situasi dimana sebuah 

nama berubah dalam beberapa tahun selanjutnya,  keputusan pemilihan nama harus dipikirkan 

baik-baik sejak awal.Sebaiknya pilihan nama Presidium dihubungkan dengan tempat dimana 

produk ter sebut dibuat. Dalam hal ini kita menyoroti nilai lokal, yang bukan hanya dari segi 

geografis, tapi juga dari segi sosial dan budaya, sehingga Presidium bisa menjadi sebuah alat 

untuk mengembangkan daerahnya. 

Contohny a. . .  

Quebrada de Humahuaca Andean Potatoes (Argentin a), Alnif Cumin (Moroko) 

Polignan o Carrot (Italia) 
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Nama-nama Presidia dapat berasal dar i dialek lokal (jika dikenal oleh komunitas dan bukan yang 

menimbulkan kenangan di masa la lu/lanskap pedesaan) atau dari bahasa asli. Bagaimanapun, 

lebih baik untuk tidak berlebihan dalam hal pemilihan nama ini, yang dapat menyulitkan 

masyarakat internasional untuk memahami dan mengkomunikasikannya. 
 

Contohny a. . .  
S a ras del fen (Pi edmontes e dialect, Italia), sebuah ricotta yang diproduksi di lembah 

Valdesi d ibungkud dalam jerami Suovas rusa (Swedia), dimana suovas berar ti “d iasapkan” dalam 

bahasa asli Sami. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menentukan wilayah produksi 
 

Indikasi wilayah produksi yang diatur dalam protokol produksi tidaklah harus berupa lokasi dimana 

para produsen yang terlibat hidup dan bekerja, tapi harus meliputi keseluruhan sejarah w ilayah 

produksi. Siapapun yang membuat produk dalam area tersebut dan mengikuti protokol 

seharusnya  menjadi anggota Presidium. Wilayah produksi harus sejenis dalam segi iklim 

(misalnya, kita tidak dapat menghubungkan keju yang dibuat di daerah pegunungan dengan yang 

dibuat di dataran rendah ), dan berhubungan dengan tradisi serta sejarah produk. 

Informasi dapat didasarkan dari testimoni tertulis atau dari mulut ke mulut. 

Konsultasikan komunitas – adakan wawancara dengan penduduk yang lebih tua, juru masak dan 

tempat makan/minum bersejarah, untuk menemukan bagaimana dan dimana produk dibuat ser ta 

bagaimana mengkonsumsinya secara tradisional. 
 

Mengatur pelatihan dan bimbingan teknik 
 

Pelatihan adalah salah satu bagian terpenting dari kegiatan Presidium dan mempunyai 

bermacam-macam tujuan: untuk meningkatkan kualitas produksi; memper tajam keterampilan 

analisis panca indera dari produsen; membentuk asosiasi produsen; mengembangkan kemasan 

yang tahan lama; dan menolong para produsen meningkatkan komunikasi / pemasaran produk 

mereka. 

Metode pelatihan 

(1)Mencicipi. Melalui perbandingan hasil pencicipan contoh produk dari semua produsen, kita 

dapat mengindentifikasi potensi kerusakan dalam proses atau umur produk serta meningkatkan 

kualitas panca indera pada produk. Sesi pencicipan juga mengungkapkan variasi produk dari 

produsen atau daerah yang berbeda-beda, yang bisa digunakan dalam komunikasi dan promosi.  

Pihak produsen dan pakar Slow Food harus hadir dalam sesi pencicipan. (2) Kunjungan para ahli..  

