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Pelatihan Budidaya Kroto diadakan di KrotoJogja Patihan RT 02 Sanden Bantul Jogjakarta, desa terakhir sebelum
masuk Kawasan Wisata Pantai Goa Cemara hari Sabtu dan Minggu setelah jam 02.00 WIB.
Dari arah Jogja kota ambil Jl Bantul lurus ke arah selatan via Jl Samas sampai mentok Pesona Pengklik Pantai
Samas. Belok kanan via Jalur Lintas Selatan 2km. Sampai restribusi Pantai Goa Cemara tanya saja rumah Fajar
Semut.
Arah barat bisa melalui Jalur Lintas Selatan langsung arah Brosot – Srandakan (jembatan Progo). Bunderan
Srandakan belok kanan (arah selatan) mentok Pantai Pandansimo – Pantai Baru – Pantai Kuwaru belok kiri 1 km
sampai Pantai Goa Cemara.
Atau hubungi kami untuk panduan jalan. Bagi yang memakai GPS search “KrotoJogja”, harap load dulu GMapnya
krn signal internet di wilayah pantai untuk beberapa kartu sim kurang bagus.
Pelatihan informal di kandang langsung, gratis tidak dipungut
biaya. Peserta bebas bisa person maupun berkelompok. Karena
memang tempatnya luas dan di dekat dengan kawasan wisata
Pantai Goa Cemara. Jadi bagi yang membawa keluarga bisa
sekalian refreshing jalan-jalan menikmati udara pantai.
Kami tidak menyediakan konsumsi dan dokumentasi. Konsumsi
peserta bisa memesan langsung di KebonCemara sesuai
keinginan.
Dokumentasi boleh menggunakan media apapun, baik itu
pencatatan, foto, maupun rekaman video. Agar nantinya bisa
dilihat ulang dirumah sebagai sarana referensi sebelum budidaya.

Peta juga tersedia di GoogleMaps

KrotoJogja tidak mewajibkan pembelian dalam bentuk apapun. Maksud dan tujuan pelatihan agar masyarakat
memahami tata cara budidaya sehingga mempunyai gambaran sebelum beternak semut maupun melakukan
aktifitas jual beli kroto.
Namun begitu, jika memang nantinya kira-kira bisa diaplikasikan di rumah masing-masing kami siap membantu
support tanya jawab maupun penyediaan bibit dan lain-lain. Tetapi andaikata dirasa belum siap ataupun tidak bisa
berbudidaya minimal kawan-kawan semua tahu dan paham tentang tata cara budidaya semut kroto melalui
pelatihan ini untuk khasanah pengetahuan yang nantinya pasti akan berguna.
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Kandang KrotoJogja – Patihan RT 02 Gadingsari Sanden Bantul
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