
indonesia
anopi

Desa Ramah Burung



1. Latar Belakang
Kalurahan Ja�mulyo memiliki kekayaan flora dan fauna yang beragam, salah satunya 
adalah burung. Tercatat 105 jenis burung yang ditemukan baik itu burung penetap ataupun 
burung migrasi. Kekayaan jenis burung tersebut di dukung oleh kondisi geografis Ja�mulyo 
yang berupa daerah karst, dengan lahan milik masyarakat yang sebagian besar ditanami 
pepohonan dengan sistem agroforestry. Namun kekayaan tersebut �dak luput dari 
perburuan baik dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat diluar Kalurahan 
Ja�mulyo. Melihat semakin berkurangnya berbagai kekayaan haya� di Ja�mulyo, 
Pemerintah Kalurahan ja�mulyo telah mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2014 
tentang Pelestarian Lingkungan Hidup yang didalamnya memuat tentang pelestarian satwa 
terutama pelestarian burung-burung di kawasan Kalurahan Ja�mulyo.  
Implementasi dari Perdes ini terbentuklah Kelompok Tani Hutan (KTH) Wanapaksi  yang 
salah satu misinya adalah ikut melestarikan keanekaragaman haya� yang ada di Ja�mulyo. 
Salah satu program yang dikembangkan oleh KTH Wanapaksi adalah Adopsi burung-
burung bersarang. Program adopsi burung-burung bersarang ini bertujuan untuk 
memulihkan populasi burung di Ja�mulyo dengan pelibatan masyarakat lokal agar 
masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari penjagaan burung ini. Idenya adalah 
memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang melakukan upaya pelestarian burung 
melalui penjagaan sarang dari ancaman perburuan. Sejak awal program ini berjalan pada 
tahun 2016, KTH telah mencatat pertambahan jumlah individu Burung Sulingan (Cyornis 
banyumas) dari yang sebelumnya hanya sepasang menjadi 6 pasang pada tahun 2018.

2. Tujuan

Yuk Adopsi Burung di Alam
Desa Jatimulyo

4. Memberi manfaat langsung secara ekonomi dari 
perlindungan burung yang dilakukan oleh 
masyarakat.

1. Menjaga kelestarian alam Pegunungan Menoreh
2. Meningkatkan populasi jenis burung yang 

terancam punah
3. Mengapresiasi masyarakat yang telah berperan 

dalam perlindungan burung dan habitatnya, 

5. Sebagai sarana pengembangan riset mengenai 
burung bagi para peneli�

6. Memberi kesempatan luas bagi perorangan, 
kelompok, lembaga/ins�tusi, maupun private 
sektor untuk berkontribusi dalam pelestarian 
burung.

3. Skema Adopsi Sarang

Dengan skema adopsi ini membuat lebih banyak benefit yang disalurkan ke 
beragam pihak. Idenya adalah membuat regulasi yang jelas sehingga mampu 
memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang melakukan upaya pelestarian 
burung melalui penjagaan sarang dari ancaman perburuan.

Tujuan program adopsi 
burung bersarang dan 
berkembang biak di 
Kalurahan Jatimulyo  
antara lain:
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4. Paket dan jenis burung adopsi 
Kami membagi jenis-jenis yang diadopsi ini menjadi tiga 
kategori prioritas: 

Jenis Burung

Perenjak Jawa

Rp.1.500.000;

SKALA PRIORITAS 
I Harga Paket

4. E-Sertifikat

1. Plang nama bisa di sesuaikan 
dengan request ( memo)

2. Foto laporan
3. Video laporan

5. Laporan Akhir

Burung yang di adopsi merupakan 
j e n i s  y a n g  t e r a n c a m  d a n 
populasinya berkurang

Value

Empuloh Janggut/ 
Cucak jenggot

Sikatan cacing/  
sulingan

Burung
Madu Pengantin Burung

Madu Belukar

Burung
Pelatuk Besi

Burung
Kacamata Biasa

Jenis Burung

Tukik tikus

Gelatik batu

Jenis Burung

Cekakak Jawa

Kehicap Ranting

Rp.1.000.000;