Berkat jaringan internasional, Slow Food dapat menjembatani produsen dengan para tek nisi dan 

pakar dari seluruh dunia untuk mengatasi /  menyelesaikan masalah teknik /  organisasi. Pihak 

Yayasan dapat mengirimkan orang-orang terampil dan para ahli untuk datang langsung ke 

wilayah-wilayah Presidia. (3) Pertukaran produsen. Per tukaran pengetahuan antar Presidia dapat 

berupa kunjungan kelompok produsen ke Presidia la in atau ke tempat produksi yang patut 

dijadikan contoh,  membuat para produsen menemukan situasi alam dan keterampilan produksi 

yang sama, menemukan solusi atau menemukan metode pro mosi dan penjualan yang dapat 

diterapkan di negara masing-masing. (4) Seminar pelatihan. Pihak Yayasan mengorgansir 

seminar pelatihan untuk para produsen dalam sektor yang berbeda-beda ( keju, buah dan sayuran, 

daging, dll.) di situs/lokasi produksi dan kantor internasional.
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Penyatuan 
produsen 

Dana untuk memulai dan 

mempertahankan kelangsungan Presidia  
 
Setelah kegiatan awal yang dilakukan secara bersama, kelompok produsen Presidium telah 

akrab satu sama lain dan  dapat didorong untuk membentuk koperasi, badan kerjasama, atau 
badan kolektif lainnya. In i tidak berarti mereka harus menjual produk mereka secara bersama-
sama – usaha-usaha individu dapat memper tahankan kemandirian mereka – tapi yang penting  
mereka merasa sebagai suatu proyek yang bisa dibimbing maju bersama-sama. 

 
Pembentukan suatu kelompok resmi atau asosiasi membawa banyak keuntungan. 
Pengembangan proyek secara kelompok/bersama banyak membawa kemudahan; karena badan 

publik lebih memilih memberi kontribusi finansial bagi produsen yang bergabung secara 
kelompok daripada secara individual; selain itu ,beberapa biaya dapat dibagi/ ditanggung 
bersama (mis. Pembelian mesin seperti mesin panen, yang mahal dan hanya digunakan 

sewaktu-waktu ; materi promosi; transportasi untuk iku t pameran; sesi pelatihan, dll.). Penyatuan 
dalam sebuah asosiasi berarti bekerjasama dengan produsen lain, berbagi diskusi tentang 
masalah dan kesempatan. Ser ing juga ini berar ti membuka pikiran dan memperluas segi 
pandang personal. Pembentukan sebuah asosiasi – yang secara sah terdaftar (kelompok dan 

nama produk),– berar ti memformalkan keberadaan produk dan tradisi untuk diper tahankan, 
dipromosikan, serta diperlihatkan secara nyata. 
 

Sekali telah diputuskan untuk membuat permohonan pembentukan sebuah Presidium, aspek 

ekonomi – yang merupakan sumber untuk mendukung kegiatan promosi yang dibutuhkan 

Presidium – tidak boleh diabaikan. Dana dibutuhkan untuk membuat materi promosi, membiayai 

kunjungan ahli, berpartisipasi dalam acara internasional, dll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Situasi tergantung pada negara dimana Presidium berada. Jika Presidium ada dalam negara 

yang sulit (mis. Di Afrika, Amerika Selatan dan beberapa negara di Asia), sumber dana dapat 

dikumpulkan melalui kegiatan amal Yayasan. Jika Presidium ada dalam negara tanpa masalah 

tertentu

 
20 21 



 
 

bisa ditemukan pendukung-pendukung dan sponsor yang dapat menolong pembiayaan. Para 

Asosiasi nasional Slow Food atau perkumpulan harus bergerak untuk menemukan sumber -

sumber yang dapat membiayai keperluan untuk keberlangsungan Presidium. Kantor pencar ian 

dana dari Slow Food International dan pihak Yayasan dapat membantu dengan informasi dan 

kontak. 

