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Kata Pengantar 
 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dapat 

terselesaikannya E-modul Literasi Lingkungan Lebah Madu Hutan di Indonesia untuk 

kalangan mahasiswa pada matakuliah Pendidikan Lingkungan HIdup. Modul ini 

bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam meningkatkan literasi lingkungan mereka 

dan menambah wawasan mereka terkait dengan Lebah Madu Hutan dan 

Pemanfaatannya. Kami berharap bahwa modul ini juga dapat menambah referensi bagi 

mahasiswa dalam mempelajari Lingkungan.  

Dalam modul ini memuat tentang uraian materi-materi yang berkaitan dengan “Literasi 

Lingkungan”. Selain itu untuk memudahkan pemahaman juga terdapat rangkuman. Kami 

juga menyisipkan kegiatan lierasi lingkungan serta informasi tentang lebah madu Hutan 

dan jenis-jenis asli Indonesia. Kami berusaha menyusun modul Literasi Lingkungan ini 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sehingga dapat terjadi kegiatan belajar mengajar 

yang lebih komunikatif dan optimal. 

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan modul ini, semoga dapat memberikan andil dalam kemajuan literasi 

mahasiswa untuk mempelajari matakuliah Pendidikan Lingkungan. Kami menyadari 

bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. Untuk itu, kritik dan 

saran bagi kesempurnaan modul ini sangat kami harapkan. Semoga modul ini dapat 

memberikan manfaat nyata kepada mahasiswa dalam menentukan sikap lingkungannya 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 

 Malang, Agustus 2020 

  

 Tim Penyusun 
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Petunjuk Penggunaan E-Modul 

 

 

 

Keberhasilan belajar tergantung dari kedisiplinan dan ketekunan mahasiswa dalam 

memahami dan tahapan dalam setiap kegiatan belajarnya. Belajar dengan E-modul ini 

dilakukan secara mandiri atau kelompok, baik dikampus maupun luar kampus. Dalam E-

modul ini semua materi dijelaskan secara rinci dan merupakan sumber belajar. 

Langkah–langkah berikut perlu kalian ikuti secara berurutan dalam mempelajari modul 

ini: 

 

Baca dan pahami secara benar Capaian Pembelajaran (CP) dan tujuan 

yang tedapat dalam  setiap kegaiatn belajar dalam E-modul ini. 

 

Perhatikan uraian materi yang terdapat dalam E-modul secara baik dan 

benar, terdapat bagian-bagian pada E-modul yang disajikan secara 

terstruktur dilengkapi dengan kegiatan literasi lingkungan untuk 

menumbuhkembangkan sikap lingkungan secara mandiri 

  

 Dalam E-Modul ini dilengkapi dengan Tes Formatif dan penugasan, 

Kerjakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi pada setiap 

kegaiatan belajar  

 

 Setelah selesai mempelajari E-modul ini, berilah Komentar pada kolom 

yang telah disediakan 

 

Bila dalam mempelajari E-modul ini, Kalian mengalami kesulitan, 

diskusikan dengan teman-teman yang lain, dan apabila belum terpecahkan 

sebaiknya tanyakan pada dosen. 

 

 Rangkumlah materi yang telah dipelajari dengan bahasamu sendiri agar 

lebih mudah dalam mengingat kembali materi yang telah diulas dan 

dipelajar i pada setiap kegaiatan belajar 
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Petunjuk Akses E- Modul 

  

 

Kegiatan belajar 1-5 dalam E-Modul Literasi Lingkungan ini dapat diakses dengan cara 

klik pada  link tautan berikut:  

 

          

    

Kegiatan Belajar 1 
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Deskripsi  
Modul merupakan salah satu sumber belajar atau bahan ajar cetak yang dapat 

digunakan secara mandiri. Modul ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang menempuh 

matakuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Isi dalam modul ini terdapat uraian materi, 

kegiatan belajar, kegiatan untuk menumbuhkembangkan literasi lingkungan mahasiswa, 

dan uji kompetensi untuk evaluasi pengguna modul.  

Desain Modul ini difokuskan pada Literasi Lingkungan Lebah Madu Hutan di Indonesia  

dengan harapan dapat memberikan pengalaman langsung kepada objek belajar serta 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menumbuhkembangkan Literasi 

Lingkungan (LL). Modul ini terdiri dari 5 kegiatan pembelajaran yaitu 1) Jenis Lebah 

Madu Hutan, 2) Lebah madu hutan dan manfaatnya, 3) Kearifan Lokal Pemanfaatan 

Lebah Madu Hutan, 4) Konservasi Lebah Madu Hutan Di Indonesia dan 5) Lebah Madu 

Hutan di Kepulauan Sula. Pada setiap bab diberikan materi untuk meningkatkan literasi 

lingkungan mahasiswa. 

 

Literasi lingkungan 

Di dalam Modul ini Indikator Literasi Lingkungan yang ditumbuhkembangkan yaitu, 

Pengetahuan terkait lingkungan (Knowledge), Keterampilan kognitif (cognitive skill), 

Sikap terhadap lingkungan (Attitude) dan Perilaku bertanggung jawab terhadap 

lingkungan (Behaviour) dengan focus utama yaitu pada materi Lebah Madu di Indonesia 

(Kearifan lokal & Pemanfaatan secara tradisional). 
 

Pengetahuan, sikap dan mengembangkan perilaku positif terhadap lingkungan perlu 

dikembangkan secara terintegrasi. Penanaman literasi lingkungan di kalangan 

mahasiswa perlu ditingkatkan dalam upaya membangun generasi yang dapat 

melestarikan lingkungan khsusunya keanekaragaman hayati lebah  madu Hutan di 

Indonesia. Literasi lingkungan merupakan kemampuan memecahkan masalah di 

lingkungan sertai adanya partisipasi dalam sebuah komunitas. Kemampuan literasi 

lingkungan (Environment Literacy) membutuhkan sikap, pemahaman, ketrampilan dan 

kebiasaan yang berasal dari pemikiran sehingga mampu memperkuat seorang individu 

untuk melestarikan lingkungannya dengan berpikir positif, melakukannya secara 

kontinue dan bertahap dalam waktu yang lama untuk mengelola hubungan sosial yang 

berkelanjutan dengan lingkungannya maupun orang lain. Pengetahuan tentang 

lingkungan berada pada level yang rendah dibandingkan dengan sikap lingkungan, 

perilaku, kesadaran dan partisipasi lingkungan.  
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Capaian Pembelajaran (CP) 

 Menjelaskan jenis-jenis lebah madu hutan di dunia untuk menumbuhkembangkan 

literasi lingkungan mahasiswa  

 Menjelaskan jenis lebah madu di Indonesia untuk memberikan wawasan kepada 

mahasiswa dalam pengembangan literasi lingkungan 

 Menjelaskan karakteristik lebah madu hutan upaya memberdayakan literasi 

lingkungan mahasiswa 

 

Tujuan 

 menentukan sikap lingkungan tentang motivasi keingintahuan mahasiswa tentang 

perubahan habitat, illegal logging, kebakaran hutan, serangan hama penyakit lebah, 

ataupun sistem panen madu yang tidak lestari / gangguan manusia 

 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu dan peduli lingkungan) dalam 

aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

pengamatan, percobaan, dan berdiskusi. 

 Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam menjaga lingkungan. 

 Menyajikan data dan informasi tentang kerusakan habitat jenis lebah madu hutan 

dan memberikan usulan penanggulangan masalah. 

 Berpartisipasi terhadap kegiatan lingkungan berupa kegiatan pengenalan lebah 

madu 

 

 

 

 

Capaian Pembelajaran (CP) & Tujuan 
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Tahukah kalian madu yang kalian minum berasal dari spesies apa? Perlu kalian tahu 

bahwa madu merupakan cairan alami yang mengandung zat gula. Madu dihasilkan oleh 

lebah (serangga) yang berasal dari nektar bunga. Lebah mengambil nektar yang ada 

pada bunga yang dihinggapinya kemudian menyimpannya di sarang lebah. Madu yang 

dihasilkan oleh lebah tidak hanya 1 jenis. Lebah penghasil madu sangat beranekaragam 

jenisnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan jenis lebah madu yang 

tak diragukan lagi. Kekayaan keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pemilik 

lebah madu terbesar di dunia. Tercatat lima dari sembilan spesies lebah madu asli di 

Indonesia yaitu Apis andreniformis, Apis dorsata, Apis cerana, Apis koschevnikovi, dan 

Apis nigrocincta (Hadisoesilo, 2001). Asia merupakan habitat lebah madu terbesar di 

dunia (Chantawannakul & Ramsey, 2018).  

Walaupun lebah madu sudah lama dikenal dan dibudidayakan, taksonominya sejak 

awal sudah sangat membingungkan. Banyak perbedaan pendapat diantara para pakar 

lebah madu sendiri mengenai jumlah species yang ada. Perbedaan pendapat ini 

disebabkan karena besarnya variasi geografis sebaran lebah madu, terutama pada 

lebah Eropa (A. mellifera). Dengan demikian, sampai akhir dekade 1980, para pakar 

lebah madu sepakat bahwa lebah madu hanya terdiri dari satu genus, Apis, dengan 

empat species: A. florea, dorsata, mellifera, dan cerana (Gould dan Gould, 1988; 

Ruttner, 1988). Dalam kurun waktu sekitar delapan tahun, species lebah madu telah 

berkembang dari empat menjadi sembilan species dengan tiga subgenera yakni: 

subgenus Micrapis: A. florea, andreniformis, subgenus  Megapis: dorsata, laboriosa, 

serta subgenus Apis: mellifera, cerana, koschevnikovi, nigrocincta, dan nuluensis.  

Asia Timur dikenal dengan 

benua yang memiliki 

setidaknya 9 spesies asli 

lebah madu. Lebah madu 

sebagai salah satu sumber 

pendapatan ekonomi dan 

obat yang sangat signifikan 

bagi masyarakat yang 

berperan dalam memanen 

madu. Lebah madu juga 

berperan penting dalam  
Gambar 1.1. Jenis-jenis Lebah madu Genus Apis 

Sumber: google.com 

 

Uraian Materi 

 

A. 
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penyerbukan di alam yang diperkirakan terjadi pada 1/3 spesies tanaman (Woyke et al., 

2008). Lebah madu sangat erat hubungannya dengan tanaman berbunga dan telah ada 

sejak jutaan tahun yang lalu. Di Asia Tenggara, lebah madu menjadi titik 

keanekaragaman hayati yang paling utama karena berperan penting dalam menjaga 

tingkat keanekaragaman hayati di hutan maupun dalam sisi pertanian (Chantawannakul, 

2018).  

1. Jenis Lebah Madu Hutan 

a. Apis dorsata 

Apis dorsata merupakan lebah 

madu asia yang memiliki habitat di 

hutan dan dikenal dengan lebah 

madu raksasa. Lebah ini termasuk 

salah satu lebah madu yang 

sebarannya mencakup sebagian 

besar wilayah di Indonesia  dan 

Apis dorsata dikenal sebagai lebah 

madu yang memiliki tingkat 

produktivitas yang sangat tinggi 

(Adalina, 2018). 

Apis dorsata biasa disebut 

lebah hutan atau lebah liar. 

Masyarakat sering menyebutnya 

dengan nama tawon gung (bahasa Jawa). Jenis lebah ini banyak terdapat di hutan 

belantara yang jarang ditempuh oleh manusia. Jenis lebah ini juga ada yang 

menamakannya lebah raksasa, karena rumahnya sangat besar dan penghuninya jutaan 

ekor. Lebah madu hutan atau Apis dorsata membangun sarang hanya dengan satu 

sisiran yang dapat menggantung di dahan atau ranting pohon, langit-langit terbuka dan 

tebing jurang bebatuan dengan sangat kuat. Sisiran sarang dari lebah madu Apis 

dorsata dapat mencapai 2x1 meter bahkan lebih dengan estimasi hasil yang dipanen 

bisa mencapai 20-30 kg per sarang. Spesies pohon yang pada umumnya digunakan 

untuk membangun sarang dari lebah madu Apis dorsata adalah Ficus subulata 

(Moraceae), Adenanthera sp. (Fabaceae), Spondias pinnata (Anacardiaceae), 

Artocarpus sericoarpus (Moraceae), Alstonia scholaris (Apocynaceae), Knema cinerea 

(Myristicaceae), Litsea mappacea (Lauraceae), dan Palaquium obovatum (Sapotaceae) 

dengan ketinggian sarang kurang lebih 1–21 m dari permukaan tanah (Nagir, Atmowidi, 

& Kahono, 2016). 

Taksonomi lebah madu jenis Apis dorsata 

Kingdom : Animal 

Phylum : Arthropoda 

Gambar 1.2. Lebah Apis dorsata 

Sumber: http://farm4.static.flickr.com 
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Class : Hexapoda / Insecta 

Ordo  : Hymenoptera 

Family : Apidae 

Genus : Apis 

Species : Apis dosarta 
 

Apis dorsata termasuk lebah madu yang sangat sulit dibudidayakan sehinga para 

ilmuan belum menemukan metode yang tepat untuk dapat membudidayakan lebah 

madu hutan tersebut sehingga pemanen hanya dilakukan dengan cara mencari 

(berburu) diwilayah hutan yang diyakini keberadaan lebah madu atau Apis dorsata 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Lebah Madu Jenis Apis dorsata 
Sumber: google.com 

 

Gambar 1.4. Pohon Pulai atau Alstonia scholaris sebagai tempat bersarangnya lebah madu hutan Apis dorsata 
Sumber foto: Wawan Suprianto Nadra 
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b. Apis mellifera 

Apis mellifera merupakan lebah yang dibudidayakan di Indonesia dan termasuk 

lebah yang paling unggul serta menghasilkan madu yang sangat melimpah. Diantara 

jenis lebah lainnya, Apis mellifera adalah lebah madu yang sangat jinak yang berarti 

lebah ini tidak mudah menyerang atau menyengat. Lebah madu ini sangat mudah 

dipelihara. Apis mellifera adalah lebah madu barat atau lebah madu Eropa yang paling 

umum dari semua jenis lebah madu di seluruh dunia. Genus dari lebah madu Apis 

mellifera ini adalah Apis. Dalam bahasa latin Apis yang artinya Lebah sedangkan 

Mellifera yang artinya Bantalan Madu yang berarti lebih cenderung ke produksi spesies 

madu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5. Proses pengasapan sarang lebah madu Apis Dorsata 
Sumber foto: Wawan Suprianto Nadra 

 

Gambar 1.6. Sarang Lebah Madu Apis mellifera yang di budidaya oleh petani lebah 
Sumber: gettyimages.com 
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Lebah madu Apis mellifera ini sangat mudah dijumpai di Indonesia. Lebah madu ini 

dapat kita temukan di Jawa Tengah yaitu Pati, Jepara, Batang, Boyolali, Semarang, dan 

Temanggung. Di Jawa Timur dapat kita temukan di Malang, Pasuruan, Probolinggo, 

Banyuwangi, dan Kediri. Di Jawa Barat dapat kita temukan di Sukabumi. Dan daerah 

lainnya yaitu Jogjakarta dan di bagian timur Indonesia dapat kita temukan di Papua. 

Lebah ini mampu beradaptasi dengan lingkungan yang suhunya rendah (Murylev, 

Petukhov, & Lipatov, 2012). Budidaya lebah madu Apis mellifera tidaklah selalu berjalan 

lancar walaupun lebah ini mudah dipelihara. Permasalahan dalam budidaya lebah ini 

termasuk sangat besar. Menurut para peneliti, lebah madu Apis mellifera ini mengalami 

penurunan yang signifikan (Budiwijono, 2012). 

Taksonomi Lebah Madu Apis mellifera 
 

 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Arthropoda 

Class : Insecta 

Order : Hymenoptera 

Family : Apidae 

Genus : Apis 

Species : A. mellifera (Linnaeus, 1758) 
 

Tidak seperti kebanyakan spesies lebah lainnya, Apis mellifera atau lebah madu 

barat memiliki koloni abadi yang bertahan dari tahun ke tahun. Karena tingkat sosialitas 

dan keabadian yang tinggi ini, koloni Apis mellifera dapat dianggap 

sebagai superorganisme. Ini berarti reproduksi koloni, bukannya lebah individu, adalah 

unit yang secara biologis penting. Koloni Apis mellifera bereproduksi melalui proses yang 

disebut "berkerumun”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7. Perbedaan Lebah Apis mellifera dari lebah pekerja, Ratu 
lebah, dan Lebah Drone 

Sumber: Encyclopaedia Britannica, Inc 

http://en.wikipedia.org/wiki/Animal
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthropod
http://en.wikipedia.org/wiki/Insect
http://en.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
http://en.wikipedia.org/wiki/Apidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Apis_%28genus%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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Pada setiap iklim, Apis mellifera berbondong-bondong di musim semi dan awal 

musim panas, ketika ada banyak bunga mekar untuk mengumpulkan nektar dan serbuk 

sari.  Menanggapi kondisi yang menguntungkan ini, sarang menciptakan satu hingga 

dua lusin ratu baru. Sama seperti tahap kepompong dari "ratu putri" ini hampir selesai, 

ratu tua dan sekitar dua pertiga dari pekerja dewasa meninggalkan koloni dalam 

kerumunan, bepergian agak jauh untuk menemukan lokasi baru yang cocok untuk 

membangun sarang (misalnya, batang pohon berlubang). Di koloni lama, ratu putri 

sering mulai "pipa", sesaat sebelum muncul sebagai lebah dewasa, dan, ketika ratu putri 

akhirnya muncul, mereka bertarung satu sama lain sampai hanya satu yang 

tersisa; yang selamat kemudian menjadi ratu baru. Jika salah satu saudari muncul 

sebelum yang lain, dia dapat membunuh 

saudara-saudaranya ketika mereka masih 

pupa, sebelum mereka memiliki kesempatan 

untuk muncul sebagai lebah dewasa. Seperti 

serangga lain yang  mengalami metamorfosis 

lengkap, lebah madu barat memiliki empat 

tahap kehidupan yang berbeda: telur, larva, 

kepompong dan dewasa. Struktur sosial yang 

kompleks dari sarang lebah madu barat berarti 

bahwa semua tahapan kehidupan ini terjadi 

secara simultan hampir sepanjang tahun. Ratu menyimpan satu telur ke dalam setiap 

sel sarang lebah yang disiapkan oleh lebah pekerja. Telur itu menetas menjadi larva 

tanpa kaki tanpa mata yang diberi makan oleh lebah "perawat" (lebah pekerja yang 

memelihara bagian dalam koloni). Setelah sekitar satu minggu, larva disegel di dalam 

selnya oleh lebah perawat dan memulai tahap kepompongnya. Setelah satu minggu lagi, 

ia muncul sebagai lebah dewasa. 

c. Apis florea 

Apis florea atau disebut dengan lebah madu 

kerdil merah adalah salah satu dari 

dua spesies lebah madu liar kecil yang berasal 

dari Asia Selatan dan Tenggara. Lebah ini 

memiliki distribusi yang jauh lebih luas dari 

pada spesies-spesies  saudaranya yaitu Apis 

andreniformis. Apis florea pertama kali 

diidentifikasi pada akhir abad ke-18. Lebah 

Apis florea ini unik karena morfologinya, 

perilaku mencari makan dan mekanisme 

pertahanan seperti membuat suara pipa. Apis 

florea memiliki sarang terbuka dan koloni kecil, yang membuatnya lebih rentan terhadap 

pemangsaan daripada penghuni rongga dengan sejumlah besar pekerja defensif. Lebah 

Gambar 1.8. Bagian-bagian tubuh dari lebah 
madu. Sumber: google.com 

Gambar 1.9. Lebah madu Apis florea bersarang di 

dahan pohon di Negara Vietnam. 
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_florea 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Egg&usg=ALkJrhjyHvcM0B4OgGCp2XFjIN3V0qHfOg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Honeycomb&usg=ALkJrhjq30qVKobVx7-tMDeSLlt8RB4vqQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Species&usg=ALkJrhhn8D2-SmsHbuZY_VPdmz6PUdeGsQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Honey_bee&usg=ALkJrhjimfDBBWbExls6128K9ABTmKF-yQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cladistics&usg=ALkJrhizVZKqprMxlWPiANNqmf93WN1xWg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apis_andreniformis&usg=ALkJrhieDLVcxSnoZxNi-z7pp5YGUm_3ZA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apis_andreniformis&usg=ALkJrhieDLVcxSnoZxNi-z7pp5YGUm_3ZA
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madu ini adalah penyerbuk yang penting dan karenanya diperdagangkan di negara-

negara seperti Kamboja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikasi Lebah Madu Apis florea 
 

Kerajaan : Animalia 

Divisi  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Memesan : Hymenoptera 

Keluarga : Apidae 

Marga  : Lebah 

Subgenus : Micrapis 

Jenis  : Apis florea Fabricius , (1787) 

 

Seorang ahli zoologi Denmark Johan Christian Fabricius pertama kali 

mengidentifikasi Apis florea pada tahun 1787.  Apis florea adalah anggota genus Apis 

dengan family yaitu Apidae adalah keluarga lebah yang beragam termasuk lebah madu, 

lebah anggrek, lebah, lebah yang tidak menyengat, lebah kukuk dan lebah tukang 

kayu. Nama Florea adalah nama pribadi asal Rumania. A. florea adalah tanaman asli 

Asia Tenggara da 

Gambar 1.10. Sarang Lebah madu Apis florea yang berdiameter 20 cm terdapat di 
Negara Thailand 

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_florea 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pollinator&usg=ALkJrhiv0OJlJeh5M3khUxyaYfUzIbd7Iw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Johan_Christian_Fabricius&usg=ALkJrhhKaa0z8R9ng30_FXSCrezeipRMrw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apis_(genus)&usg=ALkJrhgG1t4s6EY9XTbVcndiUirFPltzGQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apidae&usg=ALkJrhhxA9pLP6pl4PFPgRSvPEzzeHOb0g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Florea&usg=ALkJrhgd5UXpgbgPkoIPn7MyKfMLW_wSiw
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Apis florea disebut lebah madu kerdil karena ukurannya yang kecil dibandingkan 

dengan lebah madu lainnya. Panjang pekerja biasanya 7-10 mm dan warna 

keseluruhannya merah-cokelat. Koloni membangun sisir tunggal yang terbuka, biasanya 

pada cabang-cabang pohon atau semak-semak. Apis florea menghasilkan madu 

dimakan di Negara Thailand dan Kamboja. Lebah ini adalah penyerbuk yang sangat baik 

dan menjadi peran ekologis penting pada habitatnya. Drone membawa bifurkasi seperti 

ibu jari yang disebut basitarsus, yang terletak dua pertiga sepanjang tibia. Lobus 

fimbriate Apis florea memiliki tiga tonjolan dan sengatannya menggunakan dua duri  

stylet        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apis florea dan spesies saudaranya bersama-sama terdiri dari subgenus Micrapis , 

dan merupakan spesies primitif yang paling hidup dari Apis , tercermin dalam 

ukuran koloninya yang kecil, dan konstruksi sarangnya yang sederhana. Sisir tunggal 

yang terbuka dibangun di atas cabang semak dan pohon kecil. Lebah penjelajah tidak 

Gambar 1.11. Lebah madu pekerja Apis florea 
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_florea 

Gambar 1.12. Bagian tubuh dari lebah madu Apis florea 

Sumber: https://alchetron.com/Apis-florea 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Honey_bee&usg=ALkJrhio4aLwMuKDBAbgh9olXVl8Niqo2w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Primitive_(phylogenetics)&usg=ALkJrhhXvR1ZDduK08d6E7Gmt_t6GrWbUA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apis_(genus)&usg=ALkJrhgG1t4s6EY9XTbVcndiUirFPltzGQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Colony_(biology)&usg=ALkJrhgWf83FYXWHio9Whp-KONVxJDM2xQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nest&usg=ALkJrhhwcBf64lI79k24pBslOG6QLR43bw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Foraging&usg=ALkJrhhdgvJjQ2RToqNj14e9qiniUDKxMA
https://alchetron.com/Apis-florea
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melakukan tarian bergoyang yang berorientasi gravitasi pada wajah vertikal sisir untuk 

merekrut rekan sarang seperti pada Apis mellifera yang didomestikasi dan spesies 

lainnya. Sebagai gantinya, mereka melakukan tarian di permukaan atas horisontal 

dimana sisir membungkus cabang pendukung. A. florea lebih merah dan pekerja tua 

selalu memiliki perut merah pertama (pekerja muda berwarna lebih pucat, seperti halnya 

pada lebah madu raksasa); A. andreniformis umumnya lebih gelap dan segmen perut 

pertama benar-benar hitam pada lebah tua. Karakteristik istimewa lebah madu kerdil 

diuraikan di bawah ini: 

Tabel 1. Perbedaan karakteristik lebah madu Apis florea dan Apis andreniformis 

Ciri A. florea A. andreniformis 

Pekerja     

Panjang tubuh (mm) 7-10 mm 8-9 mm 

Warna keseluruhan Merah kecokelatan Hitam 

Panjang belalai (mm) 3.11-3.37 2.797-2.798 

Panjang depan (mm) 6.17-6.74 6.43-6.49 

Lebar depan (mm) 2.12-2.32 2.17-2.21 

Panjang Hindwing (mm) 3.17-4.83 3.22-3.23 

Hindwing lebar (mm) 1,36 ± 0,04 1.25-1.28 

Dimensi sisir     

Panjang vertikal (dari 

dukungan bawah) (cm) 
12.0 ± 3 10.0 ± 3.3 

 Lebar horizontal (cm) 16.9 ± 5.3 12.2 ± 3.6 
 

Diameter cabang (cm) 0,8 ± 0,07 1,7 ± 1,7 
 

Dimensi sel pekerja     
 

Kedalaman sel (cm) 0,93 ± 0,07 0,76 ± 0,02 
 

Lebar 10 sel (cm) 2,98 ± 0,15 2,78 ± 0,23 
 

Dimensi sel drone     
 

Kedalaman sel (cm) 1,33 ± 0,07 1,45 ± 0,71 
 

Lebar 10 sel (cm) 4,88 ± 0,21 4,18 ± 0,24 
 

Dimensi sel ratu     
 

Kedalaman sel (cm) 1,41 ± 0,15 1,24 ± 0,26 
 

Diameter sel internal 

(cm) 
0,47 ± 0,09 0,54 ± 0,08 

 

 

Apis florea membentang di benua Asia dan Afrika dan paling sering terlihat di Asia 

Tenggara (Thailand), bagian Timur Laut India, Cina, dan kawasan berhutan di Timur 

Tengah. Apis florea mencapai keputusan tentang situs bersarang baru melalui 

tarian. Mereka memutuskan lokasi ketika jumlah individu terbesar menari ke arah 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Waggle_dance&usg=ALkJrhiuxVkVMuynocLF9I9pK4raIOogMw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera&usg=ALkJrhiD3Fj3eS_d2VUieXlZttL86fvfPw
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wilayah baru. Para pekerja menggunakan sinyal pendengaran pipa untuk menunjukkan 

keputusan tentang wilayah baru telah ditemukan, dengan bagian atas segerombolan 

yang terangkat ke udara terlebih dahulu, diikuti oleh bagian bawah gerombolan dan 

kemudian bagian tengah mencapai udara terakhir, tetapi semua dalam satu menit dari lift 

awal swarm off. Karena menari adalah mekanisme umum untuk berkomunikasi tentang 

wilayah bersarang baru. 

