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Kelompok tani ataupun kelompok usaha dan kependidikan kami berikan kebebasan untuk mengunjungi kandang
KrotoJogja. Desain kandang KrotoJogja leluasa sehingga mudah diakses dan nyaman untuk observasi massal.
KrotoJogja dapat diakses melalui Jl Samas di sebelah timur dan
Jl Pandansimo melalui jalur barat. Terletak di perkampungan
ujung selatan Jogja, sehingga acara kunjungan dapat dipadu
dengan wisata pantai. Tempat wisata terdekat adalah Pantai
Goa Cemara. Disusul jajaran pantai seperti Pandansimo,
Kuwaru, Pantai Baru, Pandansari, Samas, dan pesona
Pengklik.
Ruang kunjungan kami kurang lebih muat 50 orang. Disambung
kandang contoh berjajar memanjang, muat sekitar 15 orang
berbaris. Kandang contoh memang kami buat sedikit lebih lega
dikarenakan kami bebaskan siapapun masuk ke kandang.
Sirkulasi udara total, jadi tidak perlu khawatir Bapak-bapak
tetep boleh ngobrol sambil rokokan dan Ibu-ibu dengan parfum
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menyengat pun boleh masuk.
Untuk penelitian ataupun dokumentasi penulisan juga tetap kami perbolehkan. Pelatihan dan tanya jawab sifatnya
informal di kandang langsung dengan catatan anak kandang atau salah satu dari kami ada waktu luang. Biasanya
pelatihan hari Sabtu/Minggu sore, agar pengunjung person juga bisa sekalian bergabung. Dan mungkin saja karena
bidang ilmu kita masing-masing berbeda dapat sekalian sharing bertukar pikiran sehingga mendapatkan ide baru
demi kemajuan bersama. Ada baiknya kabari kami terlebih dahulu agar kita bisa menyesuaikan jadwal, karena
memang selain di kandang banyak sekali aktifitas pelatihan atau pengiriman langsung ke luar kota
Video kunjungan kelompok tani Gubug Purwodadi ke kandang Krotojogja dalam rangka observasi sebagai referensi
sebelum budidaya.
Kandang Krotojogja terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Monggo yg mau sekedar melihat-lihat dan
sedikit tanya jawab.
Kami juga menyediakan bibit kroto siap panen. Waktu menyesuaikan, harap konfirmasi terlebih dahulu untuk
menyesuaikan jadwal.
Maturnuwun atas kunjungan Njenengan semua, dan mohon maaf apabila pelayanan serta tempat yang kami
berikan hanya bisa seadanya. Terimakasih…

Patihan RT 02 Sanden Bantul Jogjakarta, 500m sebelum Kawasan Wisata Pantai Goa Cemara.
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