C a t a t a n  P e n t in g !  Unt uk h al in i, piha k Ya ya sa n m e ng u mp u lk an d a n a y an g d ip e rluk an  p ro ye k 

ters e b ut b ert e rim ak as ih ak a n s um b a n ga n d ari s e m ua o ra n g, pe la ku bi sn is, s ert a l em b a ga -le mb a g a 

n asio na l/ i nte rna sion al. S e m ua n a ma p e ny um b a ng d iu m um ka n d alam  w e bsit e Ya ya sa n d a n L a p ora n 

S osial t ah u n an. D ala m b e b era pa k es e mp at a n,  be b era p a p en ya n d a ng da n a m e n da m pin gi p roy ek 

sec ara la n gs u ng s e la m a pros es ata u p ad a t a ha p pro m osid an se b a gia n k etu nt un g a n p e nju ala n 

did ek asik a n u ntu k ke p ent in g a n Y ay as a n. Da n a- d a na te rs e but dipe rl u ak an unt uk k om u nik as i 

int ern asio n al da n me ny e diak a n alat - alat p e lati h a n da n bim bing a n t ekn is unt uk s e m ua P residia (u nt uk 

b ag ia n ut ara d a n s elat an d u nia) d a n u nt uk m e m biay ai k o mu nit as pro d us en (ha ny a u ntuk d u nia be la h a n 

selat an ) – d an a -d a n a ya n g b e rg u n a u nt uk p roye k “aw al mu la ” y an g ditu juk an p ad a da sa r p erset uju a n 

ko p erasi m e net a pk a n k e giata n y a n g b erurut an,  mis. Pe m b elia n p erle n gk ap a n, p elati ha n d a n biay a 

perjalan an. 

S ew akt u m em b ent uk  s eb u a h Pres id iu m, ja n g an  m e n an ya ka n t e nt an g d a na  s ec ara la n gs u ng  k ep a d a 

p ara p rod us e n. Kit a tid ak d a pat b ert a ny a te nt an g k o ntri b usi ke p a da m erek a y a ng b en a r -b en a r 

me m er lu ka n Slow F o o d u nt uk m e n gat asi k es ul ita n -k es ulit a n m erek a. Pa ra pro d us e n h a ny a b ole h 

dit a nya ka n unt uk me m b eri k o ntr ib us i d ala m ta h ap k e d ua (p a d a ke bi ja ks an a a n as os ia si n as ion al ), 

ketik a m e re ka da p at m e ng g u na ka n m e rk “Pres id io Slow F o o d® ”. K o ntri b usi y a ng d ap at d ib e rik a n 

ters e b ut dig u n aka n u ntuk ke b er la n gs u ng a n Presid ia  at au proy ek -proy ek Y aya sa n y a n g lain (mis. A 

Thousand Gardens di Africa atau  Earth Markets).  

 

 

Promosi dan pemberian nilai tambah pada Presidia  
 

 
 
Slow Food adalah asosiasi yang menyatukan lebih dari 100,000 orang anggota di seluruh dunia. 

Jumlah pendukung, yang kami sebut “pergerakan/movement” berada di sekeliling asosiasi,  
berjumlah jutaan. Semua pihak tersebut sangat bermotivasi dan ter libat secara aktif dalam 
beberapa kegiatan Slow Food. Mereka juga mewakili potensi pasar  yang luar biasa untuk produk-
produk Presidia. 

Menurut Slow Food, cara satu-satunya untuk melindungi kenekaragaman hayati di bidang pangan 
yang berada dalam ancaman adalah memben tuk pasar, lebih mencurahkan perhatian untuk 
melindungi lingkungan dan tradisi. Hal in i melibatkan ribuan konsumen yang sadar, atau lebih baik 

pendamping produsen, pada tingkat internasional. 
Tren pasar dunia yang berstandarisasi menyebabkan produsen berskala kecil sulit bersaing jika 

ditaruh di tingkat yang sama dengan industri makanan. 

Slow Food memanggil setiap orang yang ingin melawan tren ini untuk bersama-sama menolong 

para produsen untuk menemukan pasar baru, yang lebih mempertimbangkan kesadaran dir i. 

 

Sejumlah kegiatan promosi dan komunikasi Slow Food ber tujuan untuk menaikkan profil proyek 

Presidia dan mendekatkan para produsen dan pendamping produsen satu sama lain. 