SKALA PRIORITAS
II Harga Paket

3. E-Sertifikat

1. Plang nama 
2. Foto laporan

4. Laporan akhir

Burung yang diadopsi adalah 
kelompok burung pemangsa, 
burung berkicau, dan burung 
lain yang populasinya mulai 
berkurang

Value

Rp.800.000;

SKALA PRIORITAS
III Harga Paket

4. Laporan Akhir

2. Foto laporan
1. Plang nama 

3. E-Sertifikat

Burung yang di adopsi adalah 
kelompok burung endemik 
dan juga burung berkicau yang 
tergolong umum

Value

Raptor
Semua Jenis 

Elang
Cucak Kuning

Mungguk beledu

Raja Udang 
Api

Prenjak Coklat

Burung Madu 
Jawa

Bentet Kelabu
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Cakupan geografis Adopsi sarang targetnya mencakup kawasan kars 
Jonggrangan, Desa Ja�mulyo, Pegunungan Menoreh Pulau Jawa. 

Ÿ Pencarian burung 
bersarang

Ÿ Penjagaan
Ÿ Pemantauan Sarang 

Hasil pemantauan 
dilaporkan kepada 
pihak-pihak terkait.

Pemasangan 
Atribut Adopsi 
Burung Bersarang

Pemantauan Sarang 
(Masa Adopsi) 

9. Dokumentasi kegiatan Adopsi Sarang

8. Cakupan Geografi Adopsi Sarang

Bagi para calon adopter yang berminat melakukan adopsi dapat mengiku� 
cara sebagai berikut

1. Mengisi formulir penda�aran calon adopter *
2. Membayar biaya adopsi sesuai paket yang di pilih

* formulir penda�aran dapat diperoleh melalui kontak KTH Wanapaksi

3. Menjadi adopter

5. Tata cara adopsi

6. Kontak yang dapat dihubungi

Telepon : Suhandri ( +62 812-2991-4791 )
Instgram : @kthwanapaksi / @kth_wanapaksi
Email  : kth.wanapaksi@gmail.com

Saat ini KTH Wanapaksi dipimpin oleh Bapak Sujoko selaku ketua dan Bapak Kasidi 
selaku sekretaris dan KTH Wanapaksi banyak melakukan kegiatan-kegiatan 
konservasi bersama masyarakat serta mitra-mitra terkait. Saat ini KTH Wanapaksi 
tengah mengembangkan beberapa usaha seper� peternakan lebah madu tanpa 
sengat (klanceng), usaha Ekowisata pengamatan Burung, program adopsi burung 
bersarang.
Total hingga tahun 2020 ada 28 sarang telah teradopsi. Burung yang selama ini 
diadopsi adalah Elang alap jambul, Sikatan Cacing (prioritas), Kehicap Ran�ng, 
Empuloh Janggunt, Pelatuk Besi, Cekakak Jawa, dan Cucak Kuning. Total dari jenis 
yang diadopsi ini 43 anakan berhasil keluar dari sarang dari 19 pengadopsi 
(individu/lembaga) dan bekerjasama dengan 14 orang pemilik lahan. 
  

Kelompok Tani Hutan (KTH) Wanapaksi berdiri pada tanggal 2 Desember 2018. 
Berkedudukan di Kalurahan Ja�mulyo, Kapanewon Girimulyo , Kabupaten Kulon 
Progo, Daerah Is�mewa Yogyakarta. KTH Wanapaksi memiliki tujuan untuk 
membangun kualitas kesejahteraan hidup bersama untuk masa kini dan masa 
depan melalui kegiatan aneka usaha berwawasan konservasi. Dengan sasaran 
anggota kelompok adalah masyarakat yang berada di dalam dan disekitar 
kawasan hutan.

7. Profil KTH Wanapaksi
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