Crop Circle di Kabupaten Kediri Tingkatkan Daya Tarik
Wisatawan di Kediri

Journalist: indonesiasatu, Tanggal: 25 Jun 2019
KEDIRI-Petani merasa sangat senang dan beruntung dengan keberadaan Crop Circle di Kediri. Kualitas
pertanian meningkat, dan tingkatkan kunjungan wisatawan berdatangan.
Para petani Desa Kedungmalang Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tergabung dalam Kelompok Tani
Citarum Raharjo 2.
Para petani mengaku banyak hal yang dapat diambil manfaatnya dengan adanya Crop Circle.
Sejumlah keuntungan yang didapat dari para petani adalah mereka dapat mengetahui macam varietas
tanaman dan buah yang kuat, serta memiliki kualitas unggul untuk ditanam dan dikembangkan.
Seperti Kelompok Tani Citarum Raharjo 2 Desa Kedungmalang, Sumilan (39) warga Desa setempat
mengatakan, petani akan banyak menanam padi dan jagung.
Sehingga kita bisa lihat padi dan jagung mana yang kuat dan lebih unggul hasilnya saat ditanam, apakah
tahan penyakit, sehingga kita bisa pilih mana yang akan ditanam di lahan kelompok tani kami.

Varietas kita kan didapat dari Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Jawa Timur," ucap
Sumilan, Selasa, (11/6/2019).
Sumilan juga menjelaskan jika dalam proses pembuatan Crop Circle, tersebut ada beberapa kendala yang
dihadapi.
Mulai dari ada beberapa varietas tanaman yang membutuhkan penanganan khusus saat menanam, dan
kesulitan dalam pembentukan pola gambar logo Dinas Pertanian di tengah areal lahan.
"Ada beberapa hal yang menjadi kendala. Mulai dari beberapa varietas tanaman yang membutuhkan
penanganan khusus saat ditanam hingga kesulitan membuat pola gambar lambang dinas pertanian yang
diukur dari tengah areal lahan lainnya. Alhamdulillah kami bisa," jelas Sumilan.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri, Krisna Setiawan mengaku dengan adanya Crop Circle di
Kabupaten Kediri diharapkan dapat semakin meningkatkan daya tarik tempat wisata di Kediri dan
perekonomian masyarakat desa menuju Jatim Cetar, sesuai program Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar
Parawansa.
"Alhamdulillah semoga dengan adanya Crop Circle di Kabupaten Kediri dapat menambah daya tarik wisata
dan perekonomian masyarakat desa dan menjadikan Jawa Timur Cetar, sesuai program Bu Khofifah,"
pungkas Krisna. (adv/kominfo)
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