Dibalik ini ada beberapa contoh :  
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Events 
 

Partisipasi Presidia dalam event internasional diorganisir oleh Slow Food (Salone del Gusto dan 
Terra Madre, Cheese, Slow F ish, Asiogusto, Euro Gusto, dsb.)  sangat penting, begitu pula 
partisipasi mereka dalam sejumlah event lokal yang diorganisasi dalam tingkat regional/daerah 
atau nasional  di seluruh dunia. Memisahkan daerah khusus untuk Presidia dan Yayasan Slow 

Food untuk kenaekaragaman hayati pada event-event tersebut saat in i merupakan tradisi yang 
telah terbukti. Pada event-event ini, para produser menjual produk masing-masing, tapi yang 
lebih penting mereka dapat mempromosikannya dan bisa menjalin kontak dengan para jurnalis, 

pembeli, peminat, dan produser lainnya. 
Event-event in i juga merupakan pameran yang penting untuk Slow Food, yang dapat 
memperkenalkan proyek-proyek mereka dan hasil kerja mereka dapat dilaksanakan di tempat 

yang ada.  
 

Persatuan antara para Juru masak dan Produsen 

Sejak Terra Madre 2006 ketika Slow Food meluncurkan jaringan juru masak, banyak juru masak 
yang telah menjadi duta besar yang berarti, menyebarkan filosofi Slow Food di restoran mereka. 
Jaringan persatuan The Alliance, diluncurkan pada tahun 2009, menghubungkan para juru 

masak, produsen berskala kecil dan presidia. Persatuan juru masak telah berkomitmen untuk 
menggunakan produk-produk Presidia atau Ark of Taste, komunitas makanan dan produser 
berskala kecil yang baik, bersih dan adil, mendaftarkan nama-nama produsen yang telah 
mensuplai pada menu mereka. Setiap tahun, mereka mengorganisir event-event pengumpulan 

dana, dan sebagian dana ter sebut digunakan untuk membentuk sebuah Presidium atau 
mendukung Presidium yang dalam kesulitan. 
Persatuan The Alliance telah aktif sejak tahun 2009 dan telah tersebar dari I talia sampai ke 

Belanda dn Maroko. Banyak negara lainnya tertarik dalam inisatif tersebut.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Earth Markets 
 

Earth Markets adalah pasar peternak/petani yang dibuat menurut garis pedoman filosofi Slow 

Food. Pasar yang digerakkan komunitas ini   adalah tempat per temuan sosial yang penting, 

dimana para produsen lokal menawarkan makanan berkualitas langsung pada para konsumen 

dengan harga yang adil dan metode ramah lingkungan yang terjamin. Sebagai tambahan, 

kegiatan in i melindungi budaya makanan  dari komunitas lokal dan memberi kontribusi untuk 

membela keanekaragaman hayati. Ear th Markets secara teratur menjadi tuan rumah para 

produser Presidia, dan sering mengundang Presidia dari wiilayah-wilayah lainnya dalam event-

event khusus. 

Grup pembeli 
 

Slow Food menggunakan jaringannya untuk membawa para produser Presidia dan para 

konsumen bersama-sama tidak hanya pada event Slow Food saja, tapi juga menggerakkan 

penjualan secara langsung. Grup pembeli yang beretika, dikenal di I talia sebagai GAS (Gruppi d i 

Acquisto Solidale), diorganisir oleh anggota-anggota dan perkumpulan—kadang langsung oleh 
cabang Slow Food nasional atau Yayasan Slow Food—dan mendorong kontak langsung antara 

petani/petermak dan konsumen, biasanya yang ada dalam wilayah geografi yang sama. Dalam 

skema kasus CSA (Community Supported Agriculture/ Komunitas yang mendukung Agrikultur) , 

memberikan jaminan keamanan pembelian pada musim tersebut. 

