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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Kecamatan Parigi sebagai salah satu kecamatan yang berada di wilayah

Kabupaten Pangandaran memiliki kondisi alam yang sangat mendukung

perkembangan budidaya lebah madu. Kondisi tanah yang cukup subur

memungkinkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan

sebagai sumber pakan lebah. Iklim tropis dan keanekaragaman jenis tumbuhan

ABSTRAK

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPM) adalah memberikan
wawasan kepada petani lebah madu mengenai strategi pemasaran dan jaringan
pemasaran. Metnde yang digunakan adalah identifikasi masalah pemasaran lebah madu,
dan pelatihan. Hasil dari kegiatan PPM ini adalah terciptanya pemahaman yang baik tentang
strategi pemasaran, dan terciptanya jaringan pasar baru melalui kemitraan dengan
perusahaan lain.

Kata Kunci: Strategi pemasaran, jaringan dan kemitraan

ABSTRACT

The purpose of community service activities (PPM) was to make understanding regarding
marketing strategies and marketing network of honey bees. The method used in this activities were:
identification of marketing problem of the honey bees farmer's, and training. The results of this
PPM activities were getting the good understanding of marketing strategy and marketing network
through partnerships with other companies.

Keywords: Marketing strategy, marketing network and partnerships
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sangat memungkinkan ketersediaan bunga untuk pakan lebah sepanjang tahun.

Produk yang dihasilkan lebah madu dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi tiap

individu dalam menjaga kesehatan, pengobatan, serta diperlukan juga bagi

industri farmasi dan pangan.

Peluang pasar produk lebah madu dapat dimanfaatkan dengan baik jika

didukung pemasaran yang efisien. Pemasaran yang efisien ditandai dengan

adanya peningkatan pendapatan produsen, peningkatan keuntungan lembaga

pemasaran, dan peningkatan kepuasan konsumen. Pemasaran merupakan

indikator keberhasilan dari produk yang dihasilkan sehingga pemasaran tidak

dapat dipisahkan dengan produksi. Produksi lebah madu selalu mengalami

fluktuasi karena tergantung dengan musim bunga dari tanaman sumber pakan

lebah. Bagian produksi dapat mengatasi ketidakstabilan produksi tersebut dengan

melakukan koordinasi pada bagian pemasaran untuk menentukan sasaran pasar.

Perusahaan selalu berusaha untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran melalui

produk yang dihasilkannya. Upaya dari perusahaan yaitu menghasilkan produk

yang diminati oleh konsumen akhir dengan tingkat harga yang memberikan

keuntungan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Harapan perusahaan pada

umumnya yaitu memenuhi keinginan konsumen agartercipta kepuasan sehingga

dapat menjamin keberlangsungan usaha dan dapat mengembangkan usaha ke

arah yang lebih baik.

Kondisi eksisting di Kecamatan Parigi saat ini telah terdapat sejumlah

peternak lebah madu yang pengelolaannya secara tradisional alamiah berbasis

hobi kadang hanya untuk kepentingan konsumsi keluarga. Peternak lebah madu

telah berkembang di beberapa titik wilayah Perdesaan yang berada di wilayah

Desa Cintaratu dan Cintakarya dengan populasi stup (kotak sarang lebah) berkisar

250 buah yang tersebar di 60 orang yang disimpan di sekitar rumah masing-

masing. Akan tetapi dalam perkembangannya masih terdapat beberapa

permasalahan yang di hadapi peternak lebah madu, yaitu antara lain :

(TPObM) PengembmgmJaringim Pasar Produk Lebah UaduDlDesaCiMaratu Keeamatan Partgl Kabupatm
Pan^ndaran: Apip Supnadi, Enong Kadnrismm, Dwi Hasluti Lira Komariira



1.Pengelolaan  lebah  madu  masih  bersifat   tradisional  dengan

menggunakan alat sederhana

2.Pengelolaan lebah madu masih dilakukan secara perorangan (belum

terbentuk kelompok lebah madu)

3.Luas areal pasar masih sempit karena terkendala oleh lemahnya jaringan

pasar

4.Kendala modal untuk mengembangkan usaha masih menjadi masalah

yang besar

Sehubungan hal tersebut di atas guna membantu pengembangan usaha

lebah madu, khususnya dalam memasarkan produk mereka, maka perlu dilakukan

upaya peningkatan pemahaman mereka melalui kegiatan pelatihan maupun

pendidikan dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan tema

"Pengembangan Jaringan Pasar Produk Lebah Madu dl Desa Cintaratu

Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran".

