PAMERAN KERAJINAN TANGAN DAN PRODUK-PRODUK HASIL TANI ORGANIK MASYARAKAT PENYAN
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<p><img src="images/stories/img_20180416_161059.jpg" border="0" width="200" height="200"
style="float: left; margin: 10px 0px; border: 0px;" /></p> <p>Rabu, 11 April 2018. Pesta rakyat
"Hari Temu Lapangan Petani Ekologis Tahun 2018" telah dilaksanakan bertempat di Kp.
Cilubang, Desa Cibadak, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Kegiatan ini merupakan puncak acara sekolah lapang di 5 desa penyangga kawasan TN. Ujung
Kulon. Lima desa tersebut berada di Kecamatan Sumur�dan Cimanggu, yaitu Desa
Rancapinang, Desa Cibadak, Desa Kramatjaya, Desa Tamanjaya, dan Desa Ujungjaya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Pandeglang yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan
Peternakan, Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Project Leader WWF, perwakilan
Badan Ketahanan Pangan, dan perwakilan dari Kecamatan Sumur dan Cimanggu.�<br />
Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka mensosialisasikan hasil pembelajaran Sekolah
Lapangan Pertanian Ekologis (SLPE) dan memamerkan</p>
<p>produk pemberdayaan
masyarakat di 5 desa tersebut kepada masyarakat luas. Produk-produk yang dipamerkan
antara lain tas dan tikar dari anyaman daun pandan, kerajinan patung badak, emping melinjo,
beras merah dan beras putih yang memakai pupuk organik, bandrek, gula semut, kerajinan
cobek dari kayu mahoni. Selain itu melalui peringatan Hari Temu Lapangan Petani diharapkan
adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait untuk membantu meningkatkan kualitas dan
pemasaran produk-produk masyarakat sekitar daerah penyangga kawasan TN. Ujung
Kulon.�<br /> Dalam rangkaian acara juga ditampilkan testimoni dari 5 perwakilan kelompok
tani yang terdiri dari peserta sekolah lapang pertanian organik, pupuk organik, kawasan rumah
pangan lestari (KRPL), agroforestry dan madu. Testimoni dari peserta menyampaikan bahwa
saat ini masyarakat betul-betul merasakan kebanggaan dengan produk pertanian yang ramah
lingkungan, bahwa dengan pertanian ekologis yang telah mereka lakukan, mereka telah
melakukan sumbangsih terhadap lingkungan tempat mereka tinggal.</p> <p>�</p> <p><a
href="https://www.facebook.com/hashtag/tamannasionalujungkulon?source=feed_text">#taman
nasionalujungkulon</a><br /> <a
href="https://www.facebook.com/hashtag/wwf?source=feed_text">#WWF</a><br /> <a
href="https://www.facebook.com/hashtag/slpe?source=feed_text">#SLPE</a></p>
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