. 
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Mengkomunikasikan 
Presidia 

 

 
Untuk Slow Food, kualitas tidak dapat diukur dengan parameter obyektif, tapi lebih ke hasil 

naratif.  Inilah sebabnya pihak organisasi lebih berfokus pada komunikasi dalam berbagai bentuk. 
Produk-produk Presidia dihitung ulang dalam publikasi nasional, selebaran dan website melalui 
akun-akun langsung, cerita tentang para produsen dan tempat  ser ta deskripsi dari teknik yang 
sudah tua. 

 
Kantor berita Slow Food secara konstan menyarankan artikel dan laporan dari Presidia kepada 
orang-orang Italia dan media internasional, termasuk suratkabar, majalah, stasiun-stasiun TV 

dan Radio. 
 

Website Yayasan Slow Food Foundation untuk keanekaragaman hayati 

(www.slowfoodfoundation.com) memasukkan bagian besar dari  Ark of Taste dan Presidia. 
Website Slow Food (www.slowfood.com) sering mempublikasikan berita tentang Presidia, begitu 
pula cer ita tentang para produser, resep-resep, dll. Informasi tentang Presidia dapat didapat 

pada website nasional dan regional Slow Food. 
 

Presidia juga perlu dipromosikan pada tingkat lokal, u intuk menghindari produk menjadi terkenal 
secara internasional tapi tidak dikenal secara lokal, padahal itu pasar terpenting untuk mereka. 

Harus diingat bahwa kegiatan-kegiatan Presidia mempunyai tu juan budaya yang penting :yaitu 
untuk menemukan kembali dan untuk menyebarkan pengetahuan tentang wilayah terrsebut, 
budaya dan tradisi, mengubah mereka menjadi kesemnpatan bagi perkembangan wilayah 

setempat. I 
Karena itu sangatlah penting untuk melibatkan media lokal sewaktu sebuah Presidium dimulai, 
menginformasikan tentang pembentukannya, kegiatan para produsen, setiap per tukaran dan 

momen-momen penting la innya dalam Presidium. Juga sangat berar ti untuk melibatkan 
restoran-restoran lokal dan tolo- toko dan meyakinkan para turis untuk mengetahui bahwa 
daerah yang mereka kunjungi mempunyai  tradisi yang penting dan menarik 
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Kampanye Slow Food  
 

 
Sejak tahun- tahun per tama, Presidia Slow Food telah melakukan pelayanan sebagai inspirasi 
dan kenyataan, contoh yang dapat diliihat untuk beberapa kampanye Slow Food’.  Sebagai 

contoh, Presidia keju 70-plus telah menjadi wakil bagi kampanye perlindungan susu mentah 

(Slow Cheese). Presidia untuk makanan laut dan teknik penagkapan ikan  traditsional menjadi 

bagian integral  dari kampanye Slow Fish. Presidia madu dan lebah telah mempunyai hubungan 

dengan kampanye melawan penggunaan neonicotinoids dan melindungi populasi lebah 
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B eberapa  c on t oh .. .  

Label Naratif 
 
 
Slow Food telah mengembangkan suatu proyek khusus dalam pembuatan label produk. 
Kebanyakan label makanan di toko dan supermarket tidak memberi  cukup informasi tentang isi 
produk, tidak menceritakan cerita di balik produk tersebut, karakteristik tempat dimana produk 

tersebut dibuat, teknik produksi, jenis turunan ternak yang digunakan untuk susu atau daging, 
bagaimana mereka diperlihara, dst. Informasi-informasi tadi dapat menolong konsumen untuk 
memilih produk mana yang lebih terlihat baik, awet dan ramah lingkungan .  
 

