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ABSTRACT 

This study aims to analyze the household welfare of farmers HKm based on economic and 

social aspects and analyze the role of HKm to household income. This research was 

conducted in Sapit Village, Suela Subdistrict, East Lombok by using the descriptive method. 

Based on the BPS category, the results of this study indicate the welfare of farmers HKm is in 

the category of high to moderate with a score of 48-29 most of which include the category of 

being. HKm contribution to total household income is 27,39% with average income every 

year equal to Rp. 4,365,586. Thus, HKm has a low role to household income. 

Keywords: Welfare, the role of HKm 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan rumah tangga petani HKm 

berdasarkan aspek ekonomi dan sosial serta menganalisis peran HKm terhadap pendapatan 

rumah tangga. penelitian ini di lakukan di Desa Sapit Kecamatan Suela Lombok Timur 

dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan kategori BPS, hasil dari penelitian ini 

menunjukkan kesejahateraan petani HKm berada pada kategori tinggi hingga sedang dengan 

nilai skor 48-29 yang sebagian besar termasuk kategori sedang. Kontribusi HKm terhadap 

pendapatan total rumah tangga sebesar 27,39 % dengan pendapatan rata-rata setiap tahunnya 

sebesar Rp. 4.365.586. Dengan demikian, HKm memiliki peran rendah terhadap pendapatan 

rumah tangga.  

 

Kata kunci: kesejahteraan, peran HKm 
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PENDAHULUAN 

Masyarakat pinggiran hutan digambarkan 

dengan kondisi yang memiliki 

ketergantungan yang tinggi terhadap hasil 

hutan dan lahan hutan, daerah terisolir dan 

terpencil yang jauh dari akses pelayanan 

pemerintah, serta kondisi kesejahteraan 

yang rendah. Kesejahteraan masyarakat 

pinggiran hutan erat kaitannya dengan 

kemiskinan, dimana kemiskinan 

digambarkan dengan kondisi masyarakat 

yang memiliki pendapatan yang rendah 

dan memiliki keterbatasan akses untuk 

meningkatkan sumberdaya yang ada 

(Bugkaes, et al. 2013). 

Pengukuran kesejahteraan rumah tangga 

berdasarkan konsep Human Development 

Index (HDI) yang mengidentifikasi 

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 

masyarakat untuk dapat berpartisipasi. 

Kemampuan dasar tersebut menyangkut 

kemampuan untuk dapat mencapai hidup 

yang panjang dan sehat, kemampuan untuk 

mencapai ilmu pengetahuan, dan 

kemampuan untuk mendapatkan akses 

pada sumber-sumber yang diperlukan 

dalam rangka hidup yang layak. Oleh 

karena itu, pengukuran kesejahteraan 

rumah tangga pada hakekatnya terdiri dari 

dua dimensi yaitu: kesejahteraan secara 

ekonomi dengan indikator tingkat 

pendapatan (income per kapita) dan secara 

sosial dengan indikator kesehatan dan 

pendidikan (Hartoyo, 2010). 

Upaya pengentasan kemiskinan atau 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 

sekitar hutan banyak dilakukan oleh 

pemerintah melalui berbagai macam 

program, salah satunya berupa Perhutanan 

Sosial dengan skema Hutan 

Kemasyarakatan (HKm) (Nandini, 2013). 

Keberadaan Hutan Kemasyarakatan 

memberikan akses dan ruang kawasan 

hutan untuk mengatasi masalah sosial 

ekonomi masyarakat sekitar kawasan 

hutan, serta memberikan legalitas terhadap 

masyarakat untuk turut mengelola kawasan 

hutan. Program Hutan Kemasyarakatan 

(HKm) lahir dari hasil  SK Menteri 

Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 

tanggal 20 November 1995, yang 

diselenggarakan dalam bentuk pemberian 

hak pengusahaan suatu kawasan hutan 

negara terhadap rumah tangga masyarakat 

yang bertempat tinggal di sekitar kawasan 

hutan (Prasetyo, 2013; dan Markum, et al. 

2014).  

