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WILAYAH KELOLA RAKYAT  
(WKR) 

 

I. DATA UMUM 
 

A. Wilayah Administrasi 
1. Desa/kelurahan : ................ 
2. Kecamatan  : ................ 
3. Kabupaten  : ................ 
4. Provinsi  : ................ 

 
B. Kependudukan  

1. Jumlah jiwa : ................... 
2. Jumlah KK  : .................. 
3. Komposisi Lk/Pr : ........... : .......... 
4. Jumlah anak : ................  jiwa; ...........% dari total jumlah penduduk 

 
C. Sosial Ekonomi 

1. Sejarah wilayah dan pemukiman : ........................ (ditulis di lembar terpisah) 
2. Informasi keragaman sosial : suku/agama/budaya (di lembar terpisah) 
3. Sumber ekonomi utama  : ........................(sebutkan 3 yang dominan) 

•  
•  

D. Geoklimatologi  
1. Luas wilayah administrasi :  

□............ km2   □................ ha 
2. Komposisi kewilayahan :  

□ Daratan ..........% □  Perairan .........%  
3. Jarak ke ibukota:  :  

□ Kecamatan ....... km □ Kabupaten ......... km □ Provinsi ....... km 
4. Karakter wilayah (dominan):  

□ Dataran   □  Perbukitan Pesisir  □  Pesisir 
5. Ketinggian wilayah :  

□ ........... DPL 
6. Jenis topsoil dominan :  

□ Mineral   □ Gambut  □ Batuan kapur atau kars 
7. Area jelajah tradisional (daratan/perairan):  

□ dalam wilayah desa □ lintas desa/kecamatan □ lintas kab/provinsi 
 

E. Jejak kebencanaan 
1. Jenis bencana :  

□ Kebakaran hutan dan/lahan □ banjir/rob □ Longsor/abrasi     □ Kekeringan 
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2. Siklus kejadian :  
□ 0 – 2 tahunan  □ 2 – 5 tahunan  □ Tidak menentu 

3. Kejadian terakhir :  
□ .................... 
 
 

II. TATA KUASA 
 

A. Status klaim wilayah kelola rakyat 
1. Status wilayah teritorial yang menjadi ruang hidup masyarakat: 

Kawasan hutan  Area penggunaan lain (APL)  wilayah adat 
[dapat mencontreng lebih dari satu sesuai fakta lapangan] 

2. Konflik klaim atas wilayah kelola rakyat 
ada    tidak ada   
jika ada, lanjut ke nomor 3 dan 4 

3. Siapa saja yang terlibat dalam konflik klaim tersebut 
masyarakat  pemerintah   perusahaan/swasta 

4. Status konflik klaim saat ini 
masih dalam proses penyelesaian  belum ada upaya penyelesaian 
sudah dapat diselesaikan 
 

B. Relasi  kuasa atas wilayah kelola rakyat 
1. Model kepemilikan atas wilayah kelola rakyat yang berjalan saat ini: 

komunal  individual  individu dan komunal 
2.  kepemilikan hak kuasa dan/atau hak kelola oleh masyarakat 

cukup adil   timpang  sangat timpang 
3. Pilihan skema perhutanan sosial yang disepakati warga 

hutan desa         hutan adat   HKM  HTR    kemitraan 

 

III. TATA KELOLA 
 

A. Perencanaan ruang 
1. Pembagian fungsi ruang 

Ada pembagian fungsi ruang  tidak ada pembagian fungsi ruang 
  

Jika ada pembagian fungsi ruang: 
2. apa saja fungsi ruang yang ditentukan dan disepakati warga: 

........................................................................................................................ 
3. sejak kapan kebijakan pembagian fungsi ruang tersebut diputuskan 

........................................................................................................................ 
4. Dasar pembagian ruang 

Adat   kesepakatan warga  kebijakan pemerintah 
5. Kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan fungsi ruang 

Masih dipatuhi penuh  dipatuhi sebagian sudah tidak dipatuhi  
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B. Aturan pengelolaan 

1. pengaturan atas wilayah kelola rakyat 
ada   tidak ada 

2. aspek yang diatur dalam kebijakannya 
hubungan sosial kemasyarakat pengelolaan SDA ................. 

3. bentuk peraturan 
tertulis  tidak tertulis 

4. Landasan aturan 
Adat   komunitas  kebijakan pemerintah 

 
C. Kelembagaan  

1. Lembaga  yang bertanggung jawab 
Lembaga adat  pemerintahan desa  lembaga baru ............. 

2. Cakupan kewenangan lembaga 
Membuat kebijakan       pengawasan      pemberian sanksi dan 
penghargaan 

 

 

IV. TATA PRODUKSI  
 

A. Karakter wilayah 
1. Intensitas hujan 

□  Rendah    □  Sedang   □  Tinggi 
2. Mekanisme pengairan wilayah produk 

□  Irigasi teknis  □  Irigasi alami   □  Tadah hujan  
3. Kerapatan