Karena itu, Slow Food telah mengembangkan label belakang yang menawarkan narasi luas dari 
keseluruhan rantai produksi dan memperbolehkan konsumen untuk lebih sadar memilih. Banyak 
Presidia mengadopsi/menerapkan label belakang ini (yang tidak mengganti  label resmi yang 

tersedia, tapi hanya berupa tambahan yang melengkapinya), mengguinakannya untuk 
member ikan informasi secara detail tentang  jenis-jenis dan turunan yang digunakan dalam 
proyek, penanaman dan teknik produksi,  daerah asal,  pemeliharaan hewan yang baik, saran 

penyimpanan dan penyajian. Garis-gars pedoman untuk pembuatan label naratif dapat dilihat di 
website Yayasan Slow Food. Label naratif harus menjadi langkah penting bagi Presidia, dan 
digunakan oleh semua produsen.  
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H at i -  ha t i ! Caratter i sti ch e della specie  

 

 

 

 Species characteristics 
Wild oil palm (Elaeis guineensis ) , dura type. 

Prodctio n area 

 

 

 

The women separate the k 
the fruit pulp, a long and m 
manual operation. Hot and 
added alternately to the p 

Penggunaan logo Slow Food atau nama asosiasi Slow Food tidak boleh 
digunakan pada kemasan atau label produk dalam semua konteks tanpa 

seijijn asosiasi Nasional. 
 
  
Tapi, diperbolehkan untuk menyebutkan dan mendeskripsikan produk Presidia dalam 

brosur atau poster, yang telah diber i ijin oleh cabang Slow Food nasional, atau jika tidak ada 
asosiasi Nasional, ijin dari Yayasan Slow Food bagi keanekaragaman hayati 

before being immersed in a cauldron of 
boiling water and cooked for a long time. 

224 women from 6 communities in the 
Cacheu region of Guinea-Bissau. 

and is an essential ingredient in many 
traditional West Afr ican recipes. 
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Merk untuk Presidia 
Slow Food 

 
Pada tahun  2008, Slow Food mendaftarkan merk “Presidio Slow Food®”   dan mengijinkan para 

produsen Presidia di negara tertentu untuk menggunakannya pada label produk mereka. Merk in i 

sekarang digunakan di I talia (untuk semua Presidia nasional , sebagaimana Presidium roasting 

kopi  di I talia) dan Swiss. Merk  ini memperbolehkan para produsen untuk membedakan mereka 

sendiri di pasar dan untuk melindungi produk mereka di negara ter tentu dimana terdapat risiko 
pembajakan/peniruan yang tinggi seperti di Italia, dimana terdapat lebih dari 200 Presidia.  

Merk in i d igunakan oleh para produsen, yang harus menjamin , Siapa yang bisa menjamin kalau 

proses in i dikerjakan dengan benar?. Manajemen dari merk harus diper tanggungjawabkan 

secara bersama oleh kelompok produsen. Para produsen tidak  berhak memberikan merk in i 

kepada orang la in. Mereka hanya bisa memakainy secara individual atau sebagai suatu 

Presidium. Tidak ada pihak ketiga yang turut campur. 

. 

 
Merk Presidia harus selalu digunakan bersama dengan kalimat yang 

berisi penjelasan singkat tentang proyek: 

 
“Presidia adalah proyek Slow Food yang melindungi kualitas, produk 
lokal yang di buat dengan teknologi sederhanal”  

 

Penjualan langsung, pengetahuan personal, hubungan yang erat  dengan perkumpulan 
Slow Food lokal, berpar tisipasi secara teratur dalam setiap event Slow Food, hubungan 

antara juru masak dan produsen dan antara podusen dan  konsumen: Semuanya tadi adalah  

unsur/elemenyang menjamin kualitas, penghargaan terhadap aturan standar   

produksi. 

Hasil dari penggabungan ser tifikasi yang dilakukan sendiri ini (oleh perorangan dan 
kelompok) dan diperiksa oleh para konsumen ( termasuk para ketua perkumpulan Slow Food 
,juru masak dan pencicip internasional,  dengan kata lain adalah semacam“sertifikasi 

partisipasi.”  