Pelaksanaan skema Hutan 

Kemasyarakatan di Desa Sapit sudah 

berjalan sejak tahun 2014 hingga sekarang 

dan sudah mendapatkan sentuhan khusus 

dari berbagai stakeholder diantaranya 

pemerintah dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dengan berbagai 

program yang sudah berjalan seperti: 

pemberdayaan masyarakat, pelatihan 

kelembagaan kelompok serta fasilitasi 

bantuan bibit. Namun pelaksanaan skema 

Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa 

Sapit Kecamatan Suela belum diadakan 

studi evaluasi sosial ekonomi terkait 

dengan kesejahteraan rumah tangga petani 

Hutan Kemasyarakatan (HKm) 

berdasarkan indikator Badan Pusat 

Statistik, oleh karena itu, penting untuk 

melakukan penelitian tentang “Peran 

Hutan Kemasyarakatan (HKm) 

Terhadap Kesejahteraan Rumah 

Tangga Petani Desa Sapit Kecamatan 

Suela Lombok Timur”. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di HKm Dongo 

Baru Desa Sapit Kecamatan Suela 

Lombok Timur. Lokasi penelitian ini 

dipilih secara purposive dengan 

pertimbangan bahwa HKm Dongo Baru 

telah mendapatakan IUPHKm serta belum 

diadakannya studi evaluasi terkait dengan 

kesejahteraan rumah tangga petani. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 

50 rumah tangga responden yang menjadi 

anggota kelompok HKm Dongo Baru yang 

ditentukan dengan menggunakan metode 

proportional sistematis random sampling. 

Pengambilan data dilaksanakan pada bulan 

Februari-Maret 2018.  

Data yang digunakan dalam penelitian 

berupa data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh melalui wawancara 

dan observasi dengan menggunakan 

kuesioner. Data sekunder diperoleh dari 

penelitian terdahulu, lembaga/instansi 

terkait seperti KPH dan Kantor Desa Sapit. 

Metode analisis data yang digunakan yaitu 

analisis deskriptif kuantitatif, criteria 

kesejahteraan menurut Badan Pusat 

Statistik (2014). 

Pendapatan Rumah Tangga Petani 

HKm 

Pendapatan diperoleh dengan menghitung 

selisih antara total penerimaan dari hasil 

produksi dengan total biaya yang 

dikeluarkan petani selama satu tahun 

menggunakan rumus: 

P  = Tr - Tc 

Ptot = PHKm + Pnon-HKm 

Keterangan: 

P  = Pendapatan 

Ptot  = Pendapatan total 

Tr  = Total revenue 

Tc  = Total cost 

PHKm  = Pendapatan dari program HKm 

Pnon-HKm = Pendapatan dari kegiatan non 

HKm 

Kesejahteraan Petani HKm 

Tingkat kesejahteraan rumah tangga 

diukur menggunakan kriteria Badan Pusat 

Statistik (2014) dengan aspek ekonomi, 

pendidikan, dan kesehatan . Metode yang 

digunakan dengan memberikan skor pada 

setiap aspek. Besaran masing-masing 

aspek ditampilkan pada Tabel 1 

Tabel 1. Tingkat Kesejahteraan Kumulatif 

Rumah Tangga Responden  

Aspek 
Range 

Skor 

Kelas 

Skor 
Kriteria 

Ekonomi 5-15 

12-15 

9-11 

5-8 

Tinggi  

Sedang  

Rendah  

Kesehatan 5-15 

12-15 

9-11 

5-8 

Tinggi  

Sedang  

Rendah 

Pendidikan 6-18 

15-18 

11-14 

6-10 

Tinggi  

Sedang  

Rendah 

Jumlah 16-48 

39-48 

29-36 

16-26 

Tinggi  

Sedang  

Rendah 

Peran Hutan Kemasyarakatan (HKm) 

Terhadap Pendapatan Rumah Tangga 

Peran Hutan Kemasyarakatan (HKm) 

terhadap pendapatan rumah tangga dilihat 

dari nilai kontribusi yang dihasilkan untuk 
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pendapatan rumah tangga, dengan 

menggunakan rumus: 

PHKm% = 
����

���� 
 x 100% 

Keterangan: 

PHKm% = Kontribusi pendapatan HKm 

terhadap total pendapatan 

rumah tangga 

PHKm  = Pendapatan dari program HKm 

Ptot  = Pendapatan total rumah tangga\ 

Berdasarkan rumus tersebut, dapat 

dikategorikan bahwa: 

