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Abstrak 

 

Lebah merupakan salah sau hewan yang istimewa yang mana sesuai 

dengan kandungan Surat An Nahl ayat 68-69, tertulis bahwasanya ‘Kemudian 

dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, 

di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan  bagi manusia’ hal tersebut jelas 

bahwasanya madu yang dihasilkan oleh lebah sangat mempunyai keistimewaan 

yaitu selain rasanya yang manis, juga merupakan obat dari segala macam 

penyakit. Dalam pelestarian lebah, diperlukan adanya wadah atau peternakan 

yang tertata rapi sehingga dalam pelaksanaan nya para peternak dapat membuat 

peternakan lebah yang baik dan benar. 

Bee Center  merupakan salah satu wadah bagi para calon ataupun para 

peternak yang hendak lebih memperdalam pendidikan tentang lebah dan tentang 

peternakan lebah. Selain hal itu, Bee Center  juga merupakan salah satu kawasan 

yang menarik dan dapat menjadi wisata masyarakat umum yang notabene ingin 

mengetahui bagaimana peternakan lebah dan pengetahuan pengetahuan lebah 

lainnya yang dikemas secara menarik. Beberapa tempat makan lebah juga 

disediakan terbuka bagi peternak lokal yang tidak atau belum mempunyai lahan 

ternak di lingkunganya. Pemrosesan madu di pabrik kecil yang ada di Bee Center 

ini juga akan lebih mempercepat produksi madu yang langsung dipanen di lahan 

peternakan tersebut. 

 

Kata Kunci : Lebah, Madu, Peternakan, Wisata Lebah Madu



 
 

 



 
 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Geografis Kota 

Kecamatan Subah merupakan salah satu kecamatan di 

Kabupaten Batang. Kabupaten ini terletak di jalur Pantura (Pantai 

Utara). Jalur ini merupakan jalur utama untuk menuju ke wilayah 

Barat dan Timur. Kabupaten Batang sebagai salah satu kabupaten di 

Jawa Tengah terletak antara 60 51’ 46” dan 70 11’ 47” Lintang 

Selatan dan antara 1090 40’ 19” dan 1100 03’ 06” Bujur Timur. 

Kabupaten Batang di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Pekalongan dan Kota Pekalongan, sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara, sebelah Timur berbatasan 

dengan Kab. Kendal dan sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. 

Secara geografis, Kabupaten Batang bisa dikatakan strategis, 

karena letaknya yang berada pada jalan yang menghubungkan antar 

provinsi. Hal ini dibuktikan dengan keadaan kendaraan yang melewati 

nya tidak pernah sepi dan selalu ramai pada saat waktu tertentu, 

seperti waktu liburan atau pada saat hari biasa.  

 

1.1.2 Kondisi Kepariwisataan di Subah 

Kepariwisataan di Kecamatan Subah untuk saat ini belum 

mempunyai satu daya tarik tersendiri. Hal ini dinyatakan dalam hasil 

survei tahun 2008 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batang 

yang menyatakan bahwa tidak tersedia objek wisata pada Kecamatan 

Subah. 

Dengan adanya sebuah wadah/kawasan khusus untuk berwisata 

lebah, maka dapat memicu masyarakat yang nantinya juga akan 

berkecimpung di dunia perlebahan. Wisata inilah yang nantinya juga 

akan menjadi wisata yang unik karena wisatawan bisa langsung 

memanen madu yang dihasilkan oleh lebah (wisata agro). Hal ini juga 

dikuatkan dengan data yang diperoleh tentang mata pencaharian 



 
 

warga Batang, untuk mata pencaharian peternakan masih sangat 

sedikit yaitu hanya 1,16 %.  