Label naratif—yang berisi semua aspek penting dari produksi dan ter tera pada produk itu 
sendiri—membuat  mekanisme ini menjadi lebih dipercaya 

 

Mengapa hanya Presidia di negara tertentu yang boleh menggunakan 

merk Slow Food?  

Karena mekanisme yang informal dan terjamin hanya terdapat dalam negara dimana Slow 

Food telah luas tersebar,  kehadiran aktif secara langsung dapat menjamin kesuksesan 

proyek Slow Food. 

Jumlah dari asosiasi nasional (yang berhubungan dengan jumlah Presidia)  sangat penting, 

sebagaimana kemauan  untuk komitmen pada proses yang meliputi ::  

1.  kunjungan ke semua tempat produksi; 

2. membantu membuat konsept standar  produksi dan meyakinkan para produsen untuk 

menandatanganinya;  

3. bekerjasama dengan setiap Presidium dalam Presidia untuk merencanakan asosiasi 

produsen, satu untuk sebuah Presidium, yang fungsinya meliputi pemeriksaan produksi 

dan menjamin bahwa standart telah ditetapkan. 

4. meyakinkan para produser untuk menandatangani dokumen yang setuju bahwa mereka 

akan mengikuti regulasi tentang penggunaan merk dan penyediaan data usaha mereka;  

5. secara dekat mensupervisi pemakaian logo (pada label,  kemasan dan materi grafik la in), 

membuat perencanaan yang pas untuk pe mer iksaan berkala sewaktu berpar tisipasi 

dalam event  3130 

 

 



 
 

 
 

Setahun setelah memperkenalkan penggunaan merk, asosiasi I talia mulai menanyakan para 

produser untuk berkontribusu dalam biaya pengeluaran manajemen merk. Pembayaran dihitung 

berdasarkan produksi tahunan Presidium. Minimal, hal tersebut berpengaruh kecil pada 

keuangan produsen, tapi membantu keberlangsungan proyek. Slow Food biasanya 

mengumpulkan dana hanya untuk tahun per tama proyek, tapi Presidia tidak akan berhenti dan 

akan selalu membutuhkan perhatian dalam beberapa tahun. 
Ketika asosiasi nasional Slow Food National merasa bisa menjamin bahwa Presidia dapat 

melaksanakan sendiri kegiatan mereka—hal ini berarti bisa mempercayakan para sumber untuk 

membiayai siapa saja yang mengawasi bagian proyek ini, atau dalam kasus lain memperkerjakan 

Kolaborator paruh waktu—asosiasi dapat meminta Slow Food International untuk memberikan ijin 

penggunaan merk Presidia pada label Presidia masing2. Permohonan ini harus diajukan pada Slow 

Food International melalui Slow Food Foundation for Biodiversity, yang akan membantu asosiasi.  

Jika proses permohonan telah berhasil dilengkapi, Yayasan Slow Food Foundation akan memberikan 

persetujuan dan Slow Food akan memberikan ijin pada asosiasi nasional untuk menggunakan merk. 

Asosiasi lokal berperan penting dalam mengevaluasi kualitas produk secara konstan. Asosiasi 

harus mengorganisir komite pencicip tahunan untuk mengevaluasi produk, yang dibawa ke pasar  

dan tidak dimiinta secara langsung dari produsen. 

Slow Food berhak melaksanakan pemeriksaan penggunaan merk yang benar, kualitas produk, 

penghargaan akan protokol produksi dan sesuai dengan prinsip-prinsip Slow Food  dimana pun 

dan kapanpun. 

Yayasan Slow Food menyediakan untuk siapa saja yang memohon penggunaan merk Presidia 

dengan dukungan dan bimbingan, menyediakan bentuk dasar untuk anggaran dasar bagi 

asosiasi produsen, meteri grafii bagi promosi dan layanan konsultan umu m. Merk “Presidio Slow 

Food®” dapat pula digunakan bersama-sama dengan sertifikasi  PDO or PGI.  