1.2.  Persoalan yang dihadapi mitra

Sekaitan dengan usaha lebah madu, dalam prakteknya masih terdapat

beberapa permasalahan yaitu:

1)Keterbatasan pengetahuan Peternak lebah madu mengenai strategi

pemasaran

2)Keterbatasan pengetahuan Peternak lebah madu mengenai cara

membangun jaringan pasar.

BAB 2 TARGET DAN LUARAN

Bentuk luaran yang dihasilkan dalam program Iptek bagi peternak lebah

madu untuk komunitas budidaya lebah madu di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi

meliputi:

Tabel 2.1 Target dan luaran yang akan dilaksanakan '

No.  PermasalahanSolusiTargetLuaran

Jurnal Sabilulungan, Volume !No2\&5
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3.2. Metode Pendekatan Untuk Menyelesaikan Persoalan Mitra

Pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi Peternak lebah madu adalah melakukan identifikasi dengan cara

Memberikan penjelasan dan pelatihan
mengenai cara membangun jaringan
pasar produk lebah madu, sehingga
peternak lebah madu lebih berkembang
dalam kegiatan usahanya.

Keterbatasanpengetahuan
2   Peternak lebah madu mengenai

cara membangun jaringan pasar

Memberikan penjelasan dan pelatihan
kepada peternak lebah madu mengenai

cara menyusun strategi pemasaran,
sehingga diharapkan peternak iebah
madu terbnka wawasannya dalam
memasarkan produknya

Keterbatasanpengetahuan
1   Peternak lebah madu mengenai

strategi pemasaran

Justifikasi PenyelesaianPermasalahan PrioritasNo

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1 Permasalahan Prioritas Mitra dan Justifikasinya

Permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen yang

disepakati bersama serta justifikasi penyelesaian adalah sebagai berikut.

80% dari jumlah
peserta
memahami dan

mampu
membangun
jaringan pasar

produk lebah
madu

Mengumpuikan
Peserta minimal

30 orang. Mitra
memahami cara
membangun

jaringan pasar

produk lebah
madu

Peternak lebah
madu diberikan
penjelasan dan
pelatihan

mengenai cara
membangun
jaringan pasar

produk lebah
madu

Keterbatasan
pengetahuan
Peternaklebah
madu mengenai

cara
membangun
jaringan pasar

2.

80% dari jumlah
peserta
memahami

tentang    cara

menyusun
strategi

pemasaran

Mengumpuikan
Peserta  minimal
30 orang. Mitra
memahami dalam

menyusun
strategi

pemasaran

Peternak lebah
madu dlberikan
penjelasan dan

pelatihan
mengenai cara
menyusun strategi

pemasaran

Keterbatasan
pengetahuan
Peternak lebah
madu mengenai

strategi

pemasaran

(TPGbM) Pengembangan Jaringan Pasar Produk Lebah Madu Di Desa Cilttaratu Kecamatan Parigi Kabupaten
Pangandaran: Apip Supriadi, Encang Kadarisman, Dwi Hasmti Una Komariina
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Gambar 3.2 Metode Pelaksanaan ITGbM

3.5. Partisipasi Mitra

kegiatan,
Dokumentasi,
Draft Jurnal,
Buku Ajar

Materi meliputi
presentasi dan
pelatihan

pennasalahan mitra
meauan
kepada mitra

3.4. Rencana Kegiatan Yang Menunjukkan Langkah-Langkah Solusi Atas

Gambar 3.1 Prosedur Kerja

mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara dan FGD kepada mitra.

Selanjutnya menelaah kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan

yang dihadapi. Setelah diketahui hal-hal yang diperlukan Peternak lebah madu

mengenai jaringan pasar lebah madu kemudian menyiapkan materi presentasl

dan pelatihan. Sedangkan tahap akhir membuat laporan dan mempublikasikan ke

dalam jurnal PPM serta menyusun modul sebagai bahan pembelajaran.