1) Apabila nilai kontribusi 66,67%-100%, 

maka HKm berperan tinggi 

2) Apabila nilai kontribusi 33,34%-

66,66%, maka HKm berperan sedang 

3) Apabila nilai kontribusi 0,01%-

33,33%, maka HKm berperan rendah 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan diperoleh rata-rata umur 

responden berada pada kisaran antara 41-

62 tahun. Umur responden masih 

tergolong ke dalam usia produktif, maka 

akan mempunyai motivasi yang tinggi 

dalam dirinya, sehingga akan akan 

berusaha lebih maju dalam segala hal yang 

dikerjakannya untuk mendapatkan hasil 

yang lebih baik (Tiurmasari, 2016). 

Tingkat pendidikan yang paling banyak 

dicapai oleh responden adalah tamat SD 

(80%), dan tamat SMA (10%). Rata-rata 

jumlah anggota keluarga yang dimiliki 

oleh sebagian besar responden sebanyak 3 

orang. Jumlah anggota keluarga akan 

berpengaruh terhadap besarnya jumlah 

tenaga kerja yang ada di dalam keluarga 

untuk mendukung dalam kegiatan 

berusaha tani (Afriani, 2012). Selain 

sebagai petani seperti petani HKm, petani 

kebun, dan petani sawah,  responden juga 

memiliki pekerjaan lain di luar usaha tani 

seperti dagang, buruh tani, ojek, dan 

peternak. Luas lahan rata-rata yang 

dikelola oleh responden sebesar 0,56 ha. 

Besar kecilnya luas lahan yang diusahakan 

dapat berpengaruh terhadap pendapatan 

yang diterima (Abdurachman, 2015). 

Analisis Pendapatan Rumah Tangga 

Responden  

I. Pendapatan HKm 

Pendapatan petani HKm diperoleh dari 

selisih antara total penerimaan dengan 

total biaya produksi yang dikluarkan. 

Penerimaan diperoleh dari penjualan hasil 

panen selama satu tahun terakhir. Rata-rata 

penerimaan, biaya, dan pendapatan, dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Rata-rata Pendapatan Responden  

No. Komponen 
Nilai Pendapatan  

Rp/llg/th Rp/llg/th 

1 Penerimaan 5.439.400 

4.365.586 
2 

Biaya 

Produksi 
1.073.814 

Pendapatan bersumber dari penjualan hasil 

buah-buahan dan tanaman empon-empon, 

karena HKm Dongo Baru merupakan 

hutan lindung, oleh karena itu dalam 

pelaksanaannya harus disesuaikan dengan 

peraturan perundangan nomor 6 tahun 

2007, yang menjelaskan bahwa 

pemanfaatan hutan lindung dapat 

dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan 

kawasan, pemanfataan jasa lingkungan, 

dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, 

dimana bentuk pemanfaatan kawasan 

berupa usaha budidaya tanaman obat, 
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budidaya tanaman hias, budidaya jamur, 

budidaya lebah, penangkaran satwa liar, 

rehabilitasi satwa, atau budidaya hijauan 

makanan ternak.  

II. Pendapatan Luar HKm 

Sumber pekerjaan responden di luar HKm 

sebagian besar sebagai petani, dikarenakan 

dalam penggunaan lahan didominasi oleh 

persawahan serta pertanian tercatat dalam 

profil Desa Sapit memberikan sumbangan 

terbesar dalam pendapatan masyarakat. 

Oleh karena itu, pekerjaan sektor pertanian 

dijadikan sebagai mata pencaharian pokok 

masyarakat dan lebih banyak bergantung 

dari hasil berusaha tani. Rata-rata 

penerimaan, biaya, dan pendapatan luar 

HKm, disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3. Rata-rata Pendapatan Luar HKm 

No. Komponen 
Nilai Pendapatan  

Rp/llg/th Rp/llg/th 

1 Penerimaan  

11.258.255 

 Pertanian 8.856.000 

 
Non-

pertanian 
4.904.457 

2 
Biaya 

Produksi 
2.502.202 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa 

lahan pertanian baik berupa sawah tadah 

hujan ataupun sawah ½ teknis, lebih 

mendominasi dari penggunaan lahan 

lainnya, hal inilah yang menyebab 

tingginya pendapatan yang diperoleh dari 

pertanian. Saat ini pendapatan yang 

diperoleh dari usaha pertanian rata-rata 

bersumber dari padi, palawija, tembakau, 

dan empon-empon. Selain dari lahan 

HKm, rata-rata responden yang memiliki 

lahan kebun juga membudidayakan 

empon-empon dilahan milik, sebagai 

pemanfataan tanaman bawah tegakan. 

Pendapatan Anggota Rumah Tangga 

Selain kepala keluarga anggota rumah 

tangga juga nemiliki peranan untuk 

menambahkan pendapatan rumah tangga 

guna untuk mencukupi kebutuhan 

keluarga. Besarnya pendapatan yang 

diperoleh oleh anggota rumah tangga rata-

rata hanya sebesar Rp. 312.000/ tahun, 

yang bersumber dari hasil berdagang dan 

menjadi guru honorer. Aktifitas berdagang 

dilakukan oleh istri responden dengan 

memasarkan hasil produksi yang diperoleh 

dari HKm ataupun dari luar HKm dan 

bukanlah rutinitas yang dilakukan oleh 

istri responden, melainkan hanya sebagai 

pekerjaan selingan dari aktifitas menjadi 

ibu rumah tangga dan hanya dilakukan 

pada saat musim panen. Sedangkan 

menjadi guru honorer dilakukan oleh anak 

responden dan menjadi guru honorer pada 

tingkat SD dilakukan setiap hari jam kerja 

dan hanya menerima upah kotor sebesar 

Rp. 300.000/bulan.  

Analisis Kesejahteraan Rumah Tangga 

Responden Berdasarkan Kriteria BPS 

(2014) 

a) Kesejahteraan Aspek Ekonomi 

Pengukuran tingkat kesejahteraan 

berdasarkan aspek ekonomi dapat 

dilihat dari beberapa indikator antara 

lain: besarnya pendapatan perkapita 

perbulan yang diperoleh dari HKm, 

sumber pendapatan dan ragam mata 

pencaharian, serta kemampuan untuk 

menanam modal dan pemenuhan 

kebutuhan pangan dan non pangan 

keluarga. Data terkait dengan tingkat 

kesejahteraan berdasarkan aspek 

ekonomi disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4. Tingkat Kesejahteraan Rumah 

Tangga Responden 

Berdasarkan Aspek Ekonomi 

Aspek 
Range 
Skor 

Kelas 
Skor 

Kriteria 

Σ 
Respon

den 
(orang) 

% 

Ekono
mi 

5-15 
12-15 Tinggi 10 20 

9-11 Sedang 26 52 

5-8 Rendah 14 28 

Total  50 100 

Dari hasil penelitian terlihat bahwa, 

kesejahteraan rumah tangga responden 

berdasarkan aspek ekonomi berada pada 

kriteria kesejahteraan tinggi hingga 

rendah, yang didominasi oleh 

kesejahteraan sedang dengan persentasi 

52%. 

b) Kesejahteraan Aspek Kesehatan 

Pengukuran tingkat kesejahteraan 

berdasarkan aspek kesehatan dilihat 

dari keterlibatan  menjadi anggota 

jaminan kesehatan nasional, 

penggunaan sarana dan tenaga 

kesehatan, serta kondisi kesehatan dan 

ketercukupan gizi keluarga. Data 

terkait dengan tingkat kesejahteraan 

berdasarkan aspek kesehatan disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 5. Tingkat Kesejahteraan Rumah 

Tangga Responden 

Berdasarkan Aspek Kesehatan 

Aspe
k 

Rang
e 

Skor 

Kelas 
Skor 

Kriteri
a 

Σ 
Res
pon
den 
(ora
ng) 

% 

Keseh
atan 

5-15 

12-15 Tinggi 14 28 

9-11 
Sedan
g 

36 72 

5-8 
Renda
h 

0 0 

Total  50 100 

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa tingkat 

kesejahteraan responden berdasarkan 

aspek kesehatan berada pada kriteria 

kesejahteraan tinggi hingga sedang, yang 

didominasi kriteria sedang dengan 

persentase 72%, oleh karena itu, rata-rata 

responden memiliki kondisi kesehatan 

yang baik. 

c) Kesejahteraan Aspek Pendidikan  

Pengukuran tingkat kesejahteraan 

berdasarkan aspek pendidikan dilihat 

dari jenjang pendidikan, dukungan 

serta aksesibilitas untuk memperoleh 

pendidikan. Selengkapnya disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 6. Tingkat Kesejahteraan Rumah 

Tangga Responden 

Berdasarkan Aspek Pendidikan 

Aspek 
Rang

e 
Skor 

Kelas 
Skor 

Kriteria 

Σ 
respond

en 
(orang) 

% 

Pendidi
kan 

6-18 
15-18 Tinggi 6 12 

11-14 Sedang 35 70 

6-10 Rendah 9 18 

Total  50 100 

Dari hasil penelitian, dilihat bahwa tingkat 

kesejahteraan responden berdasarkan 

aspek pendidikan berada pada kriteria 

kesejahteraan sedang dengan persentase 

70%. 

Tingkat Kesejahteraan Kumulatif 

Rumah Tangga Responden  

Pengukuran tingkat kesejahteraan kumlatif 

rumah tangga responden didapatkan dari 

penggabungan skor untuk setiap indikator. 

Indikator yang digunakan meliputi 

pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. 

Selengkapnya akan disajikan pada tabel 

berikut: 
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Tabel 7. Tingkat Kesejahteraan Kumulatif 

Rumah Tangga Responden 

Aspe
k 

Ran
ge 

Skor 

Kela
s 

Skor 

Krite
ria 

Σ 
Respon

den 
(orang) 

% 

Ekon
omi 

5-15 

12-
15 

Ting
gi 

10 20 

9-11 
Seda
ng 

26 52 

5-8 
Ren
dah 

14 28 

Kese
hatan 

5-15 

12-
15 

Ting
gi 

14 28 

9-11 
Seda
ng 

36 72 

5-8 
Ren
dah 

0 0 

Pend
idika

n 
6-18 

15-
18 

Ting
gi 

6 12 

11-
14 

Seda
ng 

35 70 

6-10 
Ren
dah 

9 18 

Juml
ah 

16-
48 

39-
48 

Ting
gi 

8 16 

29-
36 

Seda
ng 

42 84 

16-
26 

Ren
dah 

0 0 

Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa 

tingkat kesejahteraan rumah tangga 

responden berada pada kriteria 

kesejahteraan tinggi sampai dengan 

sedang, yang didominasi dengan kriteria 

sedang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-

rata kesejahteraan rumah tangga responden 

berada pada kondisi tidak miskin dan tidak 

kaya. Terdapat beberapa pendekatan untuk 

mengukur tingkat kemiskinan seperti, 

BPS, Sajogyo, Bank Dunia, namun dalam 

penelitian ini, untuk memudahkan dalam 

menggambarkan kemiskinan responden, 

digunakan pendekatan Bank Dunia. Bank 

Dunia menggambarkan kondisi 

kemiskinan berdasarkan pendapatan 

perkapita perhari, dikatakan miskin apabila 

pendapatan perkapita perhari <$1, tidak 

miskin jika memiliki pendapatan perkapita 

perhari >$1. Apabila dirupiahkan maka $1 

setara dengan 13.500 (kurs tahun 2017 

bulan Desember). Data kemiskinan 

berdasarkan kriteria Bank Dunia disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 8. Data Kemiskinan Kriteria Bank 

Dunia 

Rata-rata pendapatan total 
rumah tangga 

Kriteria 

Rp/th Rp/kapita/hari 
Bank Dunia 

($1) 
15.935.841 14.755 Tidak miskin 

Berdasarkan tabel tersebut, dijelaskan 

bahwa besarnya pendapatan perkapita 

perhari yang diperoleh oleh masing-

masing responden sebesar Rp. 14.755 atau 

>$1, hal ini menunjukkan bahwa, petani 

Hkm berada pada kondisi tidak miskin. 

Peran HKm Terhadap Kesejahteraaan 

Rumah Tangga Responden 

Untuk melihat seberapa besar peran HKm 

terhadap pendapatan rumah tangga petani 

HKm, maka dilakukanlah perhitungan 

kontribusi HKm terhadap pendapatan 

rumah tangga. Nilai kontribusi HKm 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 9. Nilai Kontribusi 

No. 
Sumber 

Pendapatan 

Pendap
atan 

(Rp/th) 

Kon
trib
usi 
(%) 

Kriteria 

1 Dari HKm 4.365.5
86 

27,
39 

Rendah 

2 Luar HKm 11.570.
255 

72,
61 

Tinggi 

Total 
15.935.

841 
  

Dari Tabel 4.24 terlihat bahwa, persentase 

pendapatan dari luar HKm lebih tinggi jika 
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dibandingkan dengan persentase 

pendapatan dari HKm. Rendahnya 

persentase pendapatan dari HKm 

dipengaruhi oleh luas lahan garapan serta 

rendahnya diversifikasi komoditas yang 

diusahakan petani di lahan HKm. 

Mengingat salah satu faktor yang 

menyebabkan rendahnya persentase 

pendapatan dari HKm yaitu luas lahan 

garapan, dari lokasi penelitian ditemukan 

luas lahan garapan responden bervariasi 

dengan rata-rata seluas 0,56 ha dan 

memiliki kategori sedang. Oleh karena itu, 

untuk meningkatkan nilai kontribusi dari 

HKm berdasarkan luas lahan maka 

diperlukan adanya perluasan lahan garapan 

untuk setiap petani Hkm. Keterkaitan 

antara luas lahan dengan pendapatan dapat 

dilihat pada gambar 1.  

 

Gambar 1. Grafik Keterkaitan Pendapatan 

dengan Luas Lahan Garapan 

Berdasarkan Gambar di atas terdapat 

korelasi antara pendapatan dengan luas 

lahan, artinya semakin luas lahan kelola 

akan diikuti dengan pendapatan yang 

tinggi, Namun demikian, dalam penelitian 

ini ditemukan bahwa luas lahan 

berdasarkan uji regresi linear sederhana 

menunjukkan bahwa luas lahan memiliki 

korelasi yang lemah terhadap pendapatan, 

dimana nilai R2 yang diperoleh hanya 

sebesar 0,148. Hal ini tentu mengakibatkan 

rendahnya pendapatan yang diperoleh dari 

HKm dengan rata-rata luas lahan yang 

dikelola sebesar 0,56 ha serta hanya 

mampu memperoleh pendapatan perkapita 

perbulan sebesar Rp 120.000-246.666 

yang masih tergolong rendah berdasarkan 

kriteria BPS. Oleh karena itu, ideal rata-

rata lahan yang hendaknya dikelola oleh 

responden seluas 1,12 ha. Akan tetapi, 

perluasan terhadap lahan kelola akan sulit 

untuk diimplemetasikan, diakibatkan 

karena lahan yang terbatas, oleh karena itu 

luas lahan bukanlah satu-satunya cara 

untuk meningkatkan pendapatan, terdapat 

beberapa alternatif lain untuk 

meningkatkan pendapatan dari HKm 

seperti peningkatan produktifitas lahan 

dengan menambah variasi jenis tumbuhan 

yang diusahakan, peningkatan etos kerja, 

serta penambahan ilmu pengetahuan 

tentang pengelolaan lahan 

KESIMPULAN 

1. Berdasarkan tingkat kesejahteraan 

rumah tangga, maka petani HKm 

Dongo Baru berdasarkan aspek 

ekonomi memiliki kesejahteraan 

sedang dengan nilai skor berada pada 

rentang 9-11 (52%), selanjutnya 

berdasarkan aspek kesehatan petani 

HKm memiliki tingkat kesejahteraan 

sedang dengan nilai skor 9-11 (72%), 

sedangkan berdasarkan aspek 

pendidikan petani HKm berada pada 

tingkat kesejahteraan sedang dengan 

nilai skor 11-14 (70%). Oleh karea itu, 

dari penggabungan masing-masing 

nilai dari setiap aspek, maka tingkat 

kesejahteraan petani HKm berkategori 

sedang dengan rentang nilai skor 29-

36.  

2. Berdasarkan nilai kontribusi HKm 

terhadap pendapatan total rumah 

tangga, dimana rata-rata pendapatan 

Y = 1875622+4454319x
R² = 0.148

-
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total responden yang diperoleh dari 

HKm setiap tahunnya sebesar Rp. 

4.365.586 dengan nilai kontribusi 

27,39%, sehingga HKm memiliki 

peranan yang rendah terhadap 

pendapatan rumah tangga responden. 
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