 

 

 
 
 

Aturan bagi para pelaku proses 
 

Produsen yang membeli dan memproduksi produk tidak secara otomatis memenuhi syarat 

sebagai produsen Presidium dan tidak bisa otomatis menggunakan merk  “Presidio Slow Food®”  

. 

Untuk bisa menggunakan merk, pelaku proses harus membuat permohonan pada Slow Food dan 

juga:  

• bekerja pada area yang diliputi protokol produksi dan menggunakan metode dengan tangan dan 

kandungan alami (non artificial ingredient);  

• sejalan dengan protokol produksi ( begitu pula pada protokol penanaman atau peternakan 
makanan asli, protokol khusus harus disusun untuk produk yang diproses);  

• mengirimkan contoh produk ke Slow Food untuk dicicipi. Hasil pencicipan harus baik 

• diterima oleh para produsen dan menjadi anggota asosiasi 

Jika seorang pelaku proses bukan anggota Presidium, mereka masih dapat menghubungi 

produsen Presidium, menggunakan produk mereka sebagai salah satu bahan dan menulis pada 

label bahwa mereka menggunakan Presidium Slow Food, tapi mereka tidak dapat memakai merk 

Presidia.  

Dalam beberapa kasus, seorang produsen Presidium dapat memutuskan untuk melibatkan 

pelaku proses dari luar Presidium, bisa karena mereka belum mempunyai fasilitas proses atau 

tidak dapat membiayai sendiri fasilitas mereka. Merk juga boleh digunakan jika label produk akhir  

berisi nama produsen Presidium (bukan si pelaku proses), dan jika dijual langsung oleh produsen 

Presidium . 
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Produsen Presidium bagaimanapun juga harus menjamin bahwa proses dilakukan setaraf kriteria 
yang ditetapkan oleh Slow Food ser ta harus memberi perincian tentang perusahaan proses 
kepada kantor Presidia Slow Food. Presidium harus mencatat jumlah yang diproduksi pada 

produk akhir untuk memperbolehkan pemeriksaan yang diperlukan bagi produk yang dilempar ke 
pasar. 
 

Aturan para Retailer 
 

 

Slow Food dapat menetapkan bentuk kerjasama dengan para retailer yang menjual produk 

Presidia dan meminta dukungan untuk komunikasi, promosi,  pemeliharaan atau penyediaan 

produk. Dalam kasus in i, Slow Food dapat memberikan hak khusust pada para retiler untuk 

menggunakan merk  “Presidio Slow Food®” dalam komunikasi mereka, dengan cara-cara yang 

disetujui oleh Yayasan Slow Food. 

Keputusan in i hanya dapat dibuat oleh kantor yang berhubungan dengan kantor nasional, dan 

harus selalu memberitahukan kepada Slow Food Foundation for Biodiversity. Slow Food hanya 

bekerjasama dengan pihak komersial, baik berupa usaha individu, badan usaha kelompok atau 

asosoasi yang menjamin penghargaan akan aturan proyek Presidia yang dapat dipercayai dan 

bertujuan sama dan juga mempunyai sejarah akan in isiatif berkualitas. Setiap komunikasi yang 
berkenaan dengan penggunaan Presidia dan merk oleh para pelaku proses atau retailer s harus 

selalu mendapat persetujuan Slow Food sebelum diluncurkan

. 

 
Untuk memperoleh lebih banyak informasi, berikan saran, presentasikan proyek, organisir inisiatif 

untuk mendukung Yayasan Slow Food, masukkan contoh untuk dicicip, atau kirimkan kliping 

tentang inisiatif yang behubungan dengan Presidia, hubungi kami di : foundation@slowfood.com.  

 
Bantuan keuangaan dari Uni Eropa 

Isi publikasi ini dipertanggungjawabkan secara penuh oleh penyusun; European 
Commission tidak bertanggungjawab akan penggunaan yang berkaitan dengan 
informasi y ang telah diberikan. 
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