3.3. Prosedur Kerja Untuk Mendukung Realises! Metode Yang Ditawarkan

(TTGbM) Pengemlxingan Jaringan Posur Pnx^k Ubah ^ath Di De^a Cml̂ ralu Kecamitan Parlgl Kabupalen
Pangfmdaran: Apip Supriadi, Encang Kadarisman, Owi Hastuti Lina Komariina



Kegiatan ITGbM ini merupakan kerjasama antara masyarakat, karangtaruna,

kelompok lebah madu dan aparat Desa Cintaratu dengan tim pelaksana PPM.

Adapun Peran serta Peternak lebah madu sebagai mitra dalam kegiatan PPM ini

lebih kepada hal-hal teknis, yaitu mengundang anggota untuk hadir pada acara

penyuluhan dan pelatihan, menyediakan tempat pertemuan beserta kursi, meja

dan pengeras suara, melakukan koordinasi izin pelaksanaan kepada RT dan RW

setempat, sedangkan tim pelaksana PPM berperan menyediakan materl

presentasi, melakukan presentasi, membangun jaringan pasar dan menyediakan

perlengkapan alat tulis pada presentasi, pelatihan maupun diskusi.

BAB 4 HASILYANG DICAPAI

4.1.Harga Produk Lebah Madu

Harga produk lebah madu (odeng) untuk ukuran 140 ml di tingkat

konsumen senilai Rp 45.000,-, dengan harga belt dari distributor seharga Rp

35.000,-, jadi terdapat margin sebesar Rp 10.000,. Adapun harga produk lebah

madu biasa, di tingkat konsumen sebesar Rp 37.500,- dengan harga beli dari

distributor seharga Rp 32.500,-, terdapat margin Rp 5.000,-. Nampak perbedaan

margin untuk madu odeng dengan madu biasa cukup tinggi. Hal ini terjadi karena

tingkat resiko dan kesulitan mendapatkan madu Odeng lebih berat dibanding

madu biasa.

4.2.Jaringan Pemasaran Lebah Madu

Jaringan pemasaran hasil produk lebah madu nampak masih sangat

sederhana, karena produk yang dihasilkannya pun masih terbatas. Tapi kedepan

ketika produk sudah melimpah, tentunya akan terjadi perubahan dalam pola

produksi dan juga pemasaran. Sampai saat ini produk yang dihasiikan oleh

kelompok ditampung dulu oleh pengumpul (Pembina kelompok) yang selanjutnya

disalurkan ke beberapa Apotek di daerah Parigi dan Pangandaran dan beberapa

individu yang membutuhkan. Daerah yang terjauh untuk distribusi adalah

terdapat juga distributor di Kabupaten Ciamis dan Bandung.
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(TPGbU) Pengembangan Jarmgmt Pasar Produk Ubah Madu DI Desa Clulanm Ktcamaum Pang) Kahupaun
Pangmdanm: Apip Supriadi, Encang Kadarisnun, Owi I Lasuui Una Kumarima



Dalam kegiatan ini bentuk peningkatan kapasitas manajemen

pengembangan usaha yang dilakukan adalah berupa pelatihan yang ditujukan

kepada kelompok petani madu untuk meningkatkan pemasaran produk usaha

madu mereka. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2016 di Desa

Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Pelatihan yang diikuti oleh 30 peserta petani madu ini menunjukkan

antusiasme mereka untuk bergabung serta ke dalam jaringan usaha dan berhasil

menginformasiian persyaratan yang harus dipenuhi produk madu untuk bisa

masuk ke dalam jaringan pasar nasional. Kegiatan pelatihan ini terdiri atas

pemaparan materi dan praktek lapang.

Pemaparan materi disampaikan oleh narasumber yaitu dosen dari

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. tentang tentang jaringan pemasaran

lebah madu. Banyak pengetahuan dan informasi baru yang diperoleh para petani

Jurnal Sabilulungan, Volume 1 No2\S9

4.3. Peningkatan Kapasitas Manajemen Pengembangan Usaha Bagi Kelompok

Tani Lebah Madu

ambar 4.1. Jaringan Pemasaran Lebah Madu

Untuk lebih jelasnya mengenai pola jaringan pemasaran lebah madu di Desa

Cintaratu Kecamatan Parigi, dapat digambarkan sebagai berikut:

(TPGhM) Peitgextangm Jartngrm Paxir Produk Ubah Mail DI Dem Cmlarau Kecamaum Parigi Kabupaten
Pangandanm: Apip Supfudi, Encaog Kadansman, Dwi Hastuti Una Komariina
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dalam pelatihan tersebut, antara lain adalah strategi pemasaran, konsep

pemasaran, memahami marketing, keunggulan bersaing, pemasaran dengan

model orientasi pasar, tantangan menghadapi pelanggan dalam menjual produk,

analisis pesaing dan strategi umum pemasaran. Umumnya para petani peserta

yang berasal dari Desa Cintaratu di Kecamatan Parigi tersebut belum memahami

informasi tersebut sebelumnya, sehingga diskusi yang hangat terjalin selama

pelatihan, terutama menyangkut cara memasarkan produk lebah madu dan

menjalin kemitraan dengan pihak lain.