Apis florea dapat ditemukan di negara-negara Asia Tenggara, terutama di 

Thailand, Iran, Oman, India, Myanmar, dan beberapa bagian Cina, Kamboja, dan 

Vietnam. Sejak tahun 1985 Apis florea juga ditemukan di Sudan. Mereka hidup di habitat 

hutan tetapi mereka juga menjadi penyerbuk tanaman buah tropis di Thailand. Apis 

florea membangun sarang terbuka selalu dengan sisir tunggal pada cabang tunggal. Jika 

mereka membangun sarang baru di dekat yang lama, mereka menyelamatkan lilin dari 

sarang lama. Spesies lebah madu lain tidak menunjukkan perilaku ini, mungkin karena 

risiko mencemari patogen. Perilaku ini hanya diamati pada spesies ini.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Apis andreniformis 

Apis andreniformis, atau lebah madu kerdil hitam, merupakan spesies lebah 

madu yang relatif langka yang habitat aslinya adalah daerah tropis dan subtropis di Asia 

Tenggara. Apis andreniformis adalah bagian dari famili Apidae, yang meliputi 

madu, kukuk , tukang kayu , penggali , penyengat, dan lebah tak menyengat. 

Genus Apis termasuk lebah madu, yang paling umum adalah Apis mellifera , atau 

dikenal sebagai lebah madu Barat. A. andreniformis berkerabat paling dekat 

dengan Apis florea , spesies saudara yang umumnya terlihat 

dalam distribusi simpatrik di seluruh Asia Tenggara. Taksonomi Lebah madu Apis 

andreniformis sebagai berikut: 

 

Gambar 1.13. Bentuk sarang tunggal lebah madu Apis florea pada cabang tunggal 
Sumber: www.google.image.com 

https://en.wikipedia.org/wiki/Honey_bee
https://en.wikipedia.org/wiki/Honey_bee
https://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cuckoo_bee
https://en.wikipedia.org/wiki/Carpenter_bee
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthophorini
https://en.wikipedia.org/wiki/Bumblebee
https://en.wikipedia.org/wiki/Stingless_bee
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_honey_bee
https://en.wikipedia.org/wiki/Sympatry
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Kerajaan : Animalia 

Divisi  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Memesan : Hymenoptera 

Keluarga : Apidae 

Marga  : Lebah 

Subgenus : Micrapis 

Jenis  : Apis andreniformis Smith, 1858 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apis andreniformis, umumnya dikenal sebagai lebah madu kerdil hitam, adalah 

yang terkecil dari semua spesies lebah madu (antara 6,5 mm dan 9,5-10 mm), dan 

bersama dengan Apis florea merupakan subgenus Micrapis (atau lebah madu 

kerdil).  Karakteristik yang paling dapat diandalkan untuk membedakan antara A. 

florea dan A. Andreniformis meliputi: 

a. Proses basitarsal belakang drone setengah atau kurang dari 

panjang basitarsus belakang 

b. Struktur pada endofallus : meskipun A. andreniformis dan A. florea memiliki 

sepasang bursal cornua; pada A. andreniformis , lobus fimbriata memiliki enam 

tonjolan dan terminal yang lebih tebal dan lurus secara komparatif (lihat ilustrasi 

di Wongsiri, et al. 1990) . 

 

 

 

Gambar 1.15. proses basitibial Apis 
andreniformis drone (jantan) 

Gambar 1.14. habitus lateral betina Lebah madu Apis andreniformis 
Sumber: http://idtools.org/id/bees/exotic/; foto: T. Brady 

http://idtools.org/id/bees/exotic/factsheet.php?name=16739
http://idtools.org/id/bees/exotic/factsheet.php?name=16739
http://idtools.org/id/bees/exotic/factsheet.php?name=16739
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#b
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#e
http://idtools.org/id/bees/exotic/factsheet.php?name=16739
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#f
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#391
http://idtools.org/id/bees/exotic/
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c. Rasio jugal-vannal dari sayap belakang pekerja (hampir 65 di A. andreniformis dan 

75 di A. florea ). 

d. Pekerja dengan integumen dari T2 belang-belang. 

 

 

 

 

e. Tibiae belakang lebah pekerja dengan setae marginal cokelat tua. 

f. Venasi sayap depan lebah pekerja. 

g. Indeks kubital sayap depan pekerja (= mendekati 6 pada A. andreniformis dan 3 

pada A. florea ). 

h. Terminalia betina (termasuk alat sengat) 

Gambar 1.16, Apis andreniformis betina punctate integument 
dari T2. 
Sumber foto: S. Burrows 

Gambar 1.17 venasi sayap depan pekerja A. 
andreniformis (perempuan) Sumber foto: AH Smith-Pardo 

Gambar 1.18, venasi sayap depan pekerja A. 
andreniformis (perempuan). Sumber foto: AH Smith-Pardo 

Gambar 1.19. Apis andreniformis betina 
Sumber foto: AH Smith-Pardo 

http://idtools.org/id/bees/exotic/factsheet.php?name=16739
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#i
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#t
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#p
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#t
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#s
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#c
http://idtools.org/id/bees/exotic/factsheet.php?name=16739
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Daerah subtropis dan tropis Asia  

Tenggara dari sebelah timur  

Himalaya ke arah timur hingga Indocina,  

Sundaland, dan Filipina (Gupta 2014) .  

A. andreniformis juga ditemukan di  

semenanjung Cina selatan, Malaysia,  

dan Kalimantan. 

 

 

 

 

 

e. Apis cerana 

Apis cerana, lebah madu timur, lebah madu Asia atau lebah madu Asia adalah 

spesies lebah madu asli Asia selatan, tenggara, dan timur. Spesies ini 

merupakan saudara dari spesies Apis koschevnikovi dan keduanya berada dalam 

subgenus yang sama dengan lebah madu barat (Eropa), Apis mellifera. A. 

cerana diketahui hidup melalui proses ketika spesies baru berevolusi dari satu spesies 

nenek moyang yang tinggal di wilayah-wilayah yang memiliki lingkungan yang sama 

(simpatrik) bersama Apis koschevnikovi dalam satu lokasi geografis yang sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koloni Apis cerana dikenal untuk membangun sarang yang terdiri dari beberapa 

sisir di rongga yang berisi pintu masuk kecil, mungkin untuk pertahanan terhadap invasi 

oleh individu dari sarang lain. Makanan spesies lebah madu ini sebagian besar terdiri 

dari serbuk sari dan nektar, atau madu. Selain itu, Apis cerana dikenal karena perilaku 

sosialnya yang tinggi, yang mencerminkan klasifikasinya sebagai sejenis lebah madu 

 

 

Gambar 1.20. Peta distribusi lebah madu Apis 
andreniformis. Sumber; google.com 

Gambar 1.21. Lebah madu Apis cerana di Taman Nasional Khao 

Yai , Thailand Sumber; google.com 

http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#127
https://en.wikipedia.org/wiki/Honey_bee
https://en.wikipedia.org/wiki/Sister_taxon
https://en.wikipedia.org/wiki/Sister_taxon
https://en.wikipedia.org/wiki/Sister_taxon
https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera
https://en.wikipedia.org/wiki/Sympatry
https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_koschevnikovi
https://en.wikipedia.org/wiki/Pollen
https://en.wikipedia.org/wiki/Nectar
https://en.wikipedia.org/wiki/Honey
https://en.wikipedia.org/wiki/Honey_bee
https://en.wikipedia.org/wiki/Khao_Yai_National_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Khao_Yai_National_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
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Lebah madu Asia adalah salah satu spesies lebah 

madu yang paling beragam secara morfologis, sejauh 

beberapa subspesies atau ras dikenali. Lebah madu Asia 

memiliki panjang tubuh sekitar 9 mm, dan warna tubuh 

bervariasi di antara berbagai ras. A. cerana merupakan 

inang utama tungau parasit Varroa jacobsoni dan V. 

destruktor. Seperti semua spesies lebah madu, A. 

cerana selalu mengunjungi berbagai tanaman untuk 

dimakan. 

Sarang A. cerana dibangun dalam rongga tertutup 

dan terdiri dari beberapa sisir 

yang disusun sejajar satu sama 

lain dan dipisahkan oleh jarak 

yang seragam. Koloni A. cerana lebih kecil (dengan sekitar 

7000 individu) dibandingkan dengan Apis mellifera, dan oleh 

karena itu spesies ini lebih menyukai rongga yang lebih kecil. 

Ada banyak penelitian tentang variabilitas A. cerana, tetapi 

salah satu karya yang paling luar biasa termasuk Radloff, et 

al. (2010) yang mempresentasikan daftar semua studi yang 

berhubungan dengan variasi di antara populasi A. cerana dan 

juga mengidentifikasi enam morfoklaster dalam A. 

cerana . Sebelumnya, Radloff, et al. (2005) menunjukkan 

bahwa populasi A. cerana di sub-Himalaya memiliki ukuran 

lebih kecil di populasi timur dan ukuran lebih besar dengan 

peningkatan ketinggian. Zhen Ming, dkk. (1992) dan Partap 

(1999) mendokumentasikan beberapa subspesies A. cerana di Cina, dan Tan, et 

al. (2002, 2003) menemukan subspesies yang berbeda ketika membandingkan A. 

cerana dari provinsi Yunnan utara dan selatan. 

Taksonomi Lebah madu Apis cerana 

Kerajaan : Animalia 

Divisi  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Hymenoptera 

Keluarga : Apidae 

Marga  : Lebah 

Jenis  : Apis cerana Fabricius, 1793 

 

Gambar 1.22. Lebah Madu Apis 
cerana Sumber; 

www.wikipedia.com 

Gambar 1.23. Apis 
cerana betina 

Sumber foto: AH Smith-Pardo 

http://idtools.org/id/bees/exotic/factsheet.php?name=16736
http://idtools.org/id/bees/exotic/factsheet.php?name=16736
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#271
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#271
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#270
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#400
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#248
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#248
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#349
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#349
http://www.wikipedia.com/
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Lebah ini berasal dari Asia Timur dan Asia Tenggara, Apis cerana Fabr. Sebaran 

jenis ini sangat luas. Daerah tropis hingga subtropis (dari Asia Tenggara  ke Rusia, 

hingga Jepang ke Afghanistan), bertahan di iklim tropis hingga dingin. (Ordo 

Hymenoptera: Famili Apidae) menjadi salah satu lebah penghasil madu yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia. Serangga sosial ini hidup dalam sebuah koloni membentuk 

“super-organisme” yang terdiri dari 3 kasta: seekor ratu, pekerja, dan drones (pejantan 

reproduktif). Pembagian peran diantara kasta tersebut saling melengkapi untuk 

mendukung kehidupan suatu koloni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajah Apis cerana  habitus lateral betina Apis cerana.  Apis cerana abdomen betina 

Gambar 1.25. Lebah madu Betina Apis cerana  
Sumber foto: T. Brady 

Gambar 1.26. a) wajah lebah drone Apis cerana, b) habitus lateral lebah drone, dan c) Abdomen Lebah drone 

Apis cerana Sumber foto; T. Brady 

Gambar 1.24. Peta distribusi sebaran Apis cerana 
Sumber; www.discoverlife.org 
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f. Apis koschevnikovi 

Apis koschevnikovi, lebah madu ini merupakan 

spesies lebah madu yang hidup di wilayah di 

hutan  Kalimantan, Malaysia dan Indonesia, dimana 

ia hidup secara simpatrik dengan spesies lebah madu 

lainnya seperti Apis cerana (khususnya A. c. 

Nuluensis ). Spesies ini pertama kali dideskripsikan 

oleh Hugo Berthold Buttel-Reepen, yang 

mendedikasikannya untuk Grigory Aleksandrovich 

Kozhevnikov (1866–1933), merupakan seorang 

pelopor morfologi lebah madu. Namun, ini adalah sebutan yang tidak valid, dan nama 

tersebut pertama kali secara resmi disediakan oleh Günther Enderlein pada tahun yang 

sama. Karenanya, Buttel-Reepen bukanlah pembuat nama tersebut (mengikuti ICZN ).
 

Spesies ini dideskripsikan lagi oleh Maa pada tahun 1953, kali ini dengan nama Apis 

vechti . Itu akhirnya ditemukan kembali oleh Tingek dan rekan-rekannya pada tahun 

1988.  

A. koschevnikovi sering disebut dalam literatur sebagai "lebah merah 

Sabah;" namun A. koschevnikovi berwarna kemerahan pucat di Negara Bagian 

Sabah, Kalimantan, Malaysia , tetapi berwarna gelap, tembaga di Semenanjung 

Malaya dan Sumatera, Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taksonomi Lebah madu Apis koschevnikovi 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Arthropoda 

Class  : Insecta 

Order  : Hymenoptera 

Gambar 1.27. Lebah madu Apis 
koschevnikovi saat hinggap di salah satu 

bunga Sumber: google.com 

Gambar 1.28. Apis koschevenikovi lateral 
betina, Sumber foto: T. Brady 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Honey_bee&usg=ALkJrhi7MW5INLnAEmko6p9_5R18Uu1uGQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Borneo&usg=ALkJrhhG0y8dudj2VEInUXmc2jJw4xgLUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Malaysia&usg=ALkJrhhSx8QI-Iw8IWrn0yCbnd6oqYo_0Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia&usg=ALkJrhg8JR8Yno7a7sOU32XnIU_Y8tku_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sympatry&usg=ALkJrhirYNkLxdd6-gjcDleZAKchcDh8Wg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apis_cerana&usg=ALkJrhgoIfAKIF7XHQRVxtUiIizTyhiQkg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apis_cerana_nuluensis&usg=ALkJrhjnZjfBP8dlXhuVT5ebbG2aUeFK6w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apis_cerana_nuluensis&usg=ALkJrhjnZjfBP8dlXhuVT5ebbG2aUeFK6w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Grigorii_Kozhevnikov&usg=ALkJrhgUu5-hh33pZOdLfiYvTTr3g5vFXQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Grigorii_Kozhevnikov&usg=ALkJrhgUu5-hh33pZOdLfiYvTTr3g5vFXQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Morphology_(biology)&usg=ALkJrhim2uuDQ9O2dK_F_QKwfko_d7Hs-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/G%25C3%25BCnther_Enderlein&usg=ALkJrhgA1n0lMp3rke-5zH-BxMetj9HE5g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Code_of_Zoological_Nomenclature&usg=ALkJrhj6dJxKVdx6GJiya0d-jYKx-SQwfA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sabah&usg=ALkJrhgOEni0fNRzktOB6MhnFCbNQW44fw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sabah&usg=ALkJrhgOEni0fNRzktOB6MhnFCbNQW44fw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Borneo&usg=ALkJrhhG0y8dudj2VEInUXmc2jJw4xgLUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Malaysia&usg=ALkJrhhSx8QI-Iw8IWrn0yCbnd6oqYo_0Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Malay_Peninsula&usg=ALkJrhjCx8Oh1c096qZbGFEuDGqQVVzZCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Malay_Peninsula&usg=ALkJrhjCx8Oh1c096qZbGFEuDGqQVVzZCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sumatra&usg=ALkJrhi8bS3fYBsiJWerpHBRQvSQwc6xgA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia&usg=ALkJrhg8JR8Yno7a7sOU32XnIU_Y8tku_Q
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Family  : Apidae 

Subfamily : Apinae 

Tribe  : Apini Latreille, 1802 

Genus  : Apis Linnaeus, 1758 

Subgenus : Apis (Apis) Linnaeus, 1758 

Species : Apis koschevnikovi Enderlein, 1906 

 

Karakteristik diagnostik lebah madu Apis koschevnikovi 

1) Sayap belakang dengan absis distal vena M (sama seperti di Apis cerana ). 

2) Mesoscutellum pekerja wanita berwarna merah kekuningan (Gambar 3 dan 10). 

 

 

 

 

 

 

3) Drone dengan pinggiran berbulu di tepi metatibia (setae di sepanjang tepi 

posterior lebih panjang dari yang lain) dan dengan tarsi yang tidak dimodifikasi 

(Gambar 8). 

 

 

 

 

 

 

 

4) Lebah pekerja Drone dengan endophallus yang unik (Tingek et al. 1988) . 

Gambar 1.29. Perut betina lebah madu 
Apis koschevnikovi 

Sumber foto: T. Brady 

Gambar 1.30. Lebah betina Apis koschevnikovi 
Sumber foto: AH Smith-Pardo 

Gambar 1.31. kaki belakang Apis koschevnikovi betina 

Sumber  foto: T. Brady 

http://idtools.org/id/bees/exotic/factsheet.php?name=16971
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#a
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#a
http://idtools.org/id/bees/exotic/factsheet.php?name=16741
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#m
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#s
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#t
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#e
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#357
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5) Alat penyengat dengan 10 lancet barb dan 4 pasang stylet barb (Jayasvasti dan 

Wongsiri 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Jarak dari ujung lanset ke duri pertama = 45.30μm (Jayasvasti dan Wongsiri 

1993) . 

Distribusi Habitat A. koschevnikovi terbatas pada hutan cemara tropis 

di Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sumatera. Mereka tidak hidup di hutan hujan 

tropis yang selalu hijau sepanjang tahun hingga Thailand, Myanmar, Kamboja, 

dan Vietnam. Area ini dikaitkan dengan perubahan dari hutan hujan tropis yang selalu 

hijau sepanjang musim menjadi hutan gugur yang basa. Distribusi ketinggiannya 

membentang dari permukaan laut hingga sekitar 1600 meter. 

Menurut Tingek et al (1996), Radolf et al (2011) dan Gupta (2014) Lebah madu 

merah juga dapat ditemukan di Malaysia, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan 

Kalimatan. Menurut Rinderer (1988), kisaran dan ukuran populasi A. 

koschevnikovi adalah salah satu isu terpenting yang memerlukan studi untuk spesies ini. 

Kisaran A. koschevnikovi semakin berkurang karena sekarang kurang terwakili atau 

tidak ada di beberapa area di mana sebelumnya berada. Hal ini dikaitkan dengan 

perubahan habitat akibat deforestasi dan pembangunan perkebunan teh, kelapa sawit, 

Gambar 1. 32. Terminalia betina lebah madu  Apis koschevnikovi ,  

Sumber foto: AH Smith-Pardo 

http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#156
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#l
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#156
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#156
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#l
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#156
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#156
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Malay_Peninsula&usg=ALkJrhjCx8Oh1c096qZbGFEuDGqQVVzZCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Borneo&usg=ALkJrhhG0y8dudj2VEInUXmc2jJw4xgLUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sumatra&usg=ALkJrhi8bS3fYBsiJWerpHBRQvSQwc6xgA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thailand&usg=ALkJrhh6DEw5i7sNg72UYNV95UorZkcQgQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Myanmar&usg=ALkJrhibjq1rjUU5W9eCc0H71gTBnFLA_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cambodia&usg=ALkJrhhzTttPbICETdrG61g6mS_793enbw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vietnam&usg=ALkJrhhMJiZogcvvbNQ_Tcodl9ZntvDVOQ
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#277
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Deforestation&usg=ALkJrhi0dZnUt8N5MwqPnlRyZdPZi9fWPA
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karet, dan kelapa. Tidak banyak yang diketahui tentang struktur sarang Apis 

koschevnikovi. Mereka hidup dalam koloni kecil membuat beberapa sisir di dalam 

rongga pohon kecil di hutan hujan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Apis nigrocincta 

Apis nigrocincta adalah spesies lebah madu yang mendiami Filipina pulau 

Mindanao serta Indonesia yaitu pulau Sangihe dan Sulawesi. Spesies ini diketahui 

memiliki ratu dengan frekuensi kawin tertinggi dari semua suku Apini. Lebah madu ini 

adalah spesies berukuran sedang dari suku Apini, dibandingkan dengan A. dorsata 

yang lebih besar atau A. florea yang lebih kecil. Apis nigrocincta adalah bagian dari 

subfamili Apinae yang termasuk dalam famili Hymenopteran Apidae. Apidae adalah 

keluarga lebah terbesar yang terdiri dari lebih dari 5.600 spesies, dengan satu-satunya 

lebah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk produksi madu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.33. Peta distribusi lebah madu Apis koschevnikovi 
Sumber: https://www.discoverlife.org/mp/ 

Gambar 1. 34. Habitus lateral betina Apis nigrocincta  

Sumber foto: T. Brady 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rainforest&usg=ALkJrhiAMIgcGl5QWkCGuQnPr6klehTTCg
https://en.wikipedia.org/wiki/Apini
https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_dorsata
https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_dorsata
https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_florea
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Taksonomi Lebah madu Apis nigrocincta 

Kingdom  : Animalia 

Phylum : Arthropoda 

Class  : Insecta 

Order  : Hymenoptera 

Family  : Apidae 

Subfamily : Apinae 

Tribe  : Apini Latreille, 1802 

Genus  : Apis Linnaeus, 1758 

Subgenus : Apis (Apis) Linnaeus, 1758 

Species : Apis nigrocincta Smith, 1861 

 

Karakteristik 

1) Sayap belakang dengan absis distal vena M tidak ada. 

2) Mesoscutellum kuning-coklat, hitam sangat jarang. 

 

 

 

 

 

3) Lebah Drone tanpa proses metabasitibial. 

4) Ukuran tubuh sedang (panjang sayap depan antara 7–9 mm). 

5) Clypeus berkarat kekuningan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.35. tampilan 
punggung Apis nigrocincta dari 

dada. Sumber foto: AH Smith-
Pardo 

Gambar 1.36. Apis nigrocincta betina 
Sumber foto: AH Smith-Pardo 

Gambar 1.37. Wajah betina Apis nigrocincta 
Sumber foto: T. Brady 

Gambar 1.38. Clypeus betina Apis 

nigrocincta Sumber foto: AH Smith-Pardo 

http://idtools.org/id/bees/exotic/factsheet.php?name=16971
http://idtools.org/id/bees/exotic/about_references.php#328
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#a
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#a
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#m
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#c


Literasi Lingkungan_Konservasi Lebah Madu Hutan Di Indonesia 24 

 

6) Antennal scape coklat kemerahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Kaki berwarna coklat kemerahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8) Bagian badan berwarna cokelat kemerahan. 

Pada ratu, jumlah ovariol dapat berkisar dari 150 hingga 180 per ovarium, dan jumlah itu 

jauh lebih kecil pada pekerja, meskipun 

bervariasi. Pada jantan, alat kelamin 

sangat berkurang dibandingkan 

dengan Hymenoptera lain, tetapi 

digantikan dengan hiasan 

endofallus. Dalam spesies Apis, hanya 

ada sedikit diferensiasi pada alat 

kelamin jantan Apis . Akan tetapi, 

terdapat variasi yang mencolok pada 

endophalli jantan untuk A. nigrocincta , 

dan penjelasannya dapat disebabkan 

oleh hipotesis pilihan betina, dalam 

variabilitas struktur jantan dapat 

dikaitkan dengan fakta bahwa betina memilih pasangannya 

Gambar 1.39. Antennal Scape berwarna coklat kemerahan 
Sumber Foto: http://idtools.org/id/bees 

Gambar 1.40. Bagian kaki lebah madu Apis nigrocincta yang berwarna coklat kemerahan 
Sumber Foto: http://idtools.org/id/bees 

Gambar 1.41. Lebah madu Apis nigrocincta yang terdapat di 
Sulawesi. Sumber: https://rioardi.com 

http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#s
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#p
https://en.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
http://idtools.org/id/bees
http://idtools.org/id/bees
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Biogeografi spesies ini hanya sedikit diketahui, hanya ditemukan di beberapa 

bagian Indonesia dan Filipina. A. nigrocincta diduga berasal dari Cina , karena 

morfologinya mirip dengan A. cerana dari daratan dibandingkan dengan A. cerana dari 

barat daya. Juga ditetapkan bahwa proto- nigrocincta mungkin berasal dari Kalimantan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pulau Sulawesi , Indonesia, sebagian besar koloni ditemukan pada ketinggian di atas 

400 m,  tidak seperti sepupunya A. cerana, di mana sebagian besar koloni ditemukan di 

bawah ketinggian 400 m. Namun, di daerah tanpa A. cerana , A. nigrocincta juga dapat 

ditemukan di dataran rendah. Selain itu, A. nigrocincta mendiami kawasan yang lebih 

berhutan atau kawasan budaya campuran, baik di rongga alami maupun buatan di dekat 

sungai. Di Sulawesi Tengah, A. nigrocincta hanya ditemukan pada ketinggian 550 m 

atau lebih. Daerah dengan kepadatan A. nigrocincta yang lebih tinggi memiliki periode 

kemarau yang lebih pendek dan tidak terlalu jelas, tetapi periode basah yang lebih 

jelas. Akhirnya, dimana A. cerana dan A. nigrocincta hidup berdampingan, persaingan 

akan mempengaruhi lokasi dari kedua spesies tersebut. 

h. Apis laboriosa 

Jenis lebah Apis laboriosa merupakan 

salah satu lebah madu raksasa Himalaya, 

adalah lebah madu terbesar di dunia; dewasa 

lajang dapat memiliki panjang hingga 3,0 cm 

(1,2 inci). Sebelum tahun 1980. Spesies  Apis 

laboriosa merupakan lebah yang dianggap 

sebagai bagian dari subspesies dari Apis 

dorsata yang tersebar luas, lebah madu 

raksasa, tetapi pada tahun 1980 dan selama 

hampir 20 tahun setelahnya, Apis 

Gambar 1.42. Peta distribusi sebaran lebah madu Apis nigrocincta 
Sumber: https://www.discoverlife.org 

Gambar 1.43. Lebah madu Apis laboriosa 
Sumber: google.com 

https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_cerana
https://en.wikipedia.org/wiki/Borneo
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laboriosa diangkat ke peringkat spesies terpisah. Ia diklasifikasikan sekali lagi sebagai 

subspesies Apis dorsata oleh Engel pada tahun 1999, tetapi dikonfirmasi sebagai 

spesies lengkap pada tahun 2020 atas dasar kemunculan bersama dengan Apis 

dorsata di banyak lokasi tanpa tanda kawin silang. Ini sangat beradaptasi 

dengan habitat dataran tinggi dalam perilaku. 

Penelitian terbaru telah menghapus laboriosa dari inklusi dalam A. dorsata , 

sebagai spesies terpisah, dengan bukti pendukung termasuk wilayah simpatri yang 

signifikan. Apis laboriosa hampir tidak berbeda secara morfologis dari subspesies 

dorsata seperti (gelap perut, rambut, dan panjang dada, tetapi memiliki darang dan 

perilaku koloni yang berbeda yang memungkinkan untuk bertahan hidup di 

ketinggian. Selain itu, sedikit perbedaan aliran gen telah terjadi antara A. dorsata dan A. 

laboriosa selama jutaan tahun; karenanya, beberapa penulis sebelumnya telah 

mengklasifikasikannya sebagai spesies yang berbeda. 

Taksonomi Lebah madu Apis laboriosa 

Kingdom  : Animalia 

Phylum : Arthropoda 

Class  : Insecta 

Order  : Hymenoptera 

Family  : Apidae 

Subfamily : Apinae 

Tribe  : Apini Latreille, 1802 

Genus  : Apis Linnaeus, 1758 

Subgenus : Apis (Megapis) Ashmead, 1904 

Species : Apis laboriosa Smith, 1871 

 

Perbedaan karakteristik lebah madu Apis laboriosa dengan lebah lain dengan kombinasi 

karakter sebagai berikut: 

1) Sayap depan berbentuk fuscous dan panjangnya lebih dari 12 mm. 

 

  

 

 

 

 

 
Gambar 1.44. Bentuk sayap pada lebah madu Apis laboriosa 

Sumber: http://idtools.org/id/bees/exotic/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_S._Engel
https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_flow
http://idtools.org/id/bees/exotic/factsheet.php?name=16971
http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#f
http://idtools.org/id/bees/exotic/
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2) Absis distal vena M di sayap belakang (terdapat pada gambar sayap diatas). 

3) Sarang terdiri dari sisir tunggal yang dibangun di bawah overhang pada tebing 

vertikal. 

4) Sarang biasa ditemukan di ketinggian di atas 1200 m (Underwood 1986) . 

Lebah madu Apis laboriosa dapat dibedakan dari spesies lain di subgenus Megapis 

yaitu Apis dorsata ) dengan kombinasi karakter berikut: 

1) Pekerja dengan scutellum hitam (Gambar 44) dan metasomal T3 - T4 coklat 

kemerahan (Gambar 45). 

2) Distribusi terbatas di Himalaya. 

3) Ditemukan pada ketinggian dari 2500 m sampai 4000 m di atas permukaan 

laut (Roubik et al. 1985) . 

4) Koloni biasanya bersarang di bawah tebing dan tidak pernah berkelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 45. Scutellum hitam 
Sumber: http://idtools.org/id/bees/exotic/ 

Gambar 1.46. Metasomal T3 - T4 coklat kemerahan 
Sumber: http://idtools.org/id/bees/exotic/ 

http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#a
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http://idtools.org/id/bees/exotic/glossary.php#s
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Seperti semua spesies lebah madu, A. laboriosa bersifat polylectic dan 

mengunjungi berbagai tanaman untuk dimakan. Tidak ada ras atau variasi yang 

dilaporkan untuk spesies ini. Apis laboriosa sebelumnya dianggap sebagai subspesies 

dari Apis dorsata . 

Distribusi lebah madu Apis 

laboriosa terbatas sebagian besar 

di Himalaya, lebah ini disebut 

sebagai Apis terbesar. Apis 

laboriosa ditemukan di daerah 

pegunungan Bhutan, Provinsi 

Yunnan di Cina, India, Nepal, 

Myanmar, Laos, dan Vietnam. 

Lebah madu Apis laboriosa 

kebanyakan bersarang di ketinggian antara 2.500 dan 3.000m (8.200 dan 9.800 kaki), 

membangun sarang yang sangat besar di bawah overhang di sisi barat daya tebing 

vertikal. 

Satu sarang bisa berisi madu sebanyak 60 kg (130 lb). Lebah mencari makan di 

ketinggian hingga 4.100 m (13.500 kaki). Karena perilaku bersarangnya yang khas, 

lebah madu raksasa Himalaya juga disebut sebagai Lebah madu tebing Himalaya. Istilah 

"lebah madu Himalaya" terkadang digunakan secara lebih informal untuk salah satu dari 

empat jenis lebah madu yang ditemukan di wilayah Himalaya; Apis cerana , Apis 

florea , Apis dorsata dan Apis laboriosa 

 

i. Apis nuluensis 

Apis nuluensis adalah subspesies lebah madu yang dijelaskan pada tahun 1996 

oleh Tingek, Koeniger dan Koeniger. Distribusi geografis subspesies adalah 

pulau Kalimantan di Asia Tenggara, yang secara politis terbagi 

antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Apis nuluensis adalah salah satu dari sejumlah 

lebah madu Indonesia, termasuk Apis koschevnikovi dan Apis nigrocincta yang lebih 

tidak dikenal (yang terakhir memiliki habitat terdekat di 

dekat pulau Sulawesi dan Mindanao) 

Meskipun awalnya dideskripsikan 

sebagai spesies, ia telah diklasifikasikan 

sebagai ras geografis (subspesies) dari A. 

cerana yang tersebar luas. Bukti 

molekuler menunjukkan bahwa ia cukup 

berbeda dalam urutan DNA-nya untuk 

berpotensi mewakili spesies biologis, 

Gambar 1. 47. Distribusi sebaran lebah madu Apis laboriosa 
Sumber: http://idtools.org/id/bees/exotic/ 

Gambar 1.48. Lebah madu pekerja Apis nuluensis 

Sumber: http://idtools.org/id/bees/exotic 
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tetapi belum ada penugasan resmi hingga saat ini, dan tidak ada studi hibridisasi yang 

telah dilakukan untuk mengkonfirmasi hipotesis ini. Lebah madu dari spesies Apis 

nuluensis memiliki ukuran sedang, warna tubuh lebih gelap, dan 

empat tomentae keputihan yang mencolok di bagian metasoma. Spesies ini ditemukan 

pada ketinggian mendekati 2000 m di pegunungan Gunung Emas (dataran tinggi 

Gunung Kinabalu dan jajaran Croker), Kalimantan. Apis nuluensis adalah inang dari 

parasit Varroa underwoodi. Tabel perbedaan beberapa karakter morfometri dan 

morfologi para lebah pekerja yang digunakan untuk memisahkan spesies ini dari spesies 

yang mirip dan simpatrik adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 2. Karaktersitik Lebah madu Apis nuluensis 

Karakter A. nuluensis A. koschevnikovi A. cerana 

Panjang rambut 

( T5 ) 
0,23 ± 0,016 mm 0,15 ± 0,02 mm 0,15 ± 0,09 mm 

Pigmen, integumen hitam Berwarna karat hitam 

Kaki depan dan 

belakang 

Tulang 

Paha coklat 

muda, tibia hitam 

Tulang Paha coklat 

muda, tibia coklat 

muda 

Femur black, tibia hitam 

Panjang sayap depan 8,08 ± 0,09 mm 8,46 ± 0,11 mm 7,42 ± 0,09 mm 

Sayap depan lebar 2,78 ± 0,07 mm 2,98 ± 0,05 mm 2,60 ± 0,05 mm 

Indeks Kubital 3,77 ± 0,12 7.64 ± 1.40 3,74 ± 0,23 

 

1) Terdapat sayap belakang dengan absis distal vena M. 

2) Mesoscutellum lebah pekerja coklat kemerahan sampai coklat tua (Gambar 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.49. Mesoscutellum lebah pekerja berwarna 

coklat kemerahan 
Sumber: http://idtools.org/  
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3) Panjang sayap depan pekerja 7–9 mm. 

4) Pekerja bagian tengah dan belakang femora berwarna coklat muda dan bagian 

tengah dan belakang tibiae hitam (Gambar 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Warna tubuh pekerja gelap dengan empat tomenta keputihan yang 

mencolok pada metasoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.50. Bagian femora dan tibiae  

Sumber: http://idtools.org/id/bees/exotic 

 

Gambar 1.51. a) Warna Tubuh lebah madu Apis nuliensis dan b) Tomenta 

pada metasoma. Sumber: http://idtools.org/id/bees/exotic 

a b 
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6) Periode kawin harian lebah drone dari pukul 10:45 hingga 13:15 (Tingek et al. 

1996) . 

7) Lebah drone seluruhnya hitam tanpa tanda kuning atau rufous (Tingek et al. 1996) . 

8) Panjang sayap depan drone 9,3-9,8 mm (Tingek dkk. 1996) . 

 

Status spesies dari lebah Apis nuluensis telah menjadi kontroversi. Itu diusulkan 

sebagai salah satu spesies baru lebah madu oleh Tingek, 

dkk. (1996) berdasarkan pengukuran morfometri . Di tahun yang sama, Fuchs, et 

al. (1996) menggunakan analisis komponen utama untuk menunjukkan bahwa A. 

nuluensis adalah spesies yang terpisah dari spesies simpatrik lain seperti A. 

cerana dan A. koschevnikovi . Selain itu, Koeniger, dkk. (1996) menunjukkan bahwa 

periode kawin drone untuk A. nuluensis berbeda dari A. koschevnikovi dan hanya sedikit 

tumpang tindih dengan periode kawin.A. cerana . Dalam studi yang sama, mereka 

menunjukkan bahwa perbedaan fisik antara dua spesies terakhir ini cukup untuk 

menghindari perkawinan heterospesifik. Arias, dkk. (1996), menganalisis gen 

mitokondria ND2 dan intron EF-1∞, menunjukkan bahwa A. nuluensis dan A. 

cerana adalah spesies yang terpisah tetapi berkerabat dekat, dan bahwa A. 

nuluensis kemungkinan berasal dari A. cerana . Baru-baru ini, Tanaka, et 

al. (2001) mengkonfirmasi status spesies A. nuluensis berdasarkan data molekuler, 

menggunakan tiga gen mitokondria: 16S ribosom RNA (16S) dan sitokrom oksidase 

subunit 1 dan 2 (CO1 dan CO2). 

Perilaku bersarang A. nuluensis saat ini tidak diketahui, tetapi karena termasuk 

dalam subgenus Apis dan berkerabat dekat dengan Apis cerana , diduga spesies 

tersebut bersarang di rongga, dan sarangnya memiliki banyak sisir paralel. Spesies ini 

dikenal dari hutan pegunungan Gunung Emas (Gunung Kinabalu dan Pegunungan 

Crocker) di Negara Bagian Sabah, Borneo Malaysia; itu hanya ditemukan di pegunungan 

di atas 1700 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah membaca kegiatan belajar 1 Anda tentu memiliki banyak 

pengetahuan terkait dengan jenis-jenis lebah madu hutan. Ini 

adalah pengalaman belajar Anda secara mandiri, pengetahuan 

tersebut merupakan upaya Anda untuk memahami bahwa 

Kekayaan keanekaragaman lebah madu di Indonesia sebagai 

pemilik lebah madu terbesar di dunia. 
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Sebagai generasi bangsa Indonesia kita perlu bersyukur terhadap kekayaan hayati jenis-

jenis lebah hutan, upaya pengenalan jenis-jenis lebah hutan merupakan bagian penting 

dari pengetahuan kita untuk melakukan konservasi jenis lebah tersebut sehingga tetap 

lestari. Apa saja kegaiatan yang perlu dilakukan?  Pilihlan salah satu topik berikut, lalu 

kerjakanlah secara berkelompok.  

 

Setelah melakukan kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Menunjukkan sikap lingkungan tentang motivasi keingintahuan tentang jenis-jenis 

lebah madu hutan dan perannya dalam ekosistem 

2. menentukan sikap lingkungan tentang motivasi keingintahuan Anda tentang 

perubahan habitat, illegal logging, kebakaran hutan, serangan hama penyakit lebah, 

ataupun sistem panen madu yang tidak lestari / gangguan manusia 

3. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu dan peduli lingkungan) dalam 

aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

pengamatan, percobaan, dan berdiskusi. 

4. Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam menjaga lingkungan. 

5. Menyajikan data dan informasi tentang kerusakan habitat jenis lebah madu hutan 

dan memberikan usulan penanggulangan masalah. 

6. Berpartisipasi terhadap kegiatan lingkungan berupa kegiatan pengenalan lebah 

madu 

 

Upaya untuk mencapai kompetensi tersebut lakukan kegiatan berikut:  

Topik Kegiatan 

Mengenal dan Mempelajari Peran Lebah Madu 

Tahapan Kegiatan 

Kegiatan 1 

 Buatlah sebuah action plan kegiatan explorasi berdasarkan pada topic kegiatan 

 Bentuk 5 kelompok, masing-masing kelompok sebanyak 7 orang 

 

Kegiatan Literasi Lingkungan 

 

[ 

B. 
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 Lakukan kegiatan explorasi di dalam kebun milik sendiri atau kebun milik 

masyarakat di wilayah pedesaan tentang jenis-jenis serangga sosial maupun 

yang soliter 

 Catat seluruh hasil pengamatan, dikerjakan secara kelompok.  

 Setelah melakukan pengamatan, Anda diharapkan merefleksikan kegaiatan 

pengamatan Anda. Tahapan Refleksi bertujuan untuk melatih sikap lingkungan. 

Tahapan tersebut dikerjakan secara individu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Sikap dan Perilaku Lingkungan  

 

 Sikap dalam Menyajikan data dan informasi 

Apakah Anda, berkenan mengikuti kegiatan-kegiatan dalam pelestarian jenis 

lebah di lingkungan tempat tinggal Anda? 

Jelaskan alasan Saudara! 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu dan peduli lingkungan) 

Menurut Anda, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran 

lebah hutan sebagai serangga penyerbuk di hutan? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 perilaku bijaksana dan bertanggungjawab 

Menurut Anda, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah 

menurunnya populasi lebah madu hutan? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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Tahapan Deseminasi & Publikasi 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Sikap dan Perilaku Lingkungan  

 

 Menyajikan Data & Informasi 

Apakah Anda, memiliki minat untuk membentuk atau bergabung dengan 

komunitas lebah di sekitar tempat tinggal Anda? JIka iya sumbangsi apa yang 

Anda akan lakukan terkait penyebaran infromasi lebah madu? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Berpartisipasi dalam kegiatan Konservasi 

Menurut Anda, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk melindungi lebah 

madu hutan? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

Refleksi Sikap dan Perilaku Lingkungan  

Tahap kegiatan deseminasi ini ditujukan kepada kelompok target atau individu 

agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya 

memanfaatkan informasi tersebut. Kegiatan yang dilakukan yaitu: 

 

 Menyebarluaskan informasi hasil pengamatantentang lebah madu hutan 

kepada kelompok sasaran misalnya masyarakat di desa, anak sekolah dll. 

Sehingga meningkatkan kesadaran mereka dalam memanfaatkan lebah madu 

dan berupaya untuk melundunginya 

 

 Media yang dipilih yaitu media social dan pertemuan langsung kepada 

kelompok sasaran 
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Nama Matakuliah :  
Dosen   : ___________________________________________ 
Rubrik ini dibuat sebagai acuan untuk penialaian kinerja (assessment authentic) 

 
No. 

 

Elemen  
Literasi Lingkungan  

Skor 
Maks 

Skor 
Perolehan 

1 Mampu menyusun laporan penelitian berdasarkan data 
lapangan 

10  

2 Mampu mengidentifikasi Jenis lebah Madu di lingkungan 
tempat tinggal  

10  

3 Terampil dalam menyusun laporan dan melakukan 
deseminasi hasil kegiatan 

10  

4 Mampu melakukan Sosialisasi tentang peran lebah Madu 
hutan  

10  

5 Memiliki Komunikasi yang terstruktur dan efisien 10  
6 Terampil dalam mengkomunikasikan hasil penelitian 10  

7 Terampil dalam mengedukasi masyarakat untuk 
membangun kesdaran 

10  

8 Memiliki kesadaran diri untuk membantu masyarakat  10  
9 Mampu bekerjasama dengan pemerintah desa untuk 

merancang kegiatan berorintasi pada konservasi lebah 
madu 

10  

10 Berkontribusi terhadap kegiatan lingkungan    

 Jumlah Skor Maksimal 100  

 

Kolom Komentar 

 

Berilah Komentar setelah mepelajari kegiatan belajar 1 pada kolom ini, komentar 

terkait dengan isi materi dan kegiatan pembelajaran.  

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Rubrik Penilaian Kegiatan Literasi Lingkungan 
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Setelah mempelajari kegiatan 1, Anda tentu telah mengetahui jenis-jenis lebah madu di 

dunia. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menguji kompetensi pemahaman 

Anda tentang materi kegaiatan belajar 1.  

1. Deskripsikan perbedaan 9 jenis lebah madu yang ada di dunia? 

2. Berapakah lebah madu yang teridentifikasi di Asia? 

3. Sebutkan dan jelaskan koloni lebah madu? 

4. Jelaskan tugas dan peran dari lebah Ratu? 

5. Lebah madu manakah yang disebut dengan lebah madu raksasa? Dan mengapa 

disebut sebagai lelbah Raksasa 

6. Lebah jenis apa yang paling unggul serta menghasilkan madu yang sangat 

melimpah? 

 

 

 

Di Indonesia tercatat lima dari sembilan spesies lebah madu asli yaitu Apis 

andreniformis, Apis dorsata, Apis cerana, Apis koschevnikovi, dan Apis nigrocincta. Asia 

merupakan habitat lebah madu terbesar di dunia. Lebah madu sangat erat hubungannya 

dengan tanaman berbunga dan telah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Di Asia 

Tenggara, lebah madu menjadi titik keanekaragaman hayati yang paling utama karena 

berperan penting dalam menjaga tingkat keanekaragaman hayati di hutan maupun 

dalam bidang pertanian. Karakteristik umum dari jenis lebah madu yang terdata yaitu 

sebagai berikut: 

1. Apis dorsata biasa disebut lebah hutan atau lebah liar. Masyarakat sering 

menyebutnya dengan nama tawon gung (bahasa Jawa). Jenis lebah ini banyak 

terdapat di hutan belantara yang jarang ditempuh oleh manusia. Jenis lebah ini juga 

ada yang menamakannya lebah raksasa, karena rumahnya sangat besar dan 

penghuninya jutaan ekor. 

2. Apis mellifera adalah lebah madu yang sangat jinak yang berarti lebah ini tidak 

mudah menyerang atau menyengat. Lebah madu ini sangat mudah dipelihara. Apis 

mellifera adalah lebah madu barat atau lebah madu Eropa yang paling umum dari 

semua jenis lebah madu di seluruh dunia 

3. Apis florea disebut lebah madu kerdil karena ukurannya yang kecil dibandingkan 

dengan lebah madu lainnya. Panjang pekerja biasanya 7-10 mm dan warna 

 

Uji Kompetensi 

 

[ 

C. 

 

Rangkuman 

 

[ 

D. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Honey_bee&usg=ALkJrhio4aLwMuKDBAbgh9olXVl8Niqo2w
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keseluruhannya merah-cokelat. Koloni membangun sisir tunggal yang terbuka, 

biasanya pada cabang-cabang pohon atau semak-semak. Apis florea menghasilkan 

madu dimakan di Negara Thailand dan Kamboja. Lebah ini adalah penyerbuk yang 

sangat baik dan menjadi peran ekologis penting pada habitatnya 

4. Apis andreniformis, umumnya dikenal sebagai lebah madu kerdil hitam, adalah yang 

terkecil dari semua spesies lebah madu (antara 6,5 mm dan 9,5-10 mm), dan 

bersama dengan Apis florea merupakan subgenus Micrapis (atau lebah madu 

kerdil).  

5. Apis cerana  mengkonsumsi serbuk sari dan nektar, atau madu. Selain itu, Apis 

cerana dikenal karena perilaku sosialnya yang tinggi, yang mencerminkan 

klasifikasinya sebagai sejenis lebah madu. Apis cerana Fabr. Sebaran jenis ini 

sangat luas. Daerah tropis hingga subtropis (dari Asia Tenggara  ke Rusia, hingga 

Jepang ke Afghanistan), bertahan di iklim tropis hingga dingin 

6. Apis koschevnikovi, lebah madu ini merupakan spesies lebah madu yang hidup di 

wilayah di hutan  Kalimantan, Malaysia dan Indonesia, dimana ia hidup 

secara simpatrik dengan spesies lebah madu lainnya seperti Apis 

cerana (khususnya A. c. Nuluensis ). 

7. Apis nigrocincta adalah spesies lebah madu yang mendiami Filipina pulau Mindanao 

serta Indonesia yaitu pulau Sangihe dan Sulawesi. Spesies ini diketahui memiliki ratu 

dengan frekuensi kawin tertinggi dari semua suku Apini. Lebah madu ini adalah 

spesies berukuran sedang dari suku Apini, dibandingkan dengan A. dorsata 

yang lebih besar atau A. florea yang lebih kecil. 

8. Jenis lebah Apis laboriosa merupakan salah satu lebah madu raksasa Himalaya, 

adalah lebah madu terbesar di dunia; dewasa lajang dapat memiliki panjang hingga 

3,0 cm (1,2 inci).  

9. Apis nuluensis adalah salah satu dari sejumlah lebah madu Indonesia, termasuk Apis 

koschevnikovi dan Apis nigrocincta yang lebih tidak dikenal (yang terakhir memiliki 

habitat terdekat di dekat pulau Sulawesi dan Mindanao). Lebah madu dari 

spesies Apis nuluensis memiliki ukuran sedang, warna tubuh lebih gelap, dan 

empat tomentae keputihan yang mencolok di bagian metasoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://idtools.org/id/bees/exotic/factsheet.php?name=16739
https://en.wikipedia.org/wiki/Pollen
https://en.wikipedia.org/wiki/Nectar
https://en.wikipedia.org/wiki/Honey
https://en.wikipedia.org/wiki/Honey_bee
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Honey_bee&usg=ALkJrhi7MW5INLnAEmko6p9_5R18Uu1uGQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Borneo&usg=ALkJrhhG0y8dudj2VEInUXmc2jJw4xgLUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Malaysia&usg=ALkJrhhSx8QI-Iw8IWrn0yCbnd6oqYo_0Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia&usg=ALkJrhg8JR8Yno7a7sOU32XnIU_Y8tku_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sympatry&usg=ALkJrhirYNkLxdd6-gjcDleZAKchcDh8Wg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apis_cerana&usg=ALkJrhgoIfAKIF7XHQRVxtUiIizTyhiQkg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apis_cerana&usg=ALkJrhgoIfAKIF7XHQRVxtUiIizTyhiQkg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apis_cerana_nuluensis&usg=ALkJrhjnZjfBP8dlXhuVT5ebbG2aUeFK6w
https://en.wikipedia.org/wiki/Apini
https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_dorsata
https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_dorsata
https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_florea
https://en.wikipedia.org/wiki/Honey_bee
https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_koschevnikovi
https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_koschevnikovi
https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_nigrocincta
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
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Kerjakan tugas berikut untuk menambah wawasan Anda setelah mempelajari E-

Modul kegiatan Belajar 1.  

 

1. Buatlah bagan dari siklus hidup lebah madu. Deskripsikan masing-masing 

tahapan pertumbuhan lebah tersebut? 

2. Buatlah action plan suatu program untuk menyelesaikan masalah terkait 

rusaknya habitat lebah madu hutan? 

 

Kolom Saran 

 

Berilah saran setelah mepelajari kegiatan belajar 2 pada kolom ini, saran terkait 

dengan isi materi dan kegiatan pembelajaran.  

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tugas 

 

[ 

E. 
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      Kegiatan Belajar   
 

 
 

 

 
 

  

2 
Manfaat Madu dari Lebah &  

Dampak Ekonomi untuk Masyarakat 
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Capaian Pembelajaran (CP) 

 Menjelaskan Manfaat Madu dari Lebah untuk menumbuhkembangkan literasi 

lingkungan mahasiswa  

 Menjelaskan Dampak Ekonomi untuk Masyarakat upaya memberikan wawasan 

kepada mahasiswa dalam pengembangan sikap literasi lingkungan 

 

Tujuan 

 menentukan sikap lingkungan tentang motivasi keingintahuan mahasiswa tentang 

manfaat madu dari lebah hutan 

 Menunjukkan sikap lingkungan dalam mempelajari dampak ekonomi dari lebah madu 

hutan 

 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu dan peduli lingkungan) dalam 

aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

pengamatan, percobaan, dan berdiskusi. 

 Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam menjaga lingkungan. 

 Menyajikan data dan informasi tentang kerusakan habitat jenis lebah madu hutan 

dan memberikan usulan penanggulangan masalah. 

 Berpartisipasi terhadap kegiatan lingkungan berupa kegiatan pengenalan lebah 

madu 

 

 

 

 

Capaian Pembelajaran (CP) & Tujuan 
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1. Lebah madu dan manfaatnya 

Madu merupakan cairan menyerupai sirup yang dihasilkan oleh lebah dari nektar 

bunga. Jika tawon madu sudah berada dalam sarang, nektar akan dikeluarkan dari 

kantung madu yang terdapat pada abdomen dan dikunyah bersama tawon lain, lalu 

ditempatkan pada sel sarang tawon untuk difermentasi sehingga menghasilkan madu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catsberg & Dommelen, (1990) menjelaskan bahwa Madu adalah produk yang 

dihasilkan lebah madu dari nektar atau embun. Madu berfungsi sebagai makanan bagi 

lebah. Penggunaan madu sebagai pemanis telah dikenal selama berabad-abad. 

Kandungan lilin lebah juga digunakan untuk membuat papan tulis, lilin, salep dan 

sebagainya. Pada Abad 

Pertengahan, pemeliharaan lebah 

mencapai puncak yang terbesar. 

Selain memasok madu, lebah 

juga bertanggung jawab atas 

penyerbukan silang pohon buah-

buahan. Hal ini sangat penting 

bagi dunia pertanian. 

Pemeliharaan lebah sebagai 

bisnis yang menguntungkan 

hampir tidak ada lagi di banyak 

 

Uraian Materi 

 

A. 

Gambar 2.7. Lebah menghisap nektar bunga 
Sumber: https://site.pictures/image/b8oOX 

Gambar 2.6. Madu yang telah di olah 
Sumber: https://health.kompas.com/ 

https://site.pictures/image/b8oOX
https://health.kompas.com/
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negara. Banyak peternak lebah memelihara lebah sebagai bisnis anak perusahaan atau 

sebagai hobi. Saat mekar, mereka sering menyewakan populasi lebah mereka untuk 

penyerbukan pohon buah-buahan. 

Madu terdiri dari: gula invert 

(fruktosa 35-49 persen dan glukosa 

32-39 persen) 80 persen; sukrosa 

1-5 persen; air 15-20 persen; 

protein; vitamin B; mineral, 

termasuk kalium. Madu juga 

mengandung senyawa dan enzim 

aromatik, seperti glukosa-xidase, 

yang memiliki aksi bakteriosidal; 

invertase, yang ditambahkan ke 

nektar oleh lebah; dan diastase, 

yang memecah pati menjadi gula. 

Serbuk sari juga terjadi pada madu. 

Hal ini dapat ditentukan dari bunga mana madu tersebut berasal. 

a) Produksi Lebah 

Madu diproduksi oleh lebah. Populasi lebah tinggal di sarang dan terdiri dari ratu, 

10.000 hingga 60.000 lebah pekerja dan, hanya di musim panas, beberapa ratus lebah 

jantan. Para pekerja menghasilkan lilin lebah untuk membangun sel heksagonal. Untuk 

membantu proses ini peternak lebah sering menempatkan bingkai kayu dengan sisir 

buatan di dalam sarang. Sisir buatan manusia ini terdiri dari pelat tipis lilin lebah dengan 

cetakan sel yang ditekan mesin. Para pekerja menyelesaikan sisir ini. Di sel-sel sisir di 

dasar sarang (ruang induk), sang ratu, setelah dibuahi oleh lebah jantan, bertelur 

berkisar pada bulan Mei dan Juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Perbedaan warna pada madu 
Sumber: https://semuatentangmadu.wordpress.com/ 

Gambar 2.9. Sisir sarang lebah buatan manusia 

Sumber: https://www.indozone.id/ 

 

https://semuatentangmadu.wordpress.com/
https://www.indozone.id/
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Para pekerja terbang keluar dan mengumpulkan serbuk sari dan menyedot nektar, 

cairan yang mengandung gula dari bunga. Di perut lebah, nektar bercampur dengan 

enzim. Serbuk sari dan nektar dipindahkan ke sisir (sarang). Nektar tersebut mengalami 

proses fermentasi, dimana sukrosa diubah menjadi gula invert. Akibat suhu tinggi di 

dalam sarang (35 ° C) sebagian air menguap dari nektar. Ketika kadar air berkurang 

menjadi sekitar 18 persen, sel-sel ditutup, yang berarti ditutup dengan penutup lilin, dan 

proses pematangan berlangsung. Produk yang difermentasi, diuapkan, dan dimatangkan 

adalah madu. Para koloni lebah dapat menghasilkan sekitar 15 kg madu per musim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madu tidak hanya dapat dihasilkan dari nektar tetapi juga dari embun madu. Ini 

adalah cairan lengket manis yang daun dan batangnya dapat ditutup selama musim 

panas dan dikeluarkan oleh serangga, terutama lalat hijau. Madu ini disebut embun 

madu. Jika dalam setahun, sebagai akibat dari kondisi cuaca buruk, hanya sedikit bunga 

yang tersedia dari mana lebah memperoleh nektar, mereka dilengkapi dengan gula 

Gambar 2.10. Sarang lebah madu hutan Apis dorsata 
Sumber foto: Wawan Suprianto Nadra 

Gambar 2.11. a) lebah yang sedang menyedot nektar, b) lebah yang berada di sarang (sisir) 
Sumber: blog.jadipergi.com & info-peternakan.blogspot.com/ 

http://info-peternakan.blogspot.com/
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madu khusus. Suplementasi juga digunakan untuk mendapatkan hasil madu yang lebih 

tinggi. Madu dikumpulkan dari sarang madu dan sebagai gantinya lebah menerima gula 

sebagai makanan (cadangan). 

Catsberg & Dommelen, (1990) Madu bisa dipanen dengan beberapa cara, 

menghasilkan madu sisir, tiriskan madu, sentrifugasi madu, peras madu dan lelehkan 

madu. 

1) Madu sisir dijual masih dalam sel sisir yang tertutup rapat, yang diproduksi 

seluruhnya oleh lebah dan tidak boleh berisi sisir buatan. Madu sisir tersedia 

dibungkus dengan plastik dan dimakan dengan sisir. Lilin lebah tidak dapat 

dicerna oleh manusia, tetapi tidak berbahaya. Madu sisir juga dijual dalam toples, 

dicampur dengan madu. 

2) Tiriskan madu yang sudah dipanen dengan membuang tutup sisir dan 

mengeringkan madu. Ini menghasilkan madu yang sangat murni. Sisir tersebut 

nantinya bisa digunakan kembali di sarangnya. 

3) Madu sentrifus dibuang dari sisir yang tidak tertutup dengan alat sentrifus atau 

ekstraktor madu. Dalam metode ini juga, sisir dapat digunakan kembali. 

4) Menekan madu pada sisir, mungkin di bawah sedikit suhu yang cukup kemudian 

ditekan keluar dari sisir. Sebagai hasil dari pengepresan, kontaminan seperti 

serbuk sari dan partikel lilin dapat terlihat di dalam madu yang kemudian disaring 

menggunakan penyaringan. Dengan demikian kontaminan dari serbuk sari dan 

partikel lilin akan hilang. 

5) Melelehkan madu. Cara ini dilakukan dengan memanaskan sisir di atas 70 ° C, 

sehingga lilin meleleh. Dengan cara ini, enzim di dalam madu akan hancur. 

Setelah mencair, madu dan lilin dipisahkan melalui penyaringan. Madu ini 

tersedia sebagai madu pembuat roti atau madu industri. 

 

2. Manfaat madu dari lebah madu 

Buelga & Paramas, (2017) menjelaskan dari sudut pandang kimiawi, madu dapat 

diartikan sebagai makanan alami yang terutama terdiri dari gula dan air bersama dengan 

penyusun minor seperti mineral, vitamin, asam amino, asam organik, flavonoid dan 

senyawa fenolik lainnya serta zat aromatik. Berikut tabel komposisi kimiawi madu: 

Tabel 2. Komposisi kimiawi madu ((Buelga & Paramás, 2017) 

Konstituensi mayoritas (%) 

  Mean SD Range 

Air 17.90 3.16 13.21–

26.50 Fruktosa 39.44 2.11 37.07–

42.65 Glukosa 28.15 5.74 18.20–

32.10 Sukrosa 3.19 3.81 0.36–16.57 

Gula lainnya .8.5 - 0.1–16.0 
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Konstituensi minoritas (%) 

Mineral 00.36 0.18 0.11–0.72 

Protein total 1.13 1.22 0.22–2.93 

Asam (sebagai asam 

glukonat) 

    0.17–1.17 

Vitamin, Enzim, Aroma <0.1     

Senyawa felonik 0.1   0.02–0.2 

 

Madu sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Legowo (2016) menjelaskan 

bahwa madu memiliki kandungan antioksidan yang dapat bereaksi dan mampu 

menetralisir radikal bebas yang terdapat dalam asap rokok, baik dari segi kerusakan 

DNA yang diinduksi maupun akibat produksi ROS (Reactive Oxygen Species) yang 

berlebihan, sehingga dengan pemberian madu dapat memperbaiki kualitas dari sperma.  

Kandungan dari madu yang dihasilkan oleh spesies lebah madu yaitu Apis cerana 

Fabricius dapat menyembuhkan luka pada kulit dengan proses penyembuhan yang 

sangat baik (Lee, Sinno, & Khachemoune, 2011) & (Chen et al., 2014). Selain itu, 

Alvarez-Suarez (2017) menambahkan manfaat madu dalam dunia pengobatan dan 

kesehatan seperti antioksidan, antibakterial, anti inflamasi, dan dapat menyembuhkan 

luka pada permukaan kulit. Dari sisi ekonomi, madu juga dapat meningkatkan kualitas 

hidup peternak lebah madu dari hasil madu yang dipanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat lain dari madu adalah sebagai berikut: 

1. Mencegah diabetes 

2. Mencegah kanker dan menyehatkan jantung 

3. Memperkuat sistem kekebalan tubuh 

4. Menurunkan kolesterol dan berat badan 

Selain itu, manfaat bagi kecantikan seperti: 

Gambar 2.12. Peternak Lebah madu 
Sumber: inakoran.com/lebah-trigona-hantarkan-suwondo-raih-sukses-besar/ 
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1. Melembapkan kulit 

2. Mengangkat sel kulit mati 

3. Menghilangkan komedo 

4. Menyamarkan noda bekas jerawat 

5. Menghilangkan flek hitam 

6. Mengecilkan pori-pori wajah 

7. Menghaluskan wajah 

8. Mengobati jerawat 

9. Mencegah penuaan dini dan membuat awet muda 

10. Menyamarkan garis halus atau keriput 

11. Melembapkan bibir 

12. Mengatasi bibir pecah-pecah 

13. Memerahkan bibir 

14. Menguatkan rambut 

15. Membuat rambut lebih berkilau 

16. Menghitamkan rambut 

17. Membasmi kutu rambut 

  

3. Dampak Ekonomi 

Salah satu jenis lebah yaitu Apis dorsata dianggap sangat penting bagi pengumpul/ 

pemburu madu dan produsen pertanian di Asia Selatan. Tidak seperti Apis mellifera dan 

Apis cerana, koloni Apis dorsata tidak dapat diangkut untuk tujuan penyerbukan; Oleh 

karena itu, penduduk lokal sangat tertarik untuk memanen madu dari koloni. 

Ada banyak keuntungan bagi penduduk lokal yang bersedia mengambil risiko memanen 

madu dari koloni-koloni ini karena koloni Apis dorsata sangat besar dan penghasil madu 

yang sangat efisien. Beberapa koloni yang lebih besar dapat mengandung hingga 15 kg 

(33 lbs.) Madu. Selain madu, wax dan indukan lebah juga dijual dengan harga yang 

mahal. 

Meskipun lebah tidak dikelola untuk penyerbukan, banyak tanaman di seluruh Asia 

bagian selatan bergantung pada Apis dorsata. Beberapa tanaman utama yang dianggap 

sangat bergantung pada penyerbukan Apis dorsata meliputi: kapas, mangga, kelapa, 

kopi, lada, belimbing, dan makadamia. Saat ini, tidak ada perkiraan yang dapat 

dipercaya tentang kontribusi ekonomi aktual dari penyerbukan Apis dorsata. Apis 

dorsata juga merupakan inang alami tungau Tropilaelaps, parasit yang merusak dengan 

penyebaran yang meluas. Apis mellifera bukanlah inang alami Tropilaelaps, tetapi dapat 

diparasit oleh tungau di daerah di mana terdapat Apis dorsata dan Apis mellifera. Ini 

merupakan ancaman yang signifikan bagi peternak lebah di seluruh dunia, karena 



Literasi Lingkungan_Konservasi Lebah Madu Hutan Di Indonesia 50 

 

Tropilaelaps dapat meningkatkan kehilangan koloni, yang berdampak negatif pada 

industri peternakan lebah komersial (Mortensen et al. 2014). 

 

 

 

Madu dari lebah memiliki manfaat penting sebagai sumber obat untuk mencegah 

berbagai penyakit, selain menjadi kebutuhan masyarakat madu juga menjadi objek 

dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan. Lakukan kegiatan berikut untuk 

menumbuhkembangkan literasi lingkungan Anda.  

Setelah melakukan kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. menentukan sikap lingkungan tentang motivasi keingintahuan mahasiswa tentang 

manfaat madu dari lebah hutan 

2. Menunjukkan sikap lingkungan dalam mempelajari dampak ekonomi dari lebah madu 

hutan 

3. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu dan peduli lingkungan) dalam 

aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

pengamatan, percobaan, dan berdiskusi. 

4. Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam menjaga lingkungan. 

5. Menyajikan data dan informasi tentang kerusakan habitat jenis lebah madu hutan 

dan memberikan usulan penanggulangan masalah. 

6. Berpartisipasi terhadap kegiatan lingkungan berupa kegiatan pengenalan lebah 

madu 

Upaya untuk mencapai kompetensi tersebut lakukan kegiatan berikut:  

Topik Kegiatan 

Manfaat Lebah Madu sebagai Sumber Obat & Ekonomi 

Tahapan Kegiatan 

Kegiatan 2 

 Buatlah rancangan kegiatan tentang manfaat lebah madu hutan dan dampak 

ekonomi berdasarkan pada topik kegiatan 

 Bentuk 5 kelompok, masing-masing kelompok sebanyak 7 orang 

 Telusuri sumber-sumber terkait untuk mempelajari manfaat lebah madu hutan 

dan dampaknya untuk masyarakat 

 Klasifikasikan temuan telaah Anda dalam bentuk video 

 

Kegiatan Literasi Lingkungan 

 

[ 

B. 
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 Uraikan tahapan kegiatan Anda untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang manfaat lebah Madu dan dampak ekonominya 

 Presentasi hasil telaah Anda melalui Video Confrence atau melalui tatap muka 

 Setelah melakukan kegiatan tersebut, Anda diharapkan merefleksikan kegaiatan 

Anda. Tahapan Refleksi bertujuan untuk melatih sikap lingkungan Anda. Tahapan 

tersebut dikerjakan secara individu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Sikap dan Perilaku Lingkungan  

 

 Sikap dalam Menyajikan data dan informasi 

Apakah Anda, berkenan memberikan informasi tentang manfaat lebah madu 

hutan? 

Jelaskan alasan Saudara! 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu dan peduli lingkungan) 

Menurut Anda, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran 

masyarakat dalam melindungi lebah madu hutan? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 perilaku bijaksana dan bertanggungjawab 

Menurut Anda, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 

ekonomi masyarakat melalui madu dari lebah hutan? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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Tahapan Deseminasi & Publikasi 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Sikap dan Perilaku Lingkungan  

 

 Minat dalam Menyajikan Data & Informasi 

Apakah Anda, memiliki minat untuk membantu masyarakat melalui 

pemberdayaan usaha-usaha kecil ditingkat desa untuk meningkatkan ekonomi 

mereka ? Apa yang harus Anda lakukan? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Berpartisipasi dalam kegiatan Konservasi 

Menurut Anda, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang manfaat lebah madu hutan sebagai sumber 

obat dan ekonomi? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Refleksi Sikap dan Perilaku Lingkungan  

Tahap kegiatan deseminasi ini ditujukan kepada kelompok target atau individu 

agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya 

memanfaatkan informasi tersebut. Kegiatan yang dilakukan yaitu: 

 

 Menyebarluaskan informasi manfaat lebah madu hutan dan dampak 

ekonominya kepada kelompok sasaran misalnya masyarakat di desa, anak 

sekolah dll. Sehingga meningkatkan kesadaran mereka dalam memanfaatkan 

lebah madu dan berupaya untuk melundunginya 

 

 Media yang dipilih yaitu media social dan pertemuan langsung kepada 

kelompok sasaran 
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Nama Matakuliah :  
Dosen   : ___________________________________________ 
Rubrik ini dibuat sebagai acuan untuk penialaian kinerja (assessment authentic) 

 
No. 

 

Elemen  
Literasi Lingkungan  

Skor 
Maks 

Skor 
Perolehan 

1 Mampu menyusun Video Edukasi sikap lingkungan dan 
menyebarluaskan melalui media sosial dan elektronik 
sebagai sumber informasi dalam meningkatkan 
pengetahuan masyarakat 

15  

2 Mampu memberikan penjelasan ilmiah tentang manfaat lebah 
madu hutan dan dampak ekonominya 

5  

3 Terampil dalam menyusun laporan dan melakukan 
deseminasi hasil kegiatan 

10  

4 Mampu melakukan Sosialisasi tentang peran lebah Madu 
hutan  

10  

5 Memiliki Komunikasi yang terstruktur dan efisien 10  

6 Terampil dalam mengkomunikasikan hasil penelitian 10  
7 Terampil dalam mengedukasi masyarakat untuk 

membangun kesadaran 
10  

8 Memiliki ide untuk membangun kesadaran diri dalam 
membantu masyarakat  

10  

9 Mampu bekerjasama dengan anggota kelompok  10  

10 Berkontribusi terhadap kegiatan lingkungan    

 Jumlah Skor Maksimal 100  

 

Kolom Komentar 

 

Berilah Komentar setelah mepelajari kegiatan belajar 2 pada kolom ini, komentar 

terkait dengan isi materi dan kegiatan pembelajaran.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Rubrik Penilaian Kegiatan Literasi Lingkungan 
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Setelah mempelajari kegiatan 2, Anda tentu telah mengetahui manfaat lebah madu 

untuk kesehatan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menguji kompetensi 

pemahaman Anda tentang materi kegaiatan belajar 2.  

1. Jelaskan proses fermentasi dari nektar? 

2. Mengapa Apis dorsata dianggap sangat penting bagi pengumpul/pemburu madu 

dan produsen pertanian di Asia Selatan Sebutkan dan jelaskan koloni lebah 

madu? 

3. Jenis tumbuhan apa yang dianggap sangat bergantung pada penyerbukan jenis 

lebah Apis dorsata? 

4. Madu tidak hanya dapat dihasilkan dari nektar tetapi juga dari embun madu? 

Jelaskan prosesnya? 

5. Berikan contoh manfaat madu untuk kesehatan? 

6. Uraikan peran lebah madu bagi ekosistem? 

 

 

 

 

Setelah mempelajari E-Modul kegiatan belajar 2 maka bacalah rangkuman berikut untuk 

menambah wawasan Anda.  

Madu sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Madu memiliki kandungan antioksidan 

yang dapat bereaksi dan mampu menetralisir radikal bebas yang terdapat dalam asap 

rokok, baik dari segi kerusakan DNA yang diinduksi maupun akibat produksi ROS 

(Reactive Oxygen Species) yang berlebihan, sehingga dengan pemberian madu dapat 

memperbaiki kualitas dari sperma. Kandungan dari madu yang dihasilkan oleh spesies 

lebah madu yaitu Apis cerana Fabricius dapat menyembuhkan luka pada kulit dengan 

proses penyembuhan yang sangat baik. jenis lebah yaitu Apis dorsata dianggap sangat 

penting bagi pengumpul/ pemburu madu dan produsen pertanian di Asia Selatan. Tidak 

seperti Apis mellifera dan Apis cerana, koloni Apis dorsata tidak dapat diangkut untuk 

tujuan penyerbukan; Oleh karena itu, penduduk lokal sangat tertarik untuk memanen 

madu dari koloni 

 

 

 

Uji Kompetensi 

 

[ 

C. 

 

Rangkuman 

 

[ 

D. 
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Kerjakan tugas berikut untuk menambah wawasan Anda setelah mempelajari Modul 

kegiatan Belajar 2.  

1. Buatlah klasifikasi pemanfaatan lebah madu berdasarkan jenis. Deskripsikan 

manfaat masing-masing jenis lebah tersebut sebagai sumber obat? 

2. Buatlah action plan suatu program wirausaha terkait dengan pemanfatan lebah lebah 

madu hutan? 

 

Kolom Saran 

 

Berilah saran setelah mepelajari kegiatan belajar 2 pada kolom ini, saran terkait 

dengan isi materi dan kegiatan pembelajaran.  

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tugas 

 

[ 

E. 
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  Kegiatan Belajar   
 

 

 

 
 

 
 

  

3 

Kearifan Lokal 

Pemanfaatan Lebah Madu Hutan 
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Capaian Pembelajaran (CP) 

 Menjelaskan Kearifan lokal pemanfaatan Lebah Madu untuk menumbuhkembangkan 

literasi lingkungan mahasiswa  

 Menjelaskan Cara memanen madu yang baik upaya memberikan wawasan kepada 

mahasiswa dalam pengembangan literasi lingkungan 

 

Tujuan 

 menentukan sikap lingkungan tentang motivasi keingintahuan mahasiswa tentang 

kearifan lokal masyarakat dala memanen madu dari lebah 

 Menunjukkan sikap lingkungan dalam mempelajari cara-cara memanen madu dari 

lebah madu hutan oleh masyarakat lokal di Indonesia 

 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu dan peduli lingkungan) dalam 

aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

pengamatan, percobaan, dan berdiskusi. 

 Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam menjaga lingkungan. 

 Menyajikan data dan informasi tentang kerusakan habitat jenis lebah madu hutan 

dan memberikan usulan penanggulangan masalah. 

 Berpartisipasi terhadap kegiatan lingkungan berupa kegiatan pengenalan lebah 

madu 

 

 

 

 

Capaian Pembelajaran (CP) & Tujuan 



Literasi Lingkungan_Konservasi Lebah Madu Hutan Di Indonesia 59 

 

 

 

 

Pada kegiatan ini, kalian akan mempelajari tentang Kearifan Lokal Pemanfaatan 

Lebah Madu Hutan. Taukah kamu apa itu kearifan lokal ? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Perlengkapan berburu Madu Lebah Liar Hutan (Sumber;   
 Wikipedia.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Materi 

 

A. 

Kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata: kearifan (wisdom) dan lokal 

(local). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, 

local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan 

kebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat 

dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, 

penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikutioleh anggota 

masyarakatnya (Sartini, 2004). Kearifan lokal merupakan bagian 

dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa 

masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal (local wisdom) biasanya diwariskan 

secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut 

ke mulut.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial 

masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu 

untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan 

sesama maupun dengan alam (Santoso, 2006). Indonesia memilki berbagai Etnis yang 

tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki kehidupan sederhana dan 

berhubungan dengan alam. Pada dasarnya kearifan lokal terhadap lingkungan yang 

terdapat pada masyarakat merupakan hasil pengamatan dan pengalaman mereka di 

dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan lingkungan sekitar. 

Apa itu Etnis ? 

 

 

 

 

Etnis atau Kelompok etnik atau juga suku bangsa merupakan golongan manusia 

yang kelompoknya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, umumnya dengan 

dasar garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari 

orang lain dan ciri dari kelompok itu sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Kelompok etnis (Sumber; Mediaindonesia.com) 

Menurut Asmore (2001) kata etnis pada dasarnya merupakan katgori sosial 

atau identifikasi sosial. Artinya, etnis adalah konsep yang diciptakan oleh 

masyarakat berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat 

yang membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lain. 

Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu  dan permainan 

rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh 

masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan 

diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu 

tempat. 
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Kelompok tersebut di persatukan oleh suatu kesadaran atas kesamaan sebuah 

kultur atau subkultur tertentu, atau karena kesamaan ras, agama, asal usul bangsa, 

bahkan peran atau fungsi tertentu. Salah satu perannya yaitu mengelola serta 

melestarikan pohon yang menjadi tempat bersaranya lebah madu hutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Sarang Lebah Madu Hutan (Dok.Pribadi) 

A. Madu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa itu Madu 
? 

Siapa yang tidak menyukai 

madu? Dewasa ini, sebagian 

besar orang telah mengetahui 

tentang madu. Taukah kamu 

apa itu madu dan apa saja 

manfaatnya? 
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Terdapat dua jenis nektar, yaitu nektar floral dan nektar ekstra floral. Nektar 

floral dihasilkan oleh kelenjar nektar, sedangkan nektar ekstra floral dihasilkan 

bagian tanaman selain bunga. Nektar ekstra floral bertujuan untuk menarik perhatian 

serangga seperti semut yang menghisap nektar sekaligus memangsa serangga yang 

merusak tanaman.  

 

 

 

 

 

Apa itu Lebah ? 

 

 

Gambar 3.4. Lebah madu hutan (Sumber : en.wikipedia.org) 

 

Lebah madu merupakan kelompok serangga yang sebagian besar hidup 

berkelompok. Semua lebah masuk kedalam suku atau famili Apoidae (Ordo 

Hymenoptera: serangga bersayap selaput). Lebah dapat ditemukan di setiap benua, 

kecuali Antartika. Dalam ordo ini terdapat 100.000 spesies serangga termaksud lebah, 

tawon, semut dan rayap. Lebah madu hidup berkoloni membentuk sistem yang 

beranggota puluhan hingga ribuan lebah. Ada berbagai jenis lebah dalam sarang lebah 

madu: Pekerja, jantan, dan Ratu. Masing-masing memiliki peran penting dan 

menjalankan tugas khusus dalam koloni lebah. Ratu dapat dikenali dari perutnya, yang 

biasanya halus dan memanjang, membentang jauh melampaui sayap terlipatnya. Ratu 

Madu adalah cairan kental, berasa manis dan menyerupai sirup. Madu 

dihasilkan oleh lebah madu dari nektar atau sari bunga tanaman. 

Nektar sendiri merupakan cairan manis kaya dengan gula yang diproduksi 

bunga dari tumbuh-tumbuhan sewaktu mekar untuk menarik kedatangan hewan 

penyerbuk seperti serangga selain semut. Salah satu serangga penyerbuk lainnya 

adalah lebah madu.  
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biasanya satu-satunya betina reproduktif di koloni. Peletakan telur dimulai pada awal 

musim semi, dimulai saat serbuk sari segar pertama dibawa pulang oleh para pekerja. 

Produksi telur akan berlanjut hingga musim gugur, atau selama serbuk sari tersedia. 

 

 

 

 

 

 

Di dalam kelompok lebah, lebah betina memiliki peran yang sangat penting bagi 

kelompok lebah. Kelompok lebah terdiri dari tiga bagian, yaitu lebah ratu berjenis 

kelamin betina merupakan induk dari semua lebah dalam satu koloni hanya terdapat 

satu ekor lebah ratu, lebah pekerja (lebah betina) berjumlah bia mencapai puluhan ribu, 

dan lebah jantan hanya ratusan ekor.  

 

 

Gambar 3.5. Sistem koloni lebah madu, terdiri dari pekerja, jantan dan ratu lebah  

 

Kelompok lebah ini memiliki tugas masing-masing, tugas utama ratu lebah adalah 

bertelur selama hidupnya. Ratu lebah dapat hidup sampai empat tahun lamanya. Ratu 

lebah yang aktif mampu bertelur kira-kira 2.000 butir telur sehari. Tanpa lebah, 

keanekaragaman hayati tidak akan begitu besar. Keanekaragaman hayati diukur 

sebagai jumlah spesies tumbuhan dan hewan yang berbeda ditemukan di suatu unit luas 

tertentu. Keanekaragaman hayati tertinggi di hutan tropis dan terendah di Kutub Utara. 

Keanekaragaman hayati yang tinggi terkait dengan usia ekosistem yang tinggi, dan 

lingkungan yang stabil. Lingkungan yang stabil menciptakan kemungkinan 

pengembangan spesialisasi dan penggunaan relung ekologi yang sempit.  

Tahukah kamu ? 

Lebah madu  merupakan salah satu serangga yang sangat 

menguntungkan bagi manusia. Kenapa ? karena lebah madu dapat 

menghasilkan madu. Madu yang dihasilkan oleh lebah memiliki banyak 

manfaat yang untuk manusia. salah satunya yaitu, meningkatkan sistem 

imun tubuh. 
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Gambar 3.6. Sarang lebah madu yang berisi telur, larva dan pupa. 

Pada masa perkawinan (3-7 hari) lebah ratu dibuahi oleh lebah jantan pilihannya 

(7-12 ekor) yang terjadi di udara dan hanya seklai selama hidupnya. Selesai melakukan 

kawin, lebah jantan dan ratu jatuh bersama-sama di tanah, selanjutnya lebah jantan 

segera mati karena kantong sperma lebah jantan tertinggal di dalam rongga alat kelamin 

lebah ratu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Proses Kawin Lebah Madu di Udara 
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Penempatan telur oleh ratu lebah di sel-sel sarang berdasarkan besar dan kecil 

dari sel-sel sarang. Sel sarang pekerja lebih kecil dibandingkan sel pejantan, sel yang 

telah terisi oleh telur segera diisi madu dan tepung sari lalu ditutup dengan lapisan lilin 

tipis (malam).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Perubahan dari pupa lebah menjadi dewasa (ratu, pekerja dan pejantan) 

Di dalam dunia lebah. Satu serang hanya terdapat satu ratu. Pertanyaannya 

adalah Lalu bagaimana jika nantinya Ratu Lebah mati ? Saat Ratu Lebah mati, harus 

segera ada yang menggantikan posisinya. Para lebah pun memilih larva yang akan 

dijadikan ratu baru. Lebah pekerja menghasilkan cairan yang bernama royal jelly dari 

 

Tahukah kamu ? 

Telur lebah madu yang telah dibuahi akan menetas menjadi lebah pekerja 

dan  telur lebah yang tidak dibuahi menjadi lebah jantan. 

 dan ratu lebah yang tidak melakukan kawin dapat menghasilkan telur, 

tetapi telur yang menetas hanya menghasilkan lebah jantan saja. 
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kelenjar di kepalanya, yang disebut hypopharynx. Kemudian, larva-larva yang akan 

menjadi Ratu Lebah ini diberi cairan royal jelly sebagai sumber makanan. 

 

 

 

 

 

 

Lalu apa yang terjadi saat ratu lebah menetas atau lahir? 

Ratu lebah yang pertama kali lahir akan merusak larva lainnya yang masih berkembang 

. 

Bagaimana kalau ada dua ratu lebah yang lahir dalam waktu bersamaan? 

Ratu lebah yang menetas lebih dari satu akan bertarung untuk mendapatkan tahta 

sebagai ratu. Kemudian selama hidupnya Ratu Lebah akan terus makan royal jelly. 

Semakin dewasa, Ratu Lebah juga memiliki ciri fisik yang berbeda yaitu ukuran tubuh 

yang lebih besar serta memiliki corak dan warna tubuh yang berbeda dari lebah lainnya. 

Lebah pekerja terdiri dari lebah jantan dan memiliki tugas sebagai pekerja yang 

mengumpulkan sari dan nektar yang kemudian diolah menjadi madu. Selain itu tersebut, 

tugas lebah pekerja lainnya adalah membersihkan sarang, merawat elur dan anak-anak 

lebah. Lebah pekerja dapat hidup sampai tiga bulan. 

 

 

 

Gambar 3.9. Siklus hidup lebah madu secara umum 

Royal jelly  adalah cairan yang dibuat dari campuran dari serbuk sari 

dan madu atau nektar. Cairan ini mengandung nutrisi yang sangat baik 

yaitu protein, serta berbagai vitamin dan mineral. Setelah tiga hari larva 

memakan royal jelly, lebah pekerja betina akan memilih beberapa larva 

dan tetap memberinya royal jelly. Sedangkan larva lainnya kemudian 

hanya makan madu, serbuk sari, dan air. Larva yang masih makan royal 

jelly akan mengalami perkembangan yang berbeda dari larva biasa. 
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Lebah pekerja bisa bertelur dan telurnya dapat menetas jika koloni lebah 

kehilangan ratunya maka secara alami sesuai naluri lebah betina akan bertelur dan yang 

lahir dari telur lebah pekerja ini semuanya berjenis kelamin jantan karena dari telur yang 

tak terbuahi, lebah pekerja tidak pernah dikawini oleh lebah jantan. Lebah jantan 

bertugas mengawini lebah ratu muda jika akan membentuk koloni baru dan akan mati 

setelah kawin.  

 

 

 

 

 

Lebah madu membuat serang diatas bukit, di pohon dan juga pada atap rumah. 

Sarang lebah dibangun dari propolis (perekat dari pohon) dan malam yang diproduksi 

dari kelenjar lebah betina yang masih muda. Lebah memakan nektar bunga dan serbuk 

sari. Jika lebah madu sudah berada di dalam sarang nekatar dikluarkan dari kantung 

madu yang terdapat pada bagian abdomen (perut) dan dikunyah dikerjakan dengan 

tawon lain, jika nektar sudah halus ditempelkan pada sel, jika sel sudah penuh akan 

ditutup dan terjadi fermentasi. Setelah tiga hari sampai tujuh hari sel yang telah ditutup 

dengan malam menjadi madu. Rasa madu disebabkan oleh unsur monosakarida, 

fruktosa dan glukosa. Sehingga memiliki rasa manis sepertu gula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Lebah pekerja sedang merawat dan menutup sel dengan malam 

(genengnews.com) 

Lebah madu mempunyai sarang yang unik yang tersusun oleh sel-sel heksagonal. 

Lebah madu memiliki kemampuan menjaga temperatur sarang dan mencegah 

penguapan air. Sehinga sarang lebah relatif tahan terhadap cuaca. Kemampuan 

Tahukah kamu ? 

Faktanya Lebah madu tidak bersengat (stingless honeybee) tidak dapat 

dibudidayakan dan menghaasilkan madu lebih sedikit dibandingkat 

lebah yang bersengat. 
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tersebut membuat lebah madu dapat berkembang biak di mana pun selama ada 

tumbuhan berbunga. 

 

Gambar 3.11. Lebah madu sedang menghisap nektar (americanbeejournal.com) 

 

 

 

 

 

Lebah pekerja yang menemukan nekter akan kembali ke sarang, kemudian 

memberikan contoh makanan yang telah ditemukan kepada anggota lebah pekerja lain 

dan memberitahukan letaknya. Pemberian informasi tersebut dilakukan dengan tarian. 

Fenomena ini pertama kali diamati oleh seorang ahli ethologi (ilmu perilaku 

hewan/animals behavior) asal Austria, Karl von Frisch. Lebah yang baru saja 

menemukan sumber makanan (bunga) akan melakukan tarian yang biasa disebut 

dengan waggle dance atau tarian kibas. Tarian kibas akan membentuk pola seperti 

angka delapan. Tarian ini bukan sembarang tarian. Tarian ini menunjukkan arah dan 

jarak sumber makanan dari sarang mereka. Lebah membutuhkan nectar, keragaman 

yang tinggi dengan spesialisasi yang tinggi dalam hubungan penyerbukan juga dapat 

membahayakan hutan. Spesialis penyerbuk harus memiliki akses ke makanan 

sepanjang tahun. Banyak pohon kecil berbunga sepanjang tahun atau hampir sepanjang 

tahun, tetapi pohon-pohon yang lebih besar memiliki musim mekar yang berbeda. 

Namun semua pohon dari spesies yang sama akan mekar pada periode yang sama dan 

mungkin bahkan pada jam yang sama. Jika lebah terspesialisasi kehilangan sumber 

daya stabilnya karena penebangan pohon, mereka tidak akan berada di hutan ketika 

pohon yang lebih besar membutuhkan layanan penyerbukan. 

 

Tahukah kamu?  

Lebah madu memiliki keunikan dalam menginformasikan lokasi sumber 

pakan. Keunikan tersebut dapat mengeluarkan gerakan menari dengan 

angka delapan. 
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Gambar 3.12. Tarian lebah madu dalam menunjukan arah dan jarak sumber makanan 
dari sarang 

Jika sumber makanan terletak tepat searah dengan arah matahari, sang lebah 

akan menari sambil bergerak lurus pada sumbu vertika. Jika bunga terletak di sebelah 

kiri atau kanan garis antara sarang dan matahari, sang lebah pun akan menari 

meyimpang ke kiri atau ke kanan sumbu vertikal. Sudut penyimpangan arah tarian sama 

persis dengan sudut penyimpangan arah bunga garis sarang-matahari (untuk lebih 

jelasnya lihat gambar 10). Sementara itu, jumlah kibasan selama menari menunjukkan 

jauh dekatnya sumber makanan dari sarang. Semakin jauh sumber makanan, semakin 

banya jumlah kibasan yang dilakukan. 
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Setiap bertambahnya jarak 100 meter, tarian yang diperagakan lebah akan 

bertambah lama sekitar 70 milidetik. Lebah tersebut akan akan terus menari untuk 

menunjukkan sumber makanan pada lebah-lebah lain yang ada di sarang. yang lebih 

menakjubkan lagi, lebah yang menari juga memperhitungkan pergeseran semu 

matahari.  

Setiap empat menit, matahari akan bergerak semu sebesar satu derajat ke arah 

barat. Kalau lebah tetap mempertahankan arah tariannya, maka lebah dapat melakukan 

kesalahan sehingga dapat menyesatkan teman-temannya. Akan tetapi, seolah 

mengetahui pergeseran matahari, lebah yang menari pun menggeser arah tariannya 

sebesar satu derajat setiap empat menit sesuai dengan pergeseran matahari. 

B. Jenis-Jenis Lebah Madu  

Selain menghasilkan madu, lebah madu di dunia ini memiliki berbagai jenis lebah. 

Menurut Cramp (2008), awalnya hanya terdapat tujuh spesies lebah madu di Dunia yang 

sudah diketahui, diantranya Apis dorsata, Apis laboriosa, Apis mellifera, Apis florea, Apis 

andreniformis dan Apis cerana, serta khusus di Kalimantan terdapat Apis koschevnikovi 

(Hadisoesilo, S. 2001). Namun, baru-baru ini ditemukan dua spesies lebah madu baru 

yaitu Apis nigrocincta di Sulawesi dan Apis nuluensis di Kalimantan. Dengan bertambah 

dua spesies lebah baru madu tersebut, maka jumlah lebah madu ada sembilan di Dunia 

(Kustadi, 2013). 

 

 

 

 

Apis dorsata (lebah hutan) merupakan lebah madu yang hidupnya liar di alam dan 

sulit untuk dibudidayakan karena memiliki sifat yang agresif dan galak. Apis dorsata 

membuat sarang di tempat yang sangat tinggi seperti, di cabang pohon, loteng atau bukit 

batu yang terjal. Pada satu pohon terdapat 5-10 koloni lebah madu Apis dorsata. Lebah 

yang berwarna hitam ini dapat itnggal di daratan 0 – 1.000 meter dpl dan hanya 

berkembang di kawasan subtropis dan tropis Asia seperti Philipina, Indonesia, dan 

negara-negara Asia lainnya. Di Indonesia A. dorsata di temukan di Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, Papua dan NTB hingga NTT. Sedangkan di Pulau Jawa A. 

dorsata sudah jarang ditemukan. Di Maluku Utara di jumpai di kepulauan Sula. Koloni 

lebah madu bersarang di alam liar dan, tergantung pada spesiesnya, mungkin bersarang 

di rongga pohon, di pohon, atau bebatuan, sarang rayap atau bawah tanah. Perburuan 

madu dapat dilihat sebagai bagian dari kehidupan para pemburu yang tersisa di dunia, 

seringkali di pinggiran dunia pertanian. 

Secara total jumlah lebah madu di Dunia adalah 9 spesies. Diantaranya : 

Apis dorsata, Apis laboriosa, Apis mellifera, Apis florea, Apis andreniformis, 

Apis cerana, Apis koschevnikovi, Apis nigrocincta, dan Apis nuluensis. 
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Gambar 3.12 Lebah madu Apis dorsata(Jack et al., 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Sarang Madu Hutan (A. dorsata) di Borneo (Jack et al., 2019) 

Di indonesia lebah jenis ini terdapat dihampir seluruh wilayah kecuali di 

pulau Papua tidak ditemukan. Madu dari lebah Apis dorsata diambil 

madunya untuk dikomsumsi. Apis dorsata dapat memproduksi madu 

mencapai 10—20 kg per koloni setiap panen. Bahkan sarang yang besar bisa 

mencapai 30 kg. Madu dari jenis lebah ini di kenal dengan madu hutan. 
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Gambar 3.14. Koloni Sarang Lebah Madu Hutan (Muslim, 2012) 

Apis cerana atau Apis indica (lebah lalat) merupakan spesies lebah madu yang 

paling banyak dibudidayakan di daerah tropis. Apis cerana dapat dibudidayakan dengan 

menggunakan kotak (stup). Apis cerana hidup liar membuat sisiran di rongga pohon, 

batu karang, hingga gua-gua. Apis cerana merupakan lebah yang jinak dan tidak suka 

menyengat kecuali terpaksa. Madu yang dihasilkan dari lebah Apis cerana tidak begitu 

banyak, hanya sekitar 3,5 kg per koloni per tahun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Lebah madu Apis cerana (Wordpress.com dalam Muslim, 2012) 

Penyebaran lebah madu A. cerana ini paling luas dibandingkan dengan spesies 

lain, mulai dari Asia Selatan, Asia Tenggara, Cina dan Jepang. Apis cerana terdiri dari 

beberapa subspesies saperti A. indica gandhiana, A. indica indica poroni, A. indica 

indica pisea dan A. indica sinensis. 
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Gambar 3.16. Lebah Madu Apis millifera berkumpul dengan koloninya (Mortensen, et al., 

2017) 

 

 

 

 Apis florea dapat ditemukan di Oman, Iran dan Pakistan, sepanjang anak benua 

India dan Sri Lanka, di timur Indonesia. Namun, distribusinya di Asia Tenggara. Apis 

florea memiliki tempat tinggal di hutan tropis, di antara kayu pohon, dan area pertanian. 

Jarang ditemukan di ketinggian 1.500 ,eter dpl. Apis florea dapat memproduksi madu 

sekitar 1 -- 3 Kg madu pertahun. Lebah ini sulit dibudidayakan karena mudah melarikan 

diri. Selain itu terdapat juga lebah bernama Apis andreniformis (lebah kerdil/kecil) bentuk 

mirip A. florea, tubuhnya berwarna hitam, membuat sarang tunggal terbuka di semak-

Gambar 3.17. Lebah 
Madu Pekerja A. 

millifera 
 

Apis mellifera tersebar mulai dari Eropa, Afrika, Asia 

Barat dan Amerika. Apis mellifera bersarang di goa, 

rongga batum dan pohon yang berlubang. Populasi 

Apis mellifera dalam satu sarang bisa mencapai 15.00 – 

60.000 lebah. Apis mellifera sangat produktif dengan 

produksi 25 – 30 Kg madu per panen per koloni. Lebah 

Apis mellifera paling populer dibudidayakan di daerah 

eropa, baik untuk dipanen pollen, madu, maupun 

malamnya. 
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semak. Produktivitas lebah ini rendah hingga tidak terlalu menguntungkan untuk di 

ternak. 

 

Gambar 3.18. Lebah madu Apis flore (Kiri) dan Apis andreniformis (Kanan) 

 

 

 

Gambar 3.19. Perbedaan terdapat pada bagian Tibia. A. florea memiliki rambut-rambut 

pada tibia, sedangkan A. andreniformis tidak memiliki (Yuwei, 2019). 

 

Apis koschevnikovi berukuran kecil mirip dengan A. cerana dengan warna bulu 

yang khas kemerahan. Hidupnya masih liar dan belum dapat dibudidayakan kerena 

lebah ini lebih memilih serang di tempat terbuka. Produk madunya sangat sedikit 

sehingga tidak menguntungkan secara ekonomi. Apis laboriosa adalah spesies lebah 

yang hanya terdapat di pegunungan Himalaya pada ketinggian tempat lebih dari 1.200 

meter dpl. Bagi pemburu atau pengumpul, perburuan madu adalah cara cepat 

mendapatkan makanan tinggi karbohidrat (madu) dan protein tinggi (serbuk sari dan 

larva lebah) tanpa biaya finansial. Ketika pembeli ada, berburu madu sebagai cara cepat 

untuk mendapatkan uang. Namun Perburuan madu membunuh lebah. Sekarang 

mungkin untuk beberapa spesies lebah dan di beberapa daerah telah mengalami 

penurunan populasi, cara tradisional yang tidak berkelanjutan, bahkan pemburu madu 

dapat menyebabkan kebakaran hutan. 
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Gambar 3.20. Lebah madu Apis koschevnikovi (Kiri) dan Apis laboriosa (Kanan) 

 

Apis  nuluensis termaksud spesies yang baru ditemukan, terdapat di daratan tinggi 

Sarawak dan diduga terdapat pula di Kalimantan wilayah Indonesia. Ukuran lebah madu 

ini hampir sama dengan A. cerana. Dan spesies lebah yang baru ditemukan juga adalah 

Apis nigrocincta memiliki tubuh berwarna kuning dan memiliki kemiripan juga dengan 

lebah A. cerana di temukan di Sulawesi. 

 
 

Gambar 3.21. Lebah madu Apis  nuluensis (Kiri) dan Apis nigrocincta (Kanan) 

 

C. Pemanfaatan Lebah Madu Hutan oleh Berbagai Etnis 

Apis dorsata atau dikenal dengan lebah madu hutan merupakan jenis lebah yang 

banyak dicari madunya oleh berbagai etnis di Indonesia. Lebah jenis ini mempu 

memproduksi madu sebanyak 30 Kg (Collison C.H and M. Frazier. 2004). Masyarakat 

lokal terkadang memburu koloni lebah madu liar karena dianggap seperti mesin uang 

otomatis. Ketika sebuah keluarga atau individu membutuhkan uang tunai, maka cara 

cepat mendapatkannya bisa dengan berburu madu, menjarah koloni yang dikenal untuk 

mendapatkan madu dan dengan cepat mendapatkan uang atau 'nilai barter'. Produk dari 

perburuan madu hutan mungkin tidak dapat dibedakan dengan produk dari peternakan 

lebah di sarang lebah. 
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Tahukah kamu? Bahwa etnis Dayak yang berada di Kalimantan memanfaatkan 

madu hutan sebagai salah satu komoditas unggulan masyarakat yang hidup dan tinggal 

di sekitar dalam kawasan hutan.  Dayak Punan Segah menyebut lebah ini Unyai. Bagi 

mereka, madu yang dihasilkan oleh Unyai sangat banyak manfaatnya, baik untuk di 

konsumsi sendiri, untuk keperluan obat-obatan, maupun untuk dijual. Madu memiliki 

peranan penting dalam kehidupan masyarakat Dayak Punan. 

Pada larva sarang Unyai terdapat anak-anak unyai yang dapat di jadikan makanan. 

Sehingga tidak heran, pada saat musim panen madu, Dayak Punan tidak meninggalkan 

sisa sedikit pun sarang unyai 

pada pohon kayu. Berbeda 

halnya dengan suku lain yang 

juga ada di hulu sungai 

Segah, seperti Melayu Berau, 

Dayak Lebo dan Dayak Gaai. 

Pada saat panen madu, 

mereka hanya mengambil 

bagian kepala sarang yang 

berisi madu saja. Tujuannya 

untuk menjaga kelangsungan 

hidup koloni lebah. Jika masih 

ada sisa sarang, lebah tidak membutuhkan waktu lama untuk membangun kembali 

sarangnya. Hal ini akan mempersingkat jarak panen berikutnya.  (Ngau, 2019). 

Tahukah kamu ? 

Jika dibandingkan dengan lebah ternak, lebah hutan dapat 

membuat sarang dan madu dalam waktu 2-3 bulan, sedangkan lebah 

ternak membutuh waktu lebih banyak, yaitu 6 bulan unuk 

menghasilkan 10 frame pada kotak sarang. Lebah hutam memiliki 

sarang dengan panjang 1-3 meter. Madu dari lebah ini berwarna 

coklat tua atau bahkan agak kehitam hitaman (Hadisoesilo, S. 2001). 

Lebah madu hutan memiliki sebutan berbeda di berbagai daerah. Di 

Kalimantan Barat di kenal dengan manye/muanyi, di Kalimantan Timur disebut 

Unyai/Wanyi, di Jawa dikenal dengan tawon gong, di Sunda dikenal dengan tawon 

odeng, di Sumatera Barat biasa disebut dengan nama labah gadang, labah 

gantuang, labah kabau, labah jawi, di Tapanuli dikenal dengan nama harinuan. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut Giant Honey Bee (Septi, 2014). 
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Pohon Sarang Lebah Madu Hutan atau Apis dorsata 

 

 

 

 

 

Lebah madu hutan menjadikan beberapa jenis pohon sebagai tempat untuk 

bersarang, diantaranya: Beringis/kempas/tualang (Kompassia excelsa), beringis 

(Ficus sp.), Lumbuai (Metroxylon sp.), Mahang (Macaranga sp.), Rengas (Gluta 

rengas), Tempurau (Dipterocarpus gracilis), Kapuk (Ceiba petandra), Pelawan 

(Tristaniopsis sp.), Boan/Binong (Tetrameles nudiflora) (Julmansyah, 2014). 

Metode Penentuan Sarang Lebah Madu Siap Panen  

Sarang lebah madu siap panen dapat menunjukan beberapa ciri seperti sisiran 

sarang yang berisi madu telah tertutupi oleh lilin lebah. Sarangnya terlihat lebar, rata, 

bagian bawah tipis, cara induk melekat terlihat rapi, pada kaki lebah pekerja terdapat 

cairan madu berwarna kuning dan ukuran lebah lebih besar dibandingkan dengan 

ukuran biasanya. Selain itu sisiran yang telah siap panen dapat dilihat dapat dilihat dari 

keadaan frame-frame dalam sisiran. Jika sisiran tersebut telah terisi madu dan tertutup, 

maka sisiran tersebut siap untuk dipanen. 

 

 

 

 

 

Adapun langkah-langkah untuk mengetahui madu yang siap di panen berdasarkan 

kearifan lokal : 

 

 

 

 

Tahukah kamu ? 

Etnis Dayak yang berada di Pulau Kalimantan Lebah dengan Sebutan 

Unyai. Lebah atau Unyai biasanya bersarang di pohon kayu Wahi 

(mangeris), pohon kayu Pasmuk (Koompasia excelsa), pohon kayu Gu Ha 

(Ara), pohon kayu Wahay (Kapur) dan masih banyak lagi kayu yang 

lainnya.  

 

“Apabila sarang lebah terlihat rata, mulus dan bagian atas tempat 

bersarangnya lebah itu bersih, berarti lebah madu siap dipanen. Apabila 

pada bagian tengah sarang kempes dan sebagian koloni lebah sudah 

terbang dari sarangnya maka madu yang tersimpan dalam sarang 

tinggal sedikit” 

Menghitung umur sarang lebah madu hutan 

Lebah madu hutan dapat membuat sarang dan madu dalam waktu 2-3 

bulan setelha di panen 
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Biasanya, pada beberapa kelompok etnis dalam mengambil sarang madu, tidak 

mengambil semuanya. Hal ini dilakukan agar lebah hutan tempat mereka mengambil 

madu dapat dengan cepat membuat sarang dan madu. Jadi mereka tinggal menunggu 

2-3 bulan kemudian untuk memanen madu kembali. 

 

 

 

 

 

 

Berbagai etnis seperti etenis Baduy, 

dayak, Sula, Bima dan lain-lain. 

Memiliki pengetahuan dalam 

menentukan sarang madu siap 

panen. Pengetahuan mereka untuk 

mengatahui sarang yang terisi madu 

dan sarang yang tidak terisi madu. 

Tanda yang dapat dilihat dari sikap 

lebah adalah ketika koloni lebah 

pada sarang mengepakkan 

sayapnya, itu berarti tidak ada madu 

yang dihasilkan oleh lebah pada sarang tersebut. Sedangkan ciri sarang siap panen 

yaitu sarang lebah terlihat rata, mulus dan bagian atas tempat bersarangnya lebah itu 

bersih. Hal ini didukung oleh pendapat Mujetahid (2007) bahwa ciri sarang siap panen 

antara lain ukuran sarang memendek atau mengecil, bagian bawah sarang menipis dan 

bersih.  

Metode Pengambilan Lebah Madu  

 

 

 

 

 

 

Mengamati bentuk dan warna sarang madu 

Tahukah kaumu bahwa ?  

Sarang lebah yang terisi madu itu berwarna putih, jika sarangnya 

berwarna merah berarti sarang tersebut tidak terdapat madu. Ada juga 

tanda yang biasa dikenali dari sikap lebah, misalnya jika koloni lebah itu 

mengepakkan sayap berarti itu menandakan tidak ada madu pada 

sarang tersebut. 

Tahukah kamu ? 

Penen madu oleh beberapa etnis ada yang dilakukan pada pagi hari, 

siang dan bahkan pada malam hari. Misalnya etnis bima melakukan 

pengambilan lebah madu pada pagi hari karena anggapan Etnis Bima 

mengambil madu pada pagi hari lebah madu tidak terlalu agrasif. Lain 

halnya dengan Etni Sula yang melakukan pengambilan madu pada 

siang hari. Sedangkan Etnis Baduy dan Dayak mengambil madu pada 

malam hari setelha melakukang ritual secara adat. 
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Langkah-Langkah pengambilan madu dilakukan dengan menyiapkan alat untuk 

memanen madu dari sarangnya, sebagai berikut: 

1. Parang untuk untuk memitong tali dan batang pohon 

2. Tali untuk mengulurkan sarang madu dari atas pohon ke tanah 

3. Tangga untuk memudahkan sampai ke sarang 

4. Obor untuk pengasapan lebah 

5. Ember untuk menampung sarang lebah yang dipanen 

6. Saringan untuk menyaring madu 

7. Jeregen untuk menampung madu hasi dari menyaring. 

Setelah menyiapkan alat untuk memanen madu, maka langkah selanjutnya adalah 

persiapan untuk memanjat pohon madu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3. 22. Tahapan pengambilan  madu 

 

Memanjat pohon dengan menggunakan tangga atau tali 

Melakukan pengasapan pada sarang lebah, bertujuan mengusir 

lebah dari sarang dengan menggunakan obor 

Pengambilan madu dengan cara memotong sarang madu dan 

kemudian memasukan ke dalam ember (wadah) dan 

menurunkan ember yang terdapat madu ke tanah 

menggunakan tali. 

Setelah melakukan pengambilan madu, pemanjat pohon turun 

Serara umum, pengambilan madu dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 
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Pengambilan madu secara umum sangat berbeda dengan pengambilan madu 

berdasarkan Etnis. Sebagai contoh Etnis Bima sebelum memanen madu melakukan 

ritual berdoa di tanah batu untuk memohon bantuan kepada sang kuasa dan leluhun 

untuk diberi keselamatan dalam memanen madu. Selanjutnya dengan memotong seekor 

ayam kampung. Dan memakan nasi dengan ayam yang telah dimasak sampai habis 

baru bisa melakukan perjalanan mengambil madu. Madu disebut dengan nama Oni dan 

pohon madu dengan sebutan Uma ani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.23. Proses ritual sebelum mengambil madu oleh etnis Bima 

 

Setelah sampai di lokasi, peserta dibagi berdasarkan tugas masing-masing, ada 

yang membuat tangga dengan menggunakan bambu, membuat kumpulan daun apupu 

(obor) untuk mengusir lebah dari sarangnya dan ada yang menyanyi dan memberi 

petunjuk dari bawah pohon (biasanya dilakukan oleh ketua adat). Masyarakat lokal telah 

menemukan banyak cara berbeda untuk mengeksploitasi lebah untuk madu dan produk 

lainnya. Mereka mempertimbangkan berbagai macam praktik lebah yang masih ada di 

seluruh dunia dan yang dapat dikategorikan menjadi tiga definisi kerja: 1) berburu madu, 

2) beternak lebah 3) pemeliharaan lebah yang berada di antara berburu madu dan 

beternak lebah,  di mana peternak lebah menyediakan tempat bersarang, atau 

melindungi koloni lebah liar untuk penjarahan.  

Tahukah kamu ? 

Beberapa etnis di Indonesia melakukan upacara adat sebelum memanjat 

pohon yang terdapat madu. Upacara adat ini bertujuan untuk meminta 

keselamatan dan dihindari dari berbagai hal yang tidak diinginkan selama 

pengambilan madu. 
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Gambar 3.24. Proses pembuatan tangga (Sumber; https://medanbisnisdaily.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25. Proses memanjat pohon madu (Sumber; jejakuntunegeri.com) 

Pengambilan madu oleh Etnis Bima dilakukan pada pagi hari karena menurut 

keperceyaan mereka pada pagi hari lebah madu tidak terlalu agresif jika dibandingkan 

pada siang hari. Pengambilan madu oleh Etnis Bima dilakukan oleh satu orang tanpa 

menggunakan pelindung kepala. Setelah pengambilan madu diakhiri dengan berdoa 

bersama. 
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 3.26. Proses mengusir lebah dari sarangnya (Sumber; jejakuntunegeri.com) 

 

 

 

 

 

 

Panen unai juga harus dilakukan secara berkelompok dan semua yang ikut dalam 

proses panen madu akan mendapat Na Dih (bagiannya masing-masing). Hal yang 

menarik dari tradisi Dayak Punan memanen madu yakni terdapat ritual dengan 

melantunkan syair-syair lagu dalam bahasa daerah khas suku Punan. Usai panen madu, 

mereka juga melakukan Ritual Ii Anjun sebagai ungkapan syukur atas kelimpahan yang 

diberikan oleh Sang Pencipta. 

Pohon-pohon sarang lebah madu hutan dimiliki secara pribadi atau keluarga. 

Uniknya, kepemilikan didasarkan kepada siapa yang pertama kali melihat, menemukan 

dan merawatnya.  Sebagai bukti klaim kepemilikan, penemu akan memberi tanda berupa 

pembersihan di sekitar pohon pusaka berbentuk piringan melingkar, membuang pohon-

pohon perambah dan memberi tanda di batang pohon dengan bacokan parang atau 

kayu kecil yang ditancapkan di dekat batang pohon. Meskipun terlihat sederhana, 

metode kepemilikan ini sangat dihormati oleh anggota masyarakat lainnya (Ngau, 2019). 

Lain Etnis Bima, Lain pula Etnis Dayak yang mengambil madu dilakukan pada 

malam hari. Lebah dalam bahasa Dayak di sebut Unyai. Tradisi memanen madu 

unyai ini dilakukan pada malam hari. Menurut kepercayaan Dayak Punan, panen 

madu yang dilakukan pada malam hari akan terhindar dari sengatan unyai. Pohon 

kayu tempat sarang unyai bersarang di panjat menggunakan rotan. Setelah selesai 

pemasangannya maka akan mulai dilakukan pengasapan dan bunga api pada 

sarang lebah agar lebah mengejar cahaya yang terjatuh.  
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Gambar 3.27. Pohon beserta sarang madu (Sumber: F.Latief, 2019) 

 

Gambar 3.28. Koloni Sarang Lebah Madu Hutan (Ngau, 2019) 
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D. Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Desa Tunggul Boyok  Dalam 

Pengelolaan Madu Alam Hasil Hutan dan Pelestarian  

 

1. Larangan Penebangan Pohan Tempat Lebah Madu Bersarang 

Larangan adalah suatu perintah dari seseorang atau kelompok untuk mencegah 

kita melakukan suatu tindakan. Seseorang melarang kita karena mereka ingin kita 

terhindar dari hal yang tidak diinginkan atau memiliki maksud dari larangan tersebut. 

Larangan yang dipercaya masyarakat secara transgenerasi yaitu berhubungan dengan 

hal-hal yang berbau mistis. Larangan yang berhubungan dengan kepercayaan 

masyarakat yaitu pamali. Larangan tersebut biasanya bila dilanggar akan mendapat 

hukuman Tuhan dan alam gaib. 

Masyarakat desa Tunggul Boyok di Kabupaten Sanggau  bahwa pohon tapang 

jelmaan manusia yang dikenal Dayang sebunai sebagai bentuk pelestarian. Sedangkan 

menurut kepercayaan Desa Pattaku di Kabupaten Bone “Tidak ada yang berani 

mengambil madu pada pohon kajuara (pohon yang dianggap keramat). Pohon kajuara 

tersebut diyakini masyarakat setempat sebagai pohon yang angker karena pohonnya 

besar dan rindang, selain itu bukan hanya lebah yang bersarang tapi banyak binatang 

berbisa lainnya. Selain dari itu pohon kajuara dijadikan sebagai pohon pemujaan.  

Sanksi tersebut sudah ada sejak dahulu kala yang diwariskan secara turun 

temurun. Oleh karena itu masyarakat sangat mematuhi larangan yang ada. Sanksi fisik 

adalah sanksi yang diperoleh secara langsung, biasanya berupa sengatan lebah. 

Sedangkan sanksi gaib adalah sanksi yang diperoleh dari alam (tidak diketahui 

sebabnya), biasanya ditandai dengan sakit yang menyebabkan kematian. Hal ini 

dilakukan sebagai bentuk pelestarian. Sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat (30) menyatakan “Kearifan lokal adalah 

nilainilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain 

melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”. 

2. Larangan Berladang Disekitar Pohon Tempat Lebah Bersarang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat  membuka lahan 

perladangan dekat pohon tapang akan menyebabkan lebah tidak mau lagi bersarang 

pada pohon tapang tersebut, penyebabnya adalah lebah lari karena asap ketika saat 

membakar atau membersihkan lahan dan pohon tapang dapat terbakar. Dalam teori 

lingkungan yang berpusat pada kehidupan, menyatakan bahwa manusia memiliki 

kewajiban moral terhadap alam. Kemudian didukung oleh pendapat yang dikemukakan 

oleh Paul Taylor dalam Rachmad (2008), kewajiban utama manusia sebagai subjek 

moral terhadap alam bisa menghormati “moral” alam salah satunya dengan cara tidak 

melakukan sesuatu yang merugikan alam dengan segala isinya. 
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Upacara/Adat Istiadat Sebelum Dan Sesudah Panen Madu 

1. Penjagaan Pohon dan Pembersihan Sekitar Pohon 

Tradisi sebelum panen madu dilakukan penjagaan dan menggosokgosokkan 

seluruh anggota badan dengan jeruk nipis dan mantra-mantranya. Mantara-mantra yang 

dilantunkan berupa syair bentuk dari meminta izin Dayang Sebunai yang dipercaya 

masyarakat dari wujud manusia menjelma menjadi pohon tapang tempat bersarang 

lebah madu. Syair tabe (dalam bahasa setempat permisi) antu atau mantra-mantra yang 

dinyanyikan dengan penjiwaan dengan keyakinan yang dianut masyarakat ternyata 

terbukti lebah tidak mengigit sampai membahayakan dan mantra ini merupakan warisan 

dari nenek moyangnya. 

Syair tabe (dalam bahasa setempat permisi) antu atau mantra-mantra yang 

dinyanyikan dengan penjiwaan dengan keyakinan yang dianut masyarakat ternyata 

terbukti lebah tidak mengigit sampai membahayakan dan mantra ini merupakan warisan 

dari nenek moyangnya. Fauzi (2012) menjelaskan syair tabe antu merupakan 

pengetahuan lama akan selalu diperbaharui dengan pengetahuan baru hasil 

pengamatan sendiri. 

2. Tradisi Menjelang Muar Manyi’ (Mengusir Lebah Untuk Memanenan Madu) 

Memasuki pelaksanaan Panen madu atau Muar Manyi’ tepatnya dalam kondisi 

bulan yang sudah lewat purnama atau dalam bahasa mereka bulan sudah kelam atau 

sudah tua. Untung (2011) menjelaskan pemanenan madu dimalam hari disebabkan 

suasana yang gelap sehingga lebah tidak dapat melihat orang yang hendak memanen, 

sehingga mereka dengan leluasa bergerak tanpa khawatir disengat lebah. 

3. Awal Malam Kelompok Sudah Berkumpul (Sehabis Matahari Terbenam) 

Setelah menjelang matahari terbenam semua anggota kelompok muar manyi’ 

(panen madu) berkumpul dibawah pohon tapang dan pengecekan keperluan 

pemanenan supaya tidak ada yang ketinggalan dirumah. Untung (2011) menjelaskan 

pengecekan alat-alat perlengkapan muar perlu dilakukan karena apabila kurang masih 

ada kesempatan bagi anggota untuk mencari atau mengambilnya kerumah (tempat 

tinggal). Hal ini sejalan dengan Iskandar (2013) rangkaian pemanenan madu bermula 

dari berkumpulnya kelompok pada awal malam sampai selesai menjelang subuh. Proses 

pemanenan madu ini dilakukan oleh masyarakat desa Tunggul Boyok dari dahulu 

sampai saat ini dan masih dipertahankan semua bentuk upacara/kegiatan pemanenan.  

4. Diadakan Pembagian Tugas Kerja  

Kelompok Pembuat Tebaok (Suluh Untuk Mengusir Lebah) 

Sebagian anggota pemanen madu ada yang ditugaskan menyiapkan suluh 

atau obor untuk pengusir lebah dari sarangnya. Suluh atau obor ini terbuat dari kulit 
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kayu Tinong atau sejenis kayu 

resak (vatica rassak) yang masih basah. Proses selanjutnya mengeringkan kulit 

kayu yang masih basah dengan cara di keringkan atau dipanggang di atas api 

unggun yang sudah dipersiapkan. Tebaok (Suluh atau obor) untuk pengusir lebah 

madu tersebut dalam bahasa daerah mereka disebut Nibu (Mikael, et al., 2015) 

Kelompok Pembuat Jatak (Tangga Untuk Naik Kepohon) 

Anggota yang diberi tugas oleh ketua kelompok pemanenan sebagai 

pembuat tangga untuk naik ke pohon tapang. Tangga yang dipergunakan untuk 

naik dalam bahasa masyarakat desa Tunggul Boyok disebut Jatak. Mujetahid 

(2007) Tangga berfungsi untuk membantu pemanjat dalam mengambil sarang 

lebah di atas pohon tapang. Tangga yang digunakan adalah batang bambu yang 

telah bentuk, kemudian dipasak dan dijadikan pijakan oleh si pemanjat.  

Kelompok yang Menyiapkan Makanan 

Ada anggota kelompok yang di tugaskan menyiapkan makanan seperti sayur 

mayur dan lauk pauk. Iskandar (2013) menjelaskan adanya solidaritas sosial yang 

sangat kuat di antara masyarakat yang ikut dalam kegiatan panen, yang ditandai 

dengan adanya pembagian tugas dalam pelaksanaan pemanenan seperti 

kelompok yang menyiapkan makanan. Mujetahid (2007) menjelaskan semua 

kelompok yang mendapat tugas masing-masing dalam satu kesatuan pemanen 

saling keterkaitan dalam rangkaian kegiatan sehingga apabila salah satu yang 

tidak dikerjakan maka proses berikutnya akan tertunda dan waktu yang akan 

diperlukan dalam pemanenan juga lebih lama. 

5. Pelaksanaan Pemanenan (Muar Manyi’) 

Bagi Tugas 

Tugas muar manyi’ ini dimaksudkan supaya pekerjaan dalam 

pemanenan di atas pohon mudah dilaksanakan. Apa yang dilakukan oleh 

kelompok dalam muar manyi’ ini tercermin sikap gotong royong dalam melakukan 

pekerjaan dan sikap gotong royong ini telah melekat pada diri masyarakat desa 

Tunggul Boyok dan merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang 

(Mikael, et al., 2015). 

Pengusiran Lebah (Pemuar) 

Setelah pekerjaan membuat tangga atau jatak selesai dan makanan telah 

siap, menjelang tengah malam anggota kelompok pemanen makan bersama 

sebelum melaksanakan pemanenan atau muar manyi’. Sambil menyalakan obor 

atau suluh (tebaok) mereka menyanyikan lagu lagu, yang syairnya mengandung 

makna mohon permisi atau Tabe’ kepada lebah madu agar tidak menyengat 

mereka sampai membahayakan. Menurut keyakinan mereka, lebah madu yang 

diusir tersebut harus ada yang menyengat mereka. Jika tidak ada yang menyengat 
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maka suatu pertanda yang kurang baik bagi pemanenan selanjutnya (Mikael, et al., 

2015). 

Pengemasan Sementara Dalam Kantong Plastik Dibawah Pohon 

Pengemasan sementara ini merupakan masuk kedalam rangkaian terakhir 

dalam pemanena madu, dimana madu yang sudah dipunggut oleh pemuar di 

dahan pohon lalu diturunkan kebawah selanjutnya kelompok yang bertugas 

menyambut dibawah sebagaimana perannya juga mengepak madu-madu yang 

sudah berada dibawah sehingga dalam mengangkut lebih mudah (Mikael, et al., 

2015). 

Sanksi-sanksi Terhadap Pengrusakan/Penebangan Pohon Tempat Bersarang 

Lebah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sanksi yang dikenakan terhadap 

pengrusakan/penebangan pohon tapang dikenakan adat setengah pati nyawa sebesar 

16 sampai 20 tail, yang nilai uangnya setara Rp 16.000.000 sampai Rp 20.000.000. 

Sejalan dengan pendapat Hardiansyah, et al., (2014) pohon yang telah ditebang atau 

dirusak harus diganti dengan sejumlah uang yang akan diperhitungkan sesuai harga 

pasaran. Peralatan kerja akan dikembalikan kepada pemiliknya jika denda adat sudah 

dibayar (Mikael, et al., 2015). 

E. Manfaat Lebah Madu 

Madu memiliki banyak manfaat bagi 

manusia. Secara umum madu berkhasiat 

menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan 

tubuh, dan stamina. Madu cepat berdifusi melalui 

darah, dan madu merupakan sumber energi yang 

cepat. Madu mendukung pembentukan darah serta 

membersihkan darah. Selain itu, juga ada efek 

positif dalam mengatur dan membantu peredaran 

darah tetap lancar (Shaikh, 2015). 

Madu mengandung zat antibakteri sehingga 

baik untuk mengobati luka bakar dan penyakit 

infeksi. Adanya rasio perbandingan karbon 

terhadap nitrogen yang tinggi, kekentalan madu yang membatasi pelepasan oksigen, 

oksidasi glukosa yang menghasilkan H2O2 dan sifat osmolaritas yang tinggi membuat 

bakteri sulit untuk hidup (Rostita, 2007). 

Madu yang alami bersifat perservatif atau mengawetkan. Selain itu, 

madu juga memiliki sifat higroskopis yaitu menarik air dari lingkungan 
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sekitarnya. Sehingga madu dapat digunakan untuk mengompres luka luar yang bersifat 

basah karena cairan dan nantinya akan ditarik oleh madu (Adji, 2008). 

F. Konservasi Lebah Madu Hutan di Masa Depan 

Untuk melestarikan Lebah Madu Hutan untuk selalu ada dan memberikan 

keuntungan secara ekonomi sudah diterapkan oleh berbagai Etnis di Indonesia. Selain 

tidak merusak hutan yang menjadi habitat atau tempat bersarangnya lebah madu hutan, 

pengambilan madu hutan juga dilakukan hanya setiap tahunnya untuk menjadi 

keberlangsungan hidup lebah madu hutan. Penggambilan sarang madupun tidak diambil 

semuanya, melainkan disisahkan sebagian sarang lebah madu yang bertujuan agar 

lebah dapat dengan cepat membangun kembali sarang dan menghasilkan madu. Hal 

tersebut yang dinamakan pengetahuan lokal. 

Pengetahuan lokal yang berkembang dimasyarakat pedesaan merupakan hasil 

dari kebiasaan masyarakat setempat atau kebudayaan masyarakat sebagai bentuk 

adaptasi terhadap alam dan lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat mengunakan 

cara-cara tersendiri untuk mengelola alam dan lingkungan. Baik dari 

pengalaman mereka sendiri maupun yang telah diturunkan secara turun temurun. 

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa pengetahuan lokal yang masih 

dipegang teguh oleh masyarakat yakni pengetahuan mengenai iklim dan gejala alam, 

pencarian sarang, cara perlindungan dari sengatan lebah, panen dan pengemasan, 

manfaat perlebahan terhadap kesehatan dan kepercayaan-kepercayaan lokal serta 

larangan dan sanksi. 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan lokal dalam kegiatan perlebahan memiliki potensi besar yang dapat 

dimanfaatkan pada masa mendatang yang dijadikan sarana dan prasarana budidaya 

lebah. Kegiatan budidaya lebah secara tradisonal mampu dipahami oleh pengetahuan 

ilmiah, maka pengetahuan lokal dapat dijadikan ilmu pengetahuan yang diterima dengan 

logis oleh masyarakat. Pengetahuan lokal juga memiliki kekuatan untuk menjaga 

keseimbangan alam dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya secara 

bijaksana. Dengan mengetahui bagaimana pengetahuan lokal, kita dapat mengetahui 

bagaimana mengelola dan melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan. 

Menurut Dutfiel (2004) menyimpulkan bahwa pengetahuan lokal atau 

pengetahuan tradisional itu bersifat ilmiah karena sebagian besar 

pengetahuan lokal tentang lingkungan hidup bersifat empiris dan 

sistematis yang dibuktikan oleh para ahli dari suatu pengetahuan lokal. 

Sebagian orang berpendapat pengetahuan lokal dikatakan tidak 

rasional dan bersifat mitos. Untuk diakui kerasionalannya sangat penting 

untuk dilakukan kegiatan perlebahan dalam pengetahuan lokal. 
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Pemahaman ini menjadi landasan penting untuk mengelola sumberdaya alam dan 

lingkungan secara bijaksana. Salah satunya yaitu tentang pengetahuan lokal dalam 

perlebahan. Upaya pelestarian dan perlindungan nilai pengetahuan lokal ditujukan bagi 

kepentingan estetis pada masa lalu yang memiliki nilai-nilai fungsional, ekonomi, dan 

nilai produktif lainnya. Upaya pelestarian dalam konteks ini juga memiliki upaya 

perlindungan dan pelestarian yang sifatnya lebih dinamis yang dijadikan norma adat dan 

tradisi budaya dalam aktivitas perlebahan. 

 

 

 

 

Kearifan lokal menjadi benteng terkhir dalam konservasi lebah madu hutan, tradisi yang 

bijaksana membantumasyarakat di desa untuk menjaga kualitas dari madu sehingga 

tetap baik. Lakukan kegiatan berikut untuk menumbuhkembangkan literasi lingkungan 

Anda.  

Setelah melakukan kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. menentukan sikap lingkungan tentang motivasi keingintahuan mahasiswa tentang 

kearifan lokal masyarakat dala memanen madu dari lebah 

2. Menunjukkan sikap lingkungan dalam mempelajari cara-cara memanen madu dari 

lebah madu hutan oleh masyarakat lokal di Indonesia 

3. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu dan peduli lingkungan) dalam 

aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

pengamatan, percobaan, dan berdiskusi. 

4. Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam menjaga lingkungan. 

5. Menyajikan data dan informasi tentang kerusakan habitat jenis lebah madu hutan 

dan memberikan usulan penanggulangan masalah. 

6. Berpartisipasi terhadap kegiatan lingkungan berupa kegiatan pengenalan lebah 

madu 

 

Tahukah kamu bahwa  

Perlindungan pengetahuan lokal bertujuan sebagai: (1) pelestarian atau 

konservasi pengetahuan lokal, (2) peningkatan inovasi, (3) pembagian 

keuntungan yang patut dan adil, dan (4) pembangunan yang 

berkelanjutan. 

 

Kegiatan Literasi Lingkungan 

 

[ 

B. 
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Upaya untuk mencapai kompetensi tersebut lakukan kegiatan berikut:  

Topik Kegiatan 

Kearifan Lokal Etnis di Indonesia dalam Konservasi Lebah Madu Hutan 

Tahapan Kegiatan 

Kegiatan 3 

 Buatlah kegiatan lapangan tentang kearifan lokal masyarakat dalam memanen 

lebah madu Hutan 

 Pilihlan salah satu etnis lokal yang memiliki jarak paling dekat dengan tempat 

studi Anda 

 Syarat etnis yang akan dikunjungi harus memiliki kearifan lokal yang masih 

dipraktikkan sampai saat ini 

 Bentuk 5 kelompok, masing-masing kelompok sebanyak 7 orang 

 Sebelum kunjungan lapangan Anda menelusuri sumber-sumber terkait untuk 

mempelajari bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat 

 Tentukan tanggal kunjungan Anda ke kelompok etnis di desa, jangan lupa 

tembusan surat ke ketua Adat/sejenisnya 

 Lakukan wawancara dengen memilih informan kunci sehingga data yang 

diperoleh dapat dipercaya, akurat dan dapat dipetanggungjawabkan 

 Laporkan hasil kegiatan kunjungan lapangan Anda secara individu 

 Setelah melakukan kegiatan tersebut, Anda diharapkan merefleksikan kegaiatan 

Anda. Tahapan Refleksi bertujuan untuk melatih sikap lingkungan Anda. Tahapan 

tersebut dikerjakan secara individu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Sikap dan Perilaku Lingkungan  

 

 Sikap dalam Menyajikan data dan informasi 

Apakah Anda, berkenan memberikan informasi tentang kearifan lokal 

masyarakat dalam pemanfaatan lebah madu hutan? 

Jelaskan alasan Saudara! 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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Refleksi Sikap dan Perilaku Lingkungan  

 

 perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu dan peduli lingkungan) 

Menurut Anda, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran 

masyarakat dalam melindungi lebah madu hutan berbasis pada kearifan lokal? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 perilaku bijaksana dan bertanggungjawab 

Menurut Anda, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran 

masyarakat dalam kegiatan konservasi berbasis kearifan lokal? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 Minat dalam Menyajikan Data & Informasi 

Apakah Anda, memiliki minat untuk membantu masyarakat untuk 

menyebarluaskan kearifan lokal mereka ? Apa yang harus Anda lakukan? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 Berpartisipasi dalam kegiatan Konservasi 

Menurut Anda, tindakan apa yang perlu untuk melestarikan kearifan lokal 

masyarakat dalam konservasi lebah madu hutan? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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Tahapan Deseminasi & Publikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Matakuliah :  
Dosen   : ___________________________________________ 
Rubrik ini dibuat sebagai acuan untuk penialaian kinerja (assessment authentic) 

 
No. 

 

Elemen  
Literasi Lingkungan  

Skor 
Maks 

Skor 
Perolehan 

1 Mampu menyusun melakukan wawancara untuk 
memperoleh informasi tentang kearifan lokal masyarakat 
dalam konservasi lebah madu 

15  

2 Mampu memberikan penjelasan ilmiah tentang kearifan lokal 
masyarakat dalam konservasi lebah madu 

5  

3 Terampil dalam menyusun laporan dan melakukan 
deseminasi hasil kegiatan 

10  

4 Mampu melakukan Sosialisasi tentang peran lebah Madu 
hutan  

10  

5 Memiliki Komunikasi yang terstruktur dan efisien 10  

6 Terampil dalam mengkomunikasikan hasil penelitian 10  

7 Terampil dalam mengedukasi masyarakat untuk 
membangun kesadaran 

10  

8 Memiliki ide untuk membangun kesadaran diri dalam 
membantu masyarakat  

10  

9 Mampu bekerjasama dengan anggota kelompok  10  

10 Berkontribusi terhadap kegiatan lingkungan    
 Jumlah Skor Maksimal 100  

 

 

 

 

Rubrik Penilaian Kegiatan Literasi Lingkungan 

 

Tahap kegiatan deseminasi ini ditujukan kepada kelompok target atau individu 

agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya 

memanfaatkan informasi tersebut. Kegiatan yang dilakukan yaitu: 

 

 Menyebarluaskan informasi kearifan lokal masyarakat kepada kelompok 

sasaran misalnya masyarakat di desa, anak sekolah dll. Sehingga 

meningkatkan kesadaran mereka dalam memanfaatkan lebah madu dan 

berupaya untuk melundunginya 

 

 Media yang dipilih yaitu media social dan pertemuan langsung kepada 

kelompok sasaran 
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Tes Formatif 

1. Dari hasil memperlajari kegiatan 3 ini. Coba ada jelaskan tentang apa itu Madu ? 

2. Apa manfaaf madu hutan bagi manusia ? 

3. Di dunia ini terdapat 9 jenis Lebah yang menghasilkan madu, coba anda sebutkan ? 

4. Coba sebutkan dan jelaskan tentang tahapan-tahapan pengambilan madu hutan ? 

5. Pengrusakan hutan seperti penebangan pohon-pohon besar dapat memberikan 

dampak negatif bagi kehidupan lebah madu hutan. Karena pohon tersebut menjadi 

habitat bagi lebah madu hutan membuat sarang. Sebagai pelajar, bagaimana solusi 

untuk melestarikan pohon-pohon tersebut ? 

 

 

 

 

1. Madu adalah cairan kental, berasa manis dan menyerupai sirup. Madu dihasilkan 

oleh lebah madu dari nektar atau sari bunga tanaman. 

2. Kelompok lebah terdiri dari tiga bagian, yaitu lebah ratu berjenis kelamin betina 

merupakan induk dari semua lebah dalam satu koloni hanya terdapat satu ekor 

lebah ratu, lebah pekerja (lebah betina) berjumlah bia mencapai puluhan ribu, dan 

lebah jantan hanya ratusan ekor. Kelompok lebah ini memiliki tugas masing-masing. 

3. Dunia terdapat sembilan spesies lebah madu yang sudah diketahui, diantranya Apis 

dorsata, Apis laboriosa, Apis mellifera, Apis florea, Apis andreniformis dan Apis 

cerana, serta Apis koschevnikovi. Baru-baru ini ditemukan dua spesies lebah madu 

baru yaitu Apis nigrocincta di Sulawesi dan Apis nuluensis di Kalimantan.  

4. Penentuan pengambilan sarang lebah madu hutan siap panen dapat di lihat dari 

sarang lebah yang terisi madu itu berwarna putih, jika sarangnya berwarna merah 

berarti sarang tersebut tidak terdapat madu. 

5. Pengambilan lebah madu hutan dengan cara membuat tangga untuk memanjat, 

menyiapkan ember sebagai tempat sarang madu dan pisau atau parang untuk 

memotong sarang lebah madu hutan. 

6. Secara umum madu berkhasiat menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan 

tubuh, dan stamina. 

7. Untuk melestarikan Lebah Madu Hutan untuk selalu ada dan memberikan 

keuntungan secara ekonomi sudah diterapkan oleh berbagai Etnis di Indonesia. Hal 

tersebut yang dinamakan pengetahuan lokal. 

 

Uji Kompetensi 

 

[ 

C. 

 

Rangkuman 

 

[ 

D. 
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8. Pengetahuan lokal juga memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan alam dan 

mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya secara bijaksana. 

 

 

 

Setelah mempelajari bagian ini, selajutnya kerjakan tugas untuk berikut untuk 

memperdalam pemahaman tentang lebah madu hutan. T 

1. Membuat artikel tentang Lebah Madu Hutan 

2. Pembahasan di dalam artikel meliputi; Cara mengkonservasi Lebah madu hutan 

di masa depan 

 

Kolom Saran 

 

Berilah saran setelah mepelajari kegiatan belajar 3 pada kolom ini, saran terkait 

dengan isi materi dan kegiatan pembelajaran.  

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

Tugas 

 

[ 

E. 
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       Kegiatan Belajar   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Upaya Konservasi Lebah Madu 
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Capaian Pembelajaran (CP) 

 Mengklasifikasikan dan menjelaskan bentuk konservasi lebah madu hutan untuk 

menumbuhkembangkan literasi lingkungan mahasiswa  

 Menjelaskan konservasi hayati lebah madu di Indonesia untuk memberikan wawasan 

kepada mahasiswa dalam pengembangan literasi lingkungan 

 Mengklasifikasikan jenis-jenis pohon di hutan hujan tropis sebagai tempat sarang 

lebah madu hutan upaya memberdayakan literasi lingkungan mahasiswa 

 

Tujuan 

 Menentukan sikap lingkungan tentang motivasi keingintahuan mahasiswa tentang 

konservasi hayati 

 Menunjukkan sikap lingkungan dengan mengidentifikasi jenis-jenis pohon sarang dari 

lebah madu hutan 

 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu dan peduli lingkungan) dalam 

aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

pengamatan, percobaan, dan berdiskusi. 

 Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam menjaga lingkungan. 

 Menyajikan data dan informasi tentang kerusakan habitat jenis lebah madu hutan 

dan memberikan usulan penanggulangan masalah. 

 Berpartisipasi terhadap kegiatan lingkungan berupa kegiatan pengenalan lebah 

madu 

 

 

 

 

Capaian Pembelajaran (CP) & Tujuan 
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Materi kegiatan belajar 4 ini akan dibahas mengenai konsep konservasi sumber daya 

alam dan lingkungan. Berikut ini adalah rincian penjelasan dari materi tersebut. 

 

A. Pengertian Konservasi 

Taukah kamu bahwa sampai saaat ini terjadinya penurunan keanekaragaman 

hayati dan umumnya disebabkan oleh adanya degradasi sumberdaya hayati dan 

kurangnya  upaya konservasi. Peneurunan keanekaragaman hayati yang terus 

berkelanjutan dapat menghilangkan tingkat keanekaragaman hayati di Dunia. 

Keanekaragaman hayati sangatlah penting bagi seluruh kehidupan di bumi. Indonesia 

merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Hal 

ini disebabkan Indonesia memiliki berbagai tipe hutan yang berbeda sesuai dengan 

kondisi geografis masing-masing daerah. Hutan Indonesia pun kaya akan 

keanekaragaman hayati. Namun keanekaragaman hayati di Indonesia lama-lama 

mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya pemburuan 

hewan-hewan endemik, pengalihan lahan, kebakaran hutan dan masih banyak lainnya. 

Untuk mencegah penurunanan keanekaragaman hayati di Indonesia, maka perlunya 

dilakukan konservasi terhadapa keanekaragaman hayati di Indonesia. Salah satunya  

 

Konservasi Lebah Madu Hutan. 

Apa itu konservasi ? 

 

 

 

 

Konservasi berasal dari kata Conservation yang terdiri atas kata con (together) dan 

servare (keep/save) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang 

kita punya (keep/save what you have), namun secara bijaksana (wise use). Ide ini 

dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama 

yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Konservasi dalam 

Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi di mana 

konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk 

Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau 

melindungi alam. Konservasi (conservation) adalah pelestarian atau 

perlindungan. Pengertian sekarang, sering diterjemahkan sebagai the wise 

use of nature resource (pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana). 

 

Uraian Materi 

 

A. 
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sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya 

alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Apabila merujuk pada pengertiannya, 

konservasi didefinisikan dalam beberapa batasan, sebagai berikut: 

 

1. Konservasi adalah menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi keperluan 

manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama (American Dictionary). 

2. Konservasi adalah alokasi sumber daya alam antarwaktu (generasi) yang optimal 

secara sosial (Randall, 1982). 

3. Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup 

termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang 

meningkat, sedangkan dalam kegiatan manajemen antara lain meliputi survei, 

penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan (IUCN, 

1968). 

4. Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat 

memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui 

untuk generasi-generasi yang akan datang (WCS, 1980). 

 

Pada tahun 1972 dilakukan pertemuan yang merupakan tonggak penting dalam 

pengembangan strategi konservasi global. Pertemuan tersebut dikenal dengan 

Stockholm Conference on the Human Environment. Hasil dari pertemuan tersebut antara 

lain pembentukan UNEP (The United Nations Environment Program) untuk menghadapi 

tantangan permasalahan lingkungan hidup di dunia, yang masih terfokus pada 

kerusakan dan konservasi sumber daya alam. Pada tahun 1992, Earth Summit di Rio de 

Janeiro, Brazil, atau yang dikenal sebagai United Nations Conference on Environmental 

and Development; atau yang dikenal dengan istilah KTT Bumi membahas berbagai cara 

untuk melindungi lingkungan dengan perhatian pada pembangunan ekonomi yang lebih 

berkelanjutan pada negara yang kurang sejahtera. Pertemuan tersebut juga berhasil 

meningkatkan perhatian dan keseriusan dunia dalam menghadapi berbagai krisis 

lingkungan, membangun pemahaman yang jelas antara upaya perlindungan lingkungan 

dan kebutuhan untuk mengentaskan kemiskinan di negara berkembang dengan bantuan 

dana dari negara maju. 

Lalu apa Tujuan Konservasi dan Manfaat Konservasi ? 

Berikut ini beberapa tujuan konservasi : 

1. Memelihara dan untuk melindungi tempat-tempat yang telah dianggap berharga agar 

tidak hancur.  

2. Melindungi benda-benda sejarah atau juga benda-benda pada zaman purbakala dari 

kehancuran dan kerusakan yang dapat diakibatkan oleh faktor alam, mikro 

organisme dan juga kimiawi. 
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3. Untuk dapat melindungi benda-benda cagar alam yang telah dilakukan dengan 

secara langsung seperti membersihkannya, memelihara dan juga memperbaiki baik 

secara fisik ataupun dengan cara langsung dari pengaruh berbagai macam faktor 

yang ada, contohnya seperti faktor lingkungan yang bisa merusak benda-benda itu. 

Selain tujuan konservasi, ada juga manfaat konservasi. Manfaat dari konservasi sebagai 

berikut : 

1. Melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara sebuah proses – proses 

ekologi maupun keseimbangan ekosistem dengan secara berkelanjutan. 

2. Melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah. 

3. Melindungi ekosistem dari sebuah kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, 

mikro organisme dan lain sebagainya 

4. Mencegah sebuah kerugian yang diakibatkan oleh suatu sistem penyangga 

kehidupan contohnya kerusakan pada hutan lindung, daerah aliran sungai dan lain-

lain. Kerusakan pada sebuah lingkungan akan mengakibatkan bencana dan 

otomatis akan mengalami kerugian. 

5. Mencegah sebuah kerugian yang diakibatkan hilangnya sumber genetika yang ada 

pada  sebuah flora yang mengembangkan bahan pangan dan bahan untuk obat-

obatan. 

Setelah mengetahui tujuan dan manfaat konservasi pada kegiatan belajar 4 ini, 

diharapkan agar setiap individul memiliki kepedulian terhadap lingkungan untuk 

keberlangsungan hidup flora dan fauna di Negara kita. Kegiatan konservasi dapat 

berjalan dengan baik apabila dilaksanakan secara lintas sektor dan lintar aktor. Bersama 

dan terpadu baik oleh penerintah maupun masyarakat (mencakup masyarakat umum, 

swasta dan lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi). 

Kawasan dan Kegiatan Konservasi Hayati 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, Kawasan Suaka Alam adalah 

kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai 

fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 

ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan 

Suaka Alam terdiri dari: 

1. Cagar alam 

2. Suaka margasatwa 

3. Hutan wisata; 

4. Daerah perlindungan plasma nutfah; 

5. Daerah pengungsian satwa. 
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B. Jenis-Jenis Konservasi 

Terdapat beberapa tempat konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia yang 

telah diresmikan pemerintah, sebagai berikut : 

1. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem 

asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, 

ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. 

Taman nasional merupakan salah satu jenis kawasan konservasi karena 

dilindungi, biasanya oleh pemerintah pusat dari perkembangan manusia dan 

polusi. Taman nasional memiliki fungsi sebagai perlindungan pada sebuah sistem 

penyangga kehidupan dan perlindungan pada hewan dan tumbuhan dan dalam 

pelestarian sumber daya alam. Selain itu pun, pada taman nasional penting untuk 

ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, dan rekreasi. Contoh: Pada Taman 

Nasional Gunung Leuser di Aceh, Taman Nasional Komodo di pulau Komodo, 

Taman Nasional Kepulauan Seribu, Taman Nasional Manusela, dan Taman 

Nasional Aketajawe Lolobata. 

2. Cagar Alam adalah sebuah tanah atau lahan atau hutan yang dijadikan sebagai 

kawasan konservasi. Kawasan ini diperuntukkan untuk melindungi dan 

membudidayakan flora dan fauna yang hampir mengalami kepunahan. Cagar 

alam di bangun pada habitat aslinya, dengan kata lain cagar alam termasuk 

dalam metode insitu. Metode insitu adalah metode konservasi yang dilakukan di 

alam. Sebagai kawasan konservasi, cagar alam juga dipakai untuk dunia ilmu 

pengetahuan. Dimana para ilmuwan dapat mempelajari dan membudidayakan 

jenis fauna dan flora yang langka. Karena diperuntukkan sebagai kawasan 

konservasi, cagar alam di larang dijadikan sebagai tempat wisata atau tujuan 

komersil. Sebuah ekosistem, dapat menjadi cagar alam jika memenuhi syarat 

berikut: 1) Memiliki ekosistem yang unik; 2) Terdapat jenis fauna dan flora yang 

dilindungi; 3) Ekosistem belum mengalami kerusakan parah atau kehancuran; 4) 

Ekosistem masih bersifat alami; dan 5) Memiliki luas yang cukup. Contoh: Pada 

Cagar Alam Rafflesia di Bengkulu, Cagar Alam Kawah Ijen di Jawa Timur, dan 

Cagar Alam Gunung Krakatau di Lampung. 

3. Pengertian taman laut adalah wilayah konservasi ada di dalam laut. Taman laut 

diperuntukkan untuk melindungi dan menjaga keseimbangan bawah laut. Selain 

itu, taman laut juga di pakai sebagai tempat berkembang biak flora dan fauna yang 

hampir punah. Taman laut juga di pakai sebagai tempat untuk memperbaiki 

ekosistem terumbu karang yang rusak dengan melakukan penanaman kembali 

terumbu karang. Taman laut berbeda dengan daerah konservasi lainnya. Taman 

laut dapat di pakai untuk rekreasi atau untuk tujuan komersil. Hanya saja, karena 

taman laut adalah daerah konservasi, aturan ketat bagi pengunjung diberlakukan. 
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Hal ini untuk mencegah pengunjung merusak wilayah konservasi. Untuk dapat 

menjadi taman laut, sebuah daerah diharuskam memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi; 2) Memiliki kekhasan ekosistem; 3) 

Ekosistem belum mengalami kerusakan parah, sehingga masih bisa diperbaiki; 4) 

Memiliki hewan asli yang terancam punah; dan 5) Memiliki daerah yang luas. 

Taman laut merupakan salah satu konservasi bawah laut yang ada di dunia. 

Melakukan perburuan ikan di wilayah taman laut sangat dilarang. Selaian itu bagi 

penyelam yang ingin menyelam, dilarang menyentuh terumbu karang, karena 

dikhawatirkan akan merusak terumbu karang tersebut. Salah satu contoh taman 

laut yang terkenal di Indonesia adalah taman laut Bunaken yang terletak di 

Manado. Salah satu keunggulannya yakni keindahan alamnya dan bebas dari 

sampah. 

Kebun Raya atau Kebun botani  adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis 

tumbuhan  yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi  ex-

situ (di luar habitat). Selain untuk penelitian, kebun botani dapat berfungsi sebagai 

sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Kebun Raya adalah sebuah 

kumpulan tumbuh-tumbuhan di suatu tempat yang berasal dari berbagai daerah 

untuk tujuan konservasi dan ilmu pengetahuan. Contoh: pada Kebun Raya Bogor, 

kebun raya kuningan, kebun raya cibodas, kebun raya baturaden. 

C. Macam-Macam Konservasi 

Secara umum bentuk konservasi dapat dibedakan atas 2 (dua) golongan, yaitu: 

1. Konservasi In Situ 

Konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di 

dalam habitat aslinya. Konservasi in situ mencakup kawasan suaka alam (Cagar 

alam dan Suaka Margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, 

Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam). Konservasi in-situ merupakan 

konservasi ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemulihan 

populasi jenis-jenis berdaya hidup dalam lingkungan alaminya, dan dalam hal jenis-

jenis terdomestifikasi atau budidaya, di dalam lingkungan tempat sifat-sifat 

khususnya berkembang. Jenis kegiatan konservasi in-situ adalah kebun binatang, 

taman safari, kebun botani dan museum. 

2. Konservasi Ek Situ 

Konservasi ek situ yaitu kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di 

luar habitat aslinya. Konservasi ek situ dilakukan oleh lembaga konservasi, seperti 

kebun raya, arbetrum, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan 

benih dan sperma satwa. Menurut Ngabekti (2013), konservasi exsitu adalah 

proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan (langka) dengan mengambilnya 

dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menempatkannya atau bagiannya 
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di bawah perlindungan manusia. Fungsi utama dari konservasi ex-situ 

(Departement Kehutanan, 2007; Suhandi, 2015) adalah melakukan usaha 

perawatan dan penangkaran berbagai jenis satwa untuk membentuk dan 

mengembangkan habitat baru sebagai sarana perlindungan dan pelestarian alam 

yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

untuk sarana rekreasi alam yang sehat. 

 

D. Konservasi Lebah Madu Hutan di Indonesia 

 

Madu merupakan salah satu produk perlebahan yang telah dikenal oleh 

masyarakat luas di seluruh dunia termasuk Indonesia (Bapedda NTB, 2015). Madu 

Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu madu hutan dan madu ternak. Pembuatan sarang 

lebah madu selama ini dilakukan dengan berbagai cara dengan tujuan menghasilkan 

jumlah lebah madu yang lebih banyak. Lebah madu hutan di Indonesia merupakan salah 

satu lebah madu yang sangat sulit untuk dibudiyakan. Hal ini karena sifatnya yang 

agresif. Berbeda dengan jenis lebah madu yang lainnya dapat dibudidayakan sehingga 

lebah madu hutan sangat sulit dilindungi. Lalu bagaimana cara melindungi lebah madu 

hutan? 

Di Indonesia pada dasarnya terdapat dua cara yaitu cara tradisional yang 

menggunakan tikung (sarang buatan), lalau (lebah bersarang di kayu besar), dan repak 

(lebah yang bersarang di sembarang tempat). Serta cara modern dengan menggunakan 

stup dari kayu yang berisi bingkai sisiran atau kotak kayu (Kurniawan et al., 2015). Jadi 

perlindungan kepada lebah madu hutan di Indonesia dapat dengan menggunakan 

sarang lebah buatan yang diletakkan di pohon seperti Putat (Barringtonia actutangula) 

sekaligus sebagai pakan lebah. Hasil madu yang didapat dari satu sarang tikung (sarang 

buatan) sebanyak 1-20 kg (Sofia, et al., 2017). 
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Selain menggunakan teknik sarang buatan yang diletakkan diatas pohon yang 

menjadi pakan lebah madu hutan, cara lainnya saat memanen madu, maka hanya 

kepala sarang lebah yang di potong dan diambil, serta pemisahan antara sarang dengan 

madu dilakukan secara tiris. Cara ini bertujuan agar lebah madu hutan dapat dengan 

cepat membuat sarang dan tidak mencari tempat lain untuk membuat sarang. Dengan 

demikian keberlangungan hidup lebah madu hutan tetap terjadi. Jika dibandingkan 

dengan lebah ternak, lebah madu hutan menghasilkan madu lebih banyak dan lebih 

cepat, yakni hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan saat madu diambil. 

Cara selanjutnya yaitu dengan cara melindungi pohon yang merupakan pakan dan 

tempat bersarannya lebah madu hutan. Lebah madu hutan akan terancam apabila 

pohon yang menjadi pakan dan tempat bersarang dirusak. Berikut jenis pohon yang 

merupakan pakan lebah, tempat sarang lebah buatan dan sebagai tempat lebah 

bersarang secara alami: 
 

Tabel 4.1. Jenis pohon penghasil madu hutan (The kinds of trees the produce 

honey forest) 

 

Perlindungan lebah madu hutan di Indonesia belum begitu diperhatikan oleh 

berbagai instansi, dikarenakan lebah madu hutan merupakan serangga yang dapat 

hidup sampai lima bulan dengan satu kali bertelur 1.500 telur setiap harinya. Jadi 

eksitensi lebah madu hutan tetap terjaga. Sehingga sangat sulit menuju kepunahan. 

Namun, secara Kearifan Lokal. Perlindungan lebah madu sudah dilakukan secara turun-

temurun dan sangat dihormati oleh masyarakat adat. 

Selain itu, Penentuan kepemilikan pohon sarang lebah juga dengan cara 

mempertahankan dari sepeninggalan turun temurun serta adanya penentuan 

kepemilikan pohon dengan cara menemukan pohon sarang lebah tanpa sengaja di 

hutan, sehingga petani tersebut berhak memberi kode terhadap pohon sarang lebah. 

Sanksi yang berlaku seperti terjadinya pencurian madu, tersangka akan mengganti 
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jumlah madu yang dicuri ± Rp. 250.000,-. Terjadinya pembakaran dan penebangan 

hutan, tersnagka harus mengganti rugi sejumlah uang yang disepakati bersama (Sofia, 

et, al., 2017). 

 

 

 

 

Konservasi lebah madu hutan sangat penting untuk menjaga kelestariannya, konservasi 

lebah madu hutan harus menjadi bagian dari sumber kesejahteraan masyarakat dimasa 

kini dan akan datang. Lakukan kegiatan berikut untuk menumbuhkembangkan literasi 

lingkungan Anda.  

Setelah melakukan kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Menentukan sikap lingkungan tentang motivasi keingintahuan mahasiswa tentang 

konservasi hayati 

2. Menunjukkan sikap lingkungan dengan mengidentifikasi jenis-jenis pohon sarang dari 

lebah madu hutan 

3. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu dan peduli lingkungan) dalam 

aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

pengamatan, percobaan, dan berdiskusi. 

4. Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam menjaga lingkungan. 

5. Menyajikan data dan informasi tentang kerusakan habitat jenis lebah madu hutan 

dan memberikan usulan penanggulangan masalah. 

6. Berpartisipasi terhadap kegiatan lingkungan berupa kegiatan pengenalan lebah 

madu 

 

Upaya untuk mencapai kompetensi tersebut lakukan kegiatan berikut:  

Topik Kegiatan 

Mencegah Kerusakan Hutan untuk Kelestarian Lebah Madu Hutan 

 

Tahapan Kegiatan 

Kegiatan 4 

Perhatikan Gambar berikut: 

 

Kegiatan Literasi Lingkungan 

 

[ 

B. 
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 Berdasarkan gambar tersebut, buatlah scenario film pendek berdasakan pada tema 

kegiatan 4 ini 

 Bentuk 5 kelompok, masing-masing kelompok sebanyak 7 orang 

 Setiap kelompok mendesain film pendek tentang konservasi lebah madu hutan 

 Film pendek yang didesain dengan durasi maksimal 5 menit 

 Hindari menggunakan kalimat atau kata-kata profokasi, sebaiknya gunakan kata-kata 

edukasi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam sikap lingkungan 

 Laporkan hasil kegiatan Anda kepada dosen melalui link youtube 

A 

B 
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 Setelah melakukan kegiatan tersebut, Anda diharapkan merefleksikan kegaiatan 

Anda. Tahapan Refleksi bertujuan untuk melatih sikap lingkungan Anda. Tahapan 

tersebut dikerjakan secara individu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Sikap dan Perilaku Lingkungan  

 

 Sikap dalam Menyajikan data dan informasi 

Apakah Anda, berkenan memberikan informasi tentang model konservasi 

lebah madu hutan lebah madu hutan? 

Jelaskan alasan Saudara! 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 perilaku bijaksana dan bertanggungjawab 

Menurut Anda, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran 

masyarakat dalam kegiatan konservasi? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 Minat dalam Menyajikan Data & Informasi 

Apakah Anda, memiliki minat untuk membantu masyarakat untuk 

menyebarluaskan informasi terkait praktik konservasi ? Apa yang harus Anda 

lakukan? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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Tahapan Deseminasi & Publikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Sikap dan Perilaku Lingkungan  

 

 

 Berpartisipasi dalam kegiatan Konservasi 

Menurut Anda, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan konservasi 

lebah madu hutan? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Tahap kegiatan deseminasi ini ditujukan kepada kelompok target atau individu 

agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya 

memanfaatkan informasi tersebut. Kegiatan yang dilakukan yaitu: 

 

 Menyebarluaskan informasi kearifan lokal masyarakat kepada kelompok 

sasaran misalnya masyarakat di desa, anak sekolah dll. Sehingga 

meningkatkan kesadaran mereka dalam memanfaatkan lebah madu dan 

berupaya untuk melundunginya 

 

 Media yang dipilih yaitu media social dan pertemuan langsung kepada 

kelompok sasaran 
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Nama Matakuliah :  
Dosen   : ___________________________________________ 
Rubrik ini dibuat sebagai acuan untuk penialaian kinerja (assessment authentic) 

 
No. 

 

Elemen  
Literasi Lingkungan  

Skor 
Maks 

Skor 
Perolehan 

1 Film pendek sesuai dengan topik dengan durasi makasimal 
5 menit 

15  

2 Mampu memberikan penjelasan ilmiah tentang konservasi 
lebah madu 

5  

3 Ide yang menarik dan edukatif 10  

4 Pesan dalam film pendek sangat informatif  10  

5 Memiliki Komunikasi yang terstruktur dan efisien 10  
6 Terampil dalam mengkomunikasikan hasil penelitian 10  

7 Terampil dalam mengedukasi masyarakat untuk 
membangun kesadaran 

10  

8 Memiliki ide untuk membangun kesadaran diri dalam 
membantu masyarakat  

10  

9 Mampu bekerjasama dengan anggota kelompok  10  

10 Berkontribusi terhadap kegiatan lingkungan    

 Jumlah Skor Maksimal 100  
 

 

 

 

Dari hasil memperlajari kegiatan 3 ini Anda diharapkan memiliki kompetensi dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:  

1. Jelaskan pengertian konservasi? 

2. Sebutkan tentang tujuan dan manfaat konservasi? 

3. Sebutkan dan jelaskan tentang jenis-jenis konservasi 

4. Jelaskan tentang konsevasi in situ dan ex situ? 

5. Setelah menbaca tentang kegiatan belajar 4 ini, coba jelaskan tentang cara 

konservasi lebah madu hutan? 

 

 

 

 

 

 

Rubrik Penilaian Kegiatan Literasi Lingkungan 

 

 

Uji Kompetensi 

 

[ 

C. 
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Setelah mempelajari kegaiatan belajar 4. Bacalah rangkuman ini untuk menambah 

wawasan Anda terkait dengan kegaiatan ini.  

 Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau 

melindungi alam. 

 Tujuan konservasi untuk memelihara dan melindungi tempat-tempat yang telah 

dianggap berharga agar tidak hancur.  

 Manfaat konservasi untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara 

sebuah proses – proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem dengan secara 

berkelanjutan. Melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah. 

Melindungi ekosistem dari sebuah kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, 

mikro organisme dan lain sebagainya 

 Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat 

maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi 

sebagai wilayah penyangga kehidupan. 

 Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, 

dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. 

 Cagar Alam adalah sebuah tanah atau lahan atau hutan yang dijadikan sebagai 

kawasan konservasi. 

 Pengertian taman laut adalah wilayah konservasi ada di dalam laut. 

 Kebun Raya atau Kebun botani  adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis 

konservasi yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi ex-

situ (di luar habitat). 

 Konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di dalam 

habitat aslinya. 

 Konservasi ek situ yaitu kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di luar 

habitat aslinya. 

 Konservasi lebah madu hutan dapat dilakukan dengan menjaga dan melestarikan 

pohon yang menjadi pakan dan sarang lebah madu hutan. 

 

 

 

 

Rangkuman 

 

[ 

D. 
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Setelah mempelajari kegiatan 4. Kerjakan tugas berikut untuk menambah wawasan 

Anda tentang materi ini, dengan cara buatlah makalah tentang konservasi lebah madu 

hutan. Makalah berisikan tentang: 

a. Undang-undang tentang konservasi 

b. Data pohon penghasil madu yang ada di lingkungan sekitar 

 

Kolom Saran 

 

Berilah saran setelah mepelajari kegiatan belajar 3 pada kolom ini, saran terkait 

dengan isi materi dan kegiatan pembelajaran.  

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

Tugas 

 

[ 

E. 
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Kegiatan Belajar 
 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

5 

   Lebah Madu Hutan di Kepulauan Sula 

[Tinjauan Etno-entomologi) 
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Capaian Pembelajaran (CP) 

 Menguraikan jenis lebah madu hutan di Kepulauan Sula Maluku Utara dari perspektif 

etno-entomologi masyarakat kepulauan sebagai bentuk konservasi lebah madu 

hutan untuk menumbuhkembangkan literasi lingkungan mahasiswa  

 Menjelaskan cara pemanfaatan madu dari lebah sebagai sumber obat dan pangan di 

tingkat lokal untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa dalam pengembangan 

literasi lingkungan 

 Mendeskripsikan bentuk kearifan lokal masyarakat dalam melindungi lebah madu 

hutan upaya memberdayakan literasi lingkungan mahasiswa 

 Menjelaskan tahapan memanen madu dari lebah secara tradisional untuk 

mengembangkan sikap lingkungan mahasiswa 

 

Tujuan 

 Menentukan sikap lingkungan tentang motivasi keingintahuan mahasiswa tentang 

perspektif pemanfaatan madu dari lebah hutan dari tinjauan etno-entomologi 

 Menunjukkan sikap lingkungan dengan menelaah manfaat teoritis dan faktual tentang 

manfaat madu untuk kesehatan masyarakat lokal di kepulauan Sula 

 Menunjukkan sikap lingkungan melalui keingintahuan tentang model konservasi 

lebah madu oleh masyarakat kepulauan sula serta cara memanen madu 

berdasarkan metode tradisional 

 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu dan peduli lingkungan) dalam 

aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

pengamatan, percobaan, dan berdiskusi. 

 Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam menjaga lingkungan. 

 Menyajikan data dan informasi tentang kerusakan habitat jenis lebah madu hutan 

dan memberikan usulan penanggulangan masalah. 

 Berpartisipasi terhadap kegiatan lingkungan berupa kegiatan pengenalan lebah 

madu 

Capaian Pembelajaran (CP) & Tujuan 
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Jika dilihat dari sudut pandang ethno-entomologi, Pemaknaan ethno-entomologi 

terhadap lebah madu diharapkan dapat mengungkap perilaku kehidupan sosial budaya 

masyarakat  desa Waibau kepulauan Sula Maluku utara, sehingga menambah informasi 

yang disampaikan menjadi lebih lengkap dari sudut pandang ethno-entomologi, selain 

dari disiplin ilmu dasar biologi. Ethno-entomologi adalah pengetahuan tentang 

penggunaan serangga khususnya lebah oleh masyarakat dengan melihat dari nama, 

klasifikasi dan kegunaannya (Posey & Plenderleith, 2004). Ethno-Entomologi yaitu studi 

ilmiah yang mengkaji interaksi antara serangga dengan masyarakat tertentu (etnis) 

dimasa lampau dan masa kini. 

Kajian mengenai Ethno-Entomologi sendiri merupakan suatu perspektif baru dalam 

dunia ilmu penegetahuan khususnya di Indonesia. Kajian ini mengedepankan ilmu sosial 

antropologi  dalam pendekatannya. Ethno-Entomologi merupakan ilmu yang mempelajari 

hubungan manusia dengan lingkungannya, dimana serangga merupakan bagian 

didalamnya. Dalam kehidupan manusia, serangga berperan penting dalam kehidupan 

manusia. Melalui pendekatan Ethno-Entomologi dipelajari secara luas mengenai 

bagaimana manusia berinteraksi, berpikir dan Mengolah serangga dalam kehidupan 

sehari-hari (Posey, 1990) 

Interaksi manusia denan serangga sebagai sumber obat, pangan, dan bagian dalam 

kebudaayaan, Misalnya Masyarakat di Bali yang mengkonsumsi capung sehari-hari 

untuk menggantikan daging yang hanya dapat dimakan saat upacara hari besar 

Keagamaan saja dan Malam/Lilin dari Lebah yang diambil masyarakat di beberapa 

daerah di Indonesia untuk dijadikan bahan kecantikan. Dua hal tersebut menunjukkan 

bahwa hubungan antara serangga dan manusia selalu terjalin erat. Pemaknaan dari 

sudut pandang ethno-entomologi berusaha untuk menafsirkan kembali  jenis serangga 

yang memiliki informasi yang berbeda pada saat ditemukan, dengan jenis serangga 

yang telah di klasifikasikan melalui buku ataupun sebagainya (Hadisoesilo, S. 2001) 

Lingkungan alam  di luar manusia meliputi keanekaragaman hayati flora dan fauna. 

Keanekaragaman hayati fauna diantaranya serangga, banyaknya spesies serangga di 

Indonesia sepertiganya merupakan lebah madu dari Famili “apidae”. Penyebaran lebah 

madu  yang merupakan jenis asli Indonesia diantaranya Apis dorsata Fabricius, Apis 

dorsata dapat ditemukan hampir di seluruh kepulauan di Indonesia kecuali Maluku dan 

Irian Jaya (Ruttner, 1988). Dari tiga subspecies A. dorsata, dua diantaranya terdapat di 

Indonesia yakni A. dorsata dan A.d. binghami. Secara morfologis, A. dorsata merupakan 

species lebah madu yang memiliki ukuran tubuh paling besar, dan sangat agresif. 

Subspecies A. dorsata binghami yang hanya terdapat di pulau Sulawesi dan pulau-pulau 

 

Uraian Materi 

 

A. 
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di sekitarnya, oleh beberapa ahli perlebahan seperti Maa (1953) Sedangkan daerah 

penyebaran dari A.d. binghami sampai saat ini baru diketahui di Sulawesi, kepulauan 

Sula dan pulau Butung (Otis, 1996), kecuali salah satu spesies lebah yang tidak terdapat 

di Indonesia yaitu  A. nuluensis,. Sedangkan Apis cerana tersebar di semua kepulauan 

Indonesia, kecuali di Maluku dan Irian. Menurut beberapa sumber, A. cerana yang ada di 

Ambon dan Irian bukanlah lebah asli pulau itu melainkan didatangkan dari daerah lain 

(Ruttner, 1988). Specimen A. koschenikovi yang disimpan di berbagai museum dikoleksi 

dari berbagai lokasi di Indonesia (Otis, 1996; Molan P C. 1999). 

Besarnya peranan keanekaragaman hayati fauna khususnya serangga bagi 

kelangsungan hidup manusia dan kemanusiaan merupakan pemanfaatan yang 

dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Hubungan manusia dengan 

serangga tidak bisa dilepaskan, karena serangga membantu manusia untuk survive di 

dunia. Sudah banyak jenis-jenis serangga yang dimanfaatkan manusia sejak zaman 

dahulu hingga saat ini, salah satu jenis serangga tersebut adalah lebah madu yang 

berperan sebagai pengendali alam maupun sebagai prilaku kebudayaan masyarakat. 

Pemanfaatan lebah madu oleh manusia meliputi ; Sumber protein, obat-obatan, bahan 

sandang, hiasan, kecantikan, dan kearifan lokal. Dalam kehidupan bermasyarakat di 

desa Waibau juga merupakan salah satu desa yang masyarakatnya memiliki tradisi, 

budaya, dan kebiasaan dari leluhur yang sampai sekarang masih diikuti misalnya 

Sebelum memanen cengkeh, masyarakat terlebih dahulu memanggil para tetuah dan 

pemuka agama di desa untuk membaca tahlil sebagai rasa bersyukur kepada yang 

kuasa, dan Memiliki adat Malom kub poa do Hoi yaitu merupakan adat istiadat dari 

leluhur sebelum melakukan suatu Upacara seperti upacara pernikahan, kematian, 

syukuran dan sebagainya, “Malom kub poa do hoi” ini menandakan bahwa masyarakat 

desa Waibau selalu menjalin silaturahmi antar sesama Manusia yang hidup 

Bersosialisasi. 

Masyarakat desa Waibau di kepulauan Sula Maluku Utara memanfaatkan madu dari 

Lebah sebagai mata pencaharian karena bernilai ekonomis sangat tinggi pemanfaatan 

lebah madu yang dilakukan oleh masyarakat desa Waibau yaitu dijadikan sebagai salah 

satu bahan pengobatan dan sebagai bahan tambahan makanan. Sarang dari lebah 

madu sering ditemukan pada dahan dan cabang pohon yang berkulit licin dan tinggi, 

sarang lebah madu juga dapat ditemukan menempel pada ceruk di tebing pohon. 

Pohon-pohon sarang ini biasanya sangat tinggi, mencapai 30-60 meter. Jenis-jenis 

pohon sarang antara lain menggeris (koompassia malaccensis), kempas (koompassia 

excels), ara (ficus sp), pulai (alstonia scholaris), Meranti (Shorea sp).  

Kearifan lokal masyarakat Desa Waibau dalam pengelolaan madu dengan teknik 

pemanenan tanpa menebang pohon tempat bersarang lebah untuk mendukung nilai-nilai 

konservasi dalam upaya melindungi dan melestarikan hutan. Pada dasarnya kearifan 

lokal terhadap lingkungan yang terdapat pada masyarakat merupakan hasil pengamatan 

dan pengalaman mereka di dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan 
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lingkungan sekitar yang terjadi turun temurun sejak dulu. Sebagian besar mata 

pencaharian masyarakat desa Waibau  adalah berkebun karena desa tersebut berlokasi 

dibawah kaki gunung dan dekat dengan hutan  Maka dari itu selain pohon-pohon tempat 

sarang lebah yang tidak ditebang, masyarakat juga sangat peduli dengan lingkungan 

sekitar. Hal ini merupakan kesadaran masyarakat setempat terhadap perlindungan dan 

pelestarian hutan serta Fauna yang hidup di hutan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa lebah madu yang dijumpai di desa 

Waibau Kepulauan Sula Maluku Utara adalah lebah madu hutan (Apis dorsata 

binghami), dimana lebah madu ini ukurannya terlihat lebih besar dari jenis lebah madu 

lainnya sehingga sering disebut lebah madu raksasa dan memiliki warna  madu yang 

berwarna kuning kecoklatan serta rasanya tergantung dari sumber nektar yang di dapat, 

dari hasil penelitian, madu tersebut sangat kental, rasa manis dan sedikit pahit karena 

bersarang di pohon pulai (Alstonia scholaris) yang memiliki kandungan alkaloid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pohon Pulai Alstonia scholaris  tempat 

sarang Lebah Apis dorsata binghami 

 

  

 
 

Sarang Lebah Apis dorsata binghami 

 

 
 

Katanuhi yang dibakar dan berasap 
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Sarang Lebah Apis dorsata binghami yang 

sudah ditinggal terbang oleh lebah dan siap 

panen 

 

 
 

Proses mengambil madu pada sarang lebah 

  

 
 

Menurunkan Sarang lebah dengan katrrol 

 
 

Sarang yang ditempati Larva lebah  

 

 
 

 

Botol bersih untuk Menyimpan madu yang 

telah diolah 

 
 

Bagian sarang untuk menyimpan Madu 
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1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Manfaat Lebah madu 

Pada hasil penelitian Pemanfaatan lebah madu oleh masyarakat Sanana khususnya 

desa Waibau yaitu dijadikan sebagai bahan Penambah rasa makanan dan bahan 

pengobatan. Berdasarkan Gambar 5.1 bahwa masyarakat lebih banyak mengkonsumsi 

madu sebagai bahan penambah rasa pada makanan dengan pemanfaatan tertinggi yaitu 

pada pemanis makanan (23%), madu sebagai bahan pengobatan pada penyakit 

diantaranya batuk (21%), magh (16%), diare dan masuk angina (12%), penambah 

stamina (2%), sedangkan madu untuk bahan kecantikan (14%). Sarang lebah banyak 

kandungan propolis. Di dalam propolis memiliki protein yang cukup tinggi, mineral (zat 

besi dan seng), vitamin A, B kompleks, C, D, E, Biotion, Glukosa, Bioflavonoid , dan zat 

nutrisi lainnya. Bahkan kandungan zat-zatnya itu mampu untuk mengobati penyakit 

kronis. Tetapi yang membedakan, kandungan bioflavonoid dalam setetes propolis itu 

sama dengan 500 buah jeruk (Suranto 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Diagram pemanfaatan madu dari lebah madu Apis dorsata binghami oleh 
Masyarakat desa Waibau 

2. Kearifan lokal Masyarakat dalam Melindungi Lebah Madu Hutan di Desa 

Waibau 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa Waibau memiliki dua kearifan 

lokal yaitu 1) Mak maked li atau saling menghargai dan 2) Membersihkan tempat sarang 

setelah memanen madu.  

3. Metode Panen Madu Lebah di Desa Waibau 

Metode yang digunakan dalam Memanen madu (Tabel 4.1) yaitu sebagai berikut : 

No

. 

Tahapan Memanen Madu Uraian aktivitas 

1. Mempersiapkan alat dan 

bahan sebelum proses 

memanen/Pra Memanen 

Sehari Sebelum memanen madu, pemanen madu 

terlebih dahulu menyiapkan penyangga yang 

terbuat dari Batang Bambu untuk digunakan 

sebagai tangga saat memanjat pohon pulai tempat 
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bersarang lebah madu dan katrol yang terbuat dari 

tali dan ember yang telah bersih berukuran besar 

yang digunakan sebagai wadah untuk menaruh 

dan madu yang telah sarang di panen. 

2. Meyiapkan alat dan bahan 

untuk memanen 

Pemanen menyiapkan alat dan bahan yang 

dibutuhkan selama proses memanen madu, aat 

dan bahan tersebut berfungsi untuk mengusir 

lebah dari sarangnya. Pemanen menggunakan 

serabut kelapa kering, mayang kelapa kering, 

kayu bakar, Obat nyamuk (Baygon/menguni) yang 

kemudian bahan-bahan tersebut digabung dan 

diikat pada sebuah batang bambu yang disebut 

Katanuhi oleh pmasyarakat Desa Waibau yang 

akan digunakan sebagai pengusir lebah 

3. Pengusiran Lebah dari 

Sarang 

Sesampainya di Lokasi tempat sarang lebah 

madu, pemanen pun mulai memanjat pohon pulai 

dimana lebah membuat sarang. Kumpulan bahan 

atau katanuhi pun dibakar dan ditancapkan 

dimana ujung/mulut bagian atas katanuhi tepat 

berada di bawah sarang lebah. Katanuhi 

menghasilkan bara api dan kabut asap agar lebah 

merasa tidak nyaman dan terbang menjauh dari 

sarangnya 

4. Proses Memanen Setelah lebah keluar sarang dan menjauh karena 

bara api dan kabut asap inilah seorang pemanen  

yang menungu di bawah memanjat keatas dekat 

letak sarang dan memerintah beberapa orang 

yang berada di bawah pohon agar menaikkan 

tempat untuk menaruh madu (ember cat) ke atas 

pohon melalui tali yang disiapkan. Maka madu pun 

segera diambil dengan cara mengiris sarang lebah 

yang ada madunya saja yaitu bagian kepala 

sarang berwarna putih kekuningan 

5. Proses setelah memanen 

Madu 

Setelah memanen Madu lebah hutan tersebut 

para pemanenpun membersihkan pohon Pulai 

tembat sarang lebah dari alat-alat panen yang 

telah digunakan dalam proses pemanenan. 

6. Proses Mengelola Madu 

Lebah Madu Hutan 

 Madu yang telah di panen kemudian dibawah 

pulang kerumah si Pemanen, madu tersebut 

kemudian ditiriskan dengan menggunakan 
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wadah/ember, Penyaring dan corong yang telah 

bersih, madu yang ditiris kemudian disimpan 

didalam Botol kaca yang penutupnya dari kain 

putih diikat dengan karet gelang dan ditempatkan 

pada penyimpanan yang teduh 

 

 

 

 

Masyarakat di Kepulauan Sula Maluku Utara memanfaatkan madu dari lebah madu 

hutan untuk kesehatan, mereka memiliki tradisi yang bijaksana dalam memanen madu 

dari lebah hutan. Lakukan kegiatan berikut untuk menumbuhkembangkan literasi 

lingkungan Anda.  

Setelah melakukan kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Menentukan sikap lingkungan tentang motivasi keingintahuan mahasiswa tentang 

perspektif pemanfaatan madu dari lebah hutan dari tinjauan etno-entomologi 

2. Menunjukkan sikap lingkungan dengan menelaah manfaat teoritis dan faktual tentang 

manfaat madu untuk kesehatan masyarakat lokal di berbagai Negara khusunya 

Indonesia 

3. Menunjukkan sikap lingkungan melalui keingintahuan tentang model konservasi 

lebah madu oleh masyarakat kepulauan sula serta cara memanen madu 

berdasarkan metode tradisional 

4. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu dan peduli lingkungan) dalam 

aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

pengamatan, percobaan, dan berdiskusi. 

5. Menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam menjaga lingkungan. 

6. Menyajikan data dan informasi tentang kerusakan habitat jenis lebah madu hutan 

dan memberikan usulan penanggulangan masalah. 

7. Berpartisipasi terhadap kegiatan lingkungan berupa kegiatan pengenalan lebah 

madu 

Upaya untuk mencapai kompetensi tersebut lakukan kegiatan berikut:  

Topik Kegiatan 

Ethno-entomologi Masyarakat Kepulauan Sula 

 

 

Kegiatan Literasi Lingkungan 

 

[ 

B. 
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Tahapan Kegiatan 

Kegiatan 5 

 Bentuk 5 kelompok, masing-masing kelompok sebanyak 7 orang kemudian telaah 

sumber kepustakaan yang terkait dengan etno-entomologi etnis-etnis di Indonesia 

dan contoh-contoh praktik etno-entomologi khusunya lebah madu beberapa etnis 

di berbagai negara 

 Buatlah analisis kritis terhadap praktik yang dilakukan dalam bentuk makalah 

 Klasifikasikan praktik yang bijaksana untuk ditiru dan praktik secara tradisional 

yang tidak mencerminkan aspek konservasi secara berkelanjutan 

 Uraikan ide pokok Anda di dalam makalah dan bandingkan dengan praktik yang 

dilakukan oleh etnis Sula di Maluku Utara 

 Uraikan tahapan-tahapan dalam memanen madu dari lebah hutan 

 Bandingkan antara setiap etnis, apakah sama atau berbeda dalam praktik etno-

entomologi mereka 

 Setelah melakukan kegiatan tersebut, Anda diharapkan merefleksikan kegaiatan 

Anda. Tahapan Refleksi bertujuan untuk melatih sikap lingkungan Anda. Tahapan 

tersebut dikerjakan secara individu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Sikap dan Perilaku Lingkungan  

 

 Sikap dalam Menyajikan data dan informasi 

Apakah Anda, berkenan memberikan informasi tentang etno-entomologi dari 

berbagai etnis di beberapa Negara? 

Jelaskan berdasarkan data telaah Anda? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu dan peduli lingkungan) 

Menurut Anda, apa yang perlu dipraktikkan untuk mencegah terjadinya 

kerusakan habitat dari lebah madu hutan, (jelaskan berdasarkan perspektif 

pengetahuan berbagai etnis)? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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Refleksi Sikap dan Perilaku Lingkungan  

 

 perilaku bijaksana dan bertanggungjawab 

Menurut Anda, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk membantu kelompok 

etnis di Indonesia Misalnya etnis Sula di Maluku Utara untuk melindungi lebah 

madu hutan di hutan Adat mereka? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 Minat dalam Menyajikan Data & Informasi 

Apakah Anda, memiliki minat untuk membantu kelompok etnis tertentu melalui 

pemberdayaan usaha-usaha kecil ditingkat desa untuk meningkatkan ekonomi 

mereka ? Apa yang harus Anda lakukan? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 Berpartisipasi dalam kegiatan Konservasi 

Menurut Anda, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk membantu kelompok 

etnis tertentu dalam melakukan konservasi berbasis pada potensi lokal di 

wilayah adat mereka? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
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Tahapan Deseminasi & Publikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Matakuliah :  
Dosen   : ___________________________________________ 
Rubrik ini dibuat sebagai acuan untuk penialaian kinerja (assessment authentic) 

 
No. 

 

Elemen  
Literasi Lingkungan  

Skor 
Maks 

Skor 
Perolehan 

1 Mampu menyusun analisis kritis makalah dengan informasi 
yang akurat dan terkini 

15  

2 Mampu memberikan penjelasan ilmiah tentang etno-
entomolohi beberapa kelompok etnis di berbagai negara 

5  

3 Terampil dalam menyusun laporan dan melakukan 
deseminasi hasil kegiatan 

10  

4 Mampu melakukan Sosialisasi tentang peran lebah Madu 
hutan  

10  

5 Memiliki Komunikasi yang terstruktur dan efisien 10  

6 Terampil dalam mengkomunikasikan hasil telaah pustaka 10  

7 Terampil dalam mengedukasi masyarakat untuk 
membangun kesadaran 

10  

8 Memiliki ide untuk membangun kesadaran diri dalam 
membantu masyarakat  

10  

9 Mampu bekerjasama dengan anggota kelompok  10  

10 Berkontribusi terhadap kegiatan lingkungan    
 Jumlah Skor Maksimal 100  

 

 

 

 

 

Rubrik Penilaian Kegiatan Literasi Lingkungan 

 

Tahap kegiatan deseminasi ini ditujukan kepada kelompok target atau individu agar 

mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya 

memanfaatkan informasi tersebut. Kegiatan yang dilakukan yaitu: 

 

 Menyebarluaskan informasi tentang praktik etno-ornitologi oleh berbagai etnis  

kepada masyarakat, anak sekolah dll. Sehingga meningkatkan kesadaran 

mereka dalam memanfaatkan lebah madu dan berupaya untuk melundunginya 

 

 Media yang dipilih yaitu media social dan pertemuan langsung kepada kelompok 

sasaran 
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Kolom Komentar 

 

Berilah Komentar setelah mepelajari kegiatan belajar 1 pada kolom ini, komentar 

terkait dengan isi materi dan kegiatan pembelajaran.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

A. Tes Formatif 

Setelah mempelajari kegiatan 5, Anda tentu telah mengetahui tentang praktik etno-

entomologi etnis Sula di Maluku Utara. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk 

menguji kompetensi pemahaman Anda tentang materi kegaiatan belajar 5.  

1. Jelaskan pengertian etno-entomologi? 

2. Mengapa interaksi manusia dan serangga sebagai bagian dalam kebudaayaan? 

3. Apa maksud dari Malom kub poa do Hoi? 

4. Jenis tumbuhan apa yang dianggap sangat bergantung pada penyerbukan jenis 

lebah Apis dorsata di kepulauan Sula? 

5. Berikan contoh manfaat madu untuk kesehatan yang dipraktikkan oleh etnis Sula 

di desa Waibau kepulauan Sula? 

6. Etnis Sula memiliki kearifan lokal Kearifan lokal dalam proses memanen madu. 

Jelaskan prosesnya 

7. Uraikan tehapan-tahapan memanen madu secara tradisional oleh etnis Sula di 

Maluku Utara 

8. Jelaskan penyebaran lebah madu  jenis asli Indonesia?  

 

 

 

Uji Kompetensi 

 

[ 

C. 
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Setelah mempelajari Modul kegiatan belajar 2 maka bacalah rangkuman berikut untuk 

menambah wawasan Anda.  

Ethno-Entomologi merupakan suatu perspektif baru dalam dunia ilmu penegetahuan 

khususnya di Indonesia. Kajian ini mengedepankan ilmu sosial antropologi  dalam 

pendekatannya. Ethno-Entomologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan 

manusia dengan lingkungannya, dimana serangga merupakan bagian didalamnya. 

Dalam kehidupan manusia, serangga berperan penting dalam kehidupan manusia.  

Interaksi manusia denan serangga sebagai sumber obat, pangan, dan bagian dalam 

kebudaayaan, Misalnya Masyarakat etnis Sula memanfaatkan lebah dengan cara  

diambil madunya untuk kepentingan kesehatan. Melalui pendekatan Ethno-Entomologi 

dipelajari secara luas mengenai bagaimana manusia berinteraksi, berpikir dan Mengolah 

serangga dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara serangga dan manusia selalu 

terjalin erat. Pemaknaan dari sudut pandang ethno-entomologi berusaha untuk 

menafsirkan kembali  jenis serangga yang memiliki informasi yang berbeda pada saat 

ditemukan, dengan jenis serangga yang telah di klasifikasikan melalui buku ataupun 

sebagainya (Hadisoesilo, S. 2001). Masyarakat etnis sula memanfaatkan madu dari 

lebah karena, sarang lebah banyak kandungan propolis. Di dalam propolis memiliki 

protein yang cukup tinggi, mineral (zat besi dan seng), vitamin A, B kompleks, C, D, E, 

Biotion, Glukosa, Bioflavonoid , dan zat nutrisi lainnya. Bahkan kandungan zat-zatnya itu 

mampu untuk mengobati penyakit kronis. 

 

 

 

 

Kerjakan tugas berikut untuk menambah wawasan Anda setelah mempelajari Modul 

kegiatan Belajar 5.  

1. Buatlah klasifikasi dari jenis lebah Madu hutan. Deskripsikan manfaat dari lebah 

tersebut sebagai sumber obat dan pangan? 

2. Buatlah action plan suatu program wirausaha terkait dengan pemanfatan lebah lebah 

madu hutan berbagai etnis di Indonesia? 

3. Jelaskan proses mengelola madu dari Lebah Hutan secara tradisional? 

4. Buatlan klasifikasi tumbuhan yang dijadikan sebagai sarang lebah madu hutan? 

5. Buatlah rencana wirausaha tentang madu dan cara promosinya?  

 

Rangkuman 

 

[ 

D. 

 

Tugas 

 

[ 

E. 
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Kolom Saran 

 

Berilah saran setelah mepelajari kegiatan belajar 5 pada kolom ini, saran terkait 

dengan isi materi dan kegiatan pembelajaran.  

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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