Tabel 1.1 

Banyaknya Sarana/Wahana Wisata Diperinci per Kecamatan Tahun 2008 
 

No Kecamatan Bioskop Hotel Objek Wisata 

1 Wonotunggal 0 0 0 

2 Bandar 0 0 1 

3 Blado 0 1 1 

4 Reban 0 0 0 

5 Bawang 0 0 0 

6 Tersono 0 0 0 

7 Gringsing 0 1 0 

8 Limpung 0 0 0 

9 Banyuputih 0 1 0 

10 Subah  0 0 0 

11 Tulis 0 1 0 

12 Pecalungan 0 0 1 

13 Kandeman 0 0 1 

14 Batang 0 3 2 

15 Warungasem 0 0 0 

Jumlah 2008 0 7 6 

 2007 0 7 6 

 2006 0 6 6 

 2005 0 5 7 

 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Batang 

 

1.2 Tujuan  

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah merancang dan merencanakan 

wisata peternakan lebah adalah: 

1. Menciptakan sebuah area wisata dengan brand lebah dengan atraksi wisata 

rekreatif, edukatif, dan produksi/pengolahan madu, yang dapat menjadi 

wisata unggulan di Kab. Batang. 

2. Menjadikan wisata agro yang ramah lingkungan dengan penekanan 

Arsitektur Ekologis pada aplikasi bangunan dan dalam penataan lansekap. 



 
 

PEMBAHASAN 

 

 Pada Bab ini akan membahas tentang semua hal-hal yang berkaitan 

dengan lebah madu, meliputi apa saja yang terkait dengan lebah madu atau 

perternakan lebah madu, jenis-jenis lebah madu, contoh-contoh souvenir lebah 

madu dan masih banyak lainnya. 

 

2.1 Lebah Madu 

Lebah madu telah di kenal oleh manusia sejak zaman budaya-budaya 

kuno beberapa ribu tahun yang lalu. Al Qur'an menempatkan secara istimewa 

lebah madu menjadi sebuah judul yaitu An Nahl (Lebah).  

Dalam salah satu ayatnya (Surah An Nahl ayat 68-69 tertulis: Dan 

Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, 

di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. 

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah 

jalan Tuhanmu yang telah di mudahkan. Kemudian dari perut lebah itu 

keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya 

terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang 

berpikir. 

 

 

Gambar Lebah Madu Sedang Mengambil Serbuk Sari 

\ 

2.2 Budidaya/berternak Lebah Madu 

1. Lokasi Berternak Lebah Madu 



 
 

Tujuan dari berternak lebah adalah menjaga koloni lebah agar tetap hidup, 

berkembang biak dan sehat serta menjamin produk-produk perlebahan 

antara lain madu, royal jelly dan pollen. Dalam upaya memperoleh tujuan 

tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi 

budidaya lebah madu, antara lain sebagai berikut : 

a. Menempatkan koloni lebah pada lokasi yang sesuai dengan 

memeperhatikan ketersediaan pakan, yaitu tanaman yang mengandung 

nektar dan pollen serta terjangkau oleh radius terbang lebah 1-2 km 

b. Terdapat sumber air bersih minimal dengan jarak 200-300 m agar 

memudahkan lebah menyejukkan sarangnya ketika musim kemarau. 

c. Tidak ada angin kencang 

d. Terhindar dari polusi udara dan jauh dari keramaian 

e. Ketinggian tanah dibawah 1000 meter diatas permukaan air laut dengan 

suhu 20º-30ºC 

 

2.3 Gagasan Perancangan 

Adapun gagasan yang diharapkan dari proses perencanaan Bee Center 

sebagai area wisata lebah madu di Subah Batang adalah sebagai berikut : 

1. Menciptakan sebuah bangunan yang mengaplikasikan metode metafora, 

dalam hal ini bangunan akan mengaplikasikan metafora tangible,  yaitu 

menggunakan fasad bangunan yang mengaplikasikan fasad dari Lebah 

maupun hal-hal yang berkaitan dengan lebah, seperti sarang lebah warna 

lebah dan lain-lain.  