(TTGbM) Pengembangan Jaringan Polar Produk lebah Modu Dl Deia Cmlaratu KiamaUm Parlgt Kabupaun
Pmgaodaran: Apip Supriad, Encang Kubrisnun, Dwi Hastuti Lioa Komariina



Jurnal Sabilulungan, Volume 1 No 2 \ 91

Gambar 4.2. Penyampaian materi kepada petani madu

4.4. Jejaring Kerjasama Petani Madu Dengan Mitra Usaha

Untuk mendukung pemasaran produk madu, perlu adanya kerja sama

dengan Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI) di level nasional. Sebagai

gambaran untuk membangun kemitraan sebagaimana penelitian Retno, dkk

(2012) dapat mencontoh yang dilakukan PD. Dian Niaga di Kabupaten Sumbawa

dalam memasarkan produk lebah madu melalui JMHI, JMHI telah

menandatangani kontrak jual beli madu dengan PD. Dian Niaga yang berfungsi

memasarkan madu dengan merek JMHS baik di dalam maupun di luar negeri.

(TPGhM) PengembangimJarmganPasar Produk Lebah Madu DIDesaCinlaralu Kecamum Parlgl Kabupalea
Pangqndaran : Apip Supiiadi, Encang Kadarisman, Dwi Hastuti Una Komarlina



Sampai saat ini, JMHS masih kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar

terhadap madu hutan, mengingat produksi panen madu sangat fluktuatif sangat

tergantung kondisi alam terutama cuaca/musim. Untuk memperbesar kapasitas

produksi, bahkan JMHS menerima madu hutan yang dipanen di luar Sumbawa,

seperti dari Kabupaten Bima dan sekitarnya, dengan menetapkan SOP dan standar

pemanenan dan prosesing madu yang baku. Berdasarkan wawancara dengan

anggota JMHS, mereka mengharapkan dapat menambah keanggotaan petani

penghasil madu agar kapasitas produksi dapat meningkat. Oleh karena itulah,

pada tahap pertama penelitian ini dilaksanakan pelatihan kepada petani madu

hutan yang potensial untuk dapat dijadikan anggotaJMHS.

Perkembangan usaha madu di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten

Pangandaran selama ini kurang mendapat perhatian, baik dari Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah. Yang dikeluhkan oleh petani lebah madu disamping

mengembangkan pemasaran adalah dalam hal pendanaan. Bantuan pemerintah

sangat diperlukan dalam upaya mengembangkan usaha mereka, dengan

berdiversifikasi produk dan inovasi baru dalam memproduksi lebah madu,

sehingga para petani lebah madu dapat bersaing dengan produk lebah madu

lainnya.

Pada akhir kegiatan dilaksanakan tanya jawab antara nara sumber dengan

petani lebah madu seputar bagaimana mengembangkan pemasaran produk lebah

madu. Hasil diskusi antara lain mengungkap bahwa pada dasarnya peluang pasar

madu hutan masih sangat luas baik di dalam maupun di luar negeri. PT Amway

sebagai distributor madu hutan saat ini mengharapkan dapat memenuhi pasar

madu hutan di luar negeri seperti Malaysia, Australia dan Singapura. Selain itu

banyak diversifikasi produk madu hutan yang potensial untuk dikembangkan,

antara lain sebagai aksesoris, hiasan maupun produk lilin madu untuk diolah dan

dikembangkan lebih lanjut (Retno, dkk, 2012).

4.5. Strategi Pengembangan Produk Lebah Madu
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(TPGhM) Pengembaagan Jarmgan Pasar Prodxk Ubah Mail Dt Desa CMaiaii Kecaaaum Parttf Kabxpaten
Paigaadanm: Apip Supnadi, Eocang Kadarisman, Dwi Hastub Una Komariina
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