2. Menciptakan konsep ekologis dalam penerapan bangunan dan penataan 

lansekap pada kawasan wisata.  

3. Membuat layout tata massa bangunan sesuai dengan zonasi menurut 

kegiatan yang diwadahi. Adapun dua zonasi yang dapat diwadahi secara 

garis besar menurut jenis user/pengunjung : 

a. Pengunjung 

Pengunjung dari area wisata Bee Center dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu : 



 
 

- Pengunjung sebagai wisatawan 

Pengunjung sebagai wisatawan di kategorikan kedalam zonasi 

kegiatan  Edukasi Rekreatif.  

- Pengunjung sebagai observer/researcher 

Pengunjung sebagai observer/researcher adalah pengunjung yang 

berkunjung dengan tujuan melakukan penelitian ataupun 

percobaaan, maupun mendalami ilmu tentang perlebahan. Di zona 

ini disediakan bagi rearcher yang akan meneliti lebih lanjut, yaitu 

laboratorium perlebahan. 

b. Penyedia Jasa 

Penyedia jasa yang dimaksud adalah user yang menyediakan beberapa 

jasa yang ada di dalam objek wisata ini, seperti : 

- Peternak 

Disediakn zona khusus kepada peternak yang akan menggunakan 

lahan ini dalam memanen madu. 

- Pedagang 

Pedagang akan diberikan zona khusus dimana para pedagang 

besar/kecil dapat memasarkan produk yang dijualnya. 

- Tenaga Pengajar 

Yang dimaksud  adalah tenaga informasi yang berhubungan dengan 

madu dan perlebahan. Ini adalah penyediaan bagi pengunjung yang 

hendak melakukan penelitian. 

- Pengelola Area 

Adalah beberapa orang yang mengelola area wisata ini secara 

administratif ataupun pengelola lapangan. 

 

2.4 Tampilan Bangunan 

Tata Bangunan yang dimaksud adalah pengelompokan konsep yang akan 

diaplikasikan pada fasad/material bangunan.  

1. Fasad Bangunan 



 
 

Fasad bangunan secara garis besar mengaplikasikan konsep metafora 

seperti yang disebutkan diatas. Metafora yang diambil adalah metafora 

Tangible. Metafora ini menggunakan bentuk fisiologis lebah dengan 

warna-warna mencolok yaitu kuning dan hitam.  

 

 

Gambar Penggunaan Metafora Lebah Madu 

 

Selain itu, pemakaian metafora yang mengambil dari sarang lebah yang 

terbentuk oleh bidang segi enam dengan sama panjang juga akan 

ditampilkan pada bangunan-bangunan penunjang lainnya. 

 

Gambar Sarang Lebah Madu Segi Enam 

 

 

 

Gambar Fasad Bangunan Menggunakan Metafora Segienam 

 



 
 

 

Gambar 4.14 Fasad Bangunan Metafora 

 

Adapun pemakaian bentuk sarang sebagai siteplan penempatan tata massa 

juga diaplikasikan pada konsep lansekap ini, sehingga akan tercipta kesan 

sarang dengan lebah madu yang hinggap diatasnya, jika dilihat dari atas. 

 

        

Gambar Pola Lantai Plaza 
   

2. Material Bangunan 

Sesuai dengan konsep awal, ekologis maka bangunan dibuat seramah 

mungkin. Penggunaan material yang ramah lingkungan seperti 

alumunium, kayu, dan kombinasi batu-bata dengan tanah liat sebagai 

dinding dapat menambah kesan bangunan menyatu dengan alam. 

3. Image Bangunan 

Image/kesan bangunan yang akan ditampilakn pada objek ini adalah kesan 

yang alami, namun futuristik. Pemberian warna bangunan yang seirama 

dengan image lebah, kuning, yang dipadupadankan dengan warna hijau 

dedaunan menambah kesan alami, yaitu lebah yang ada di alam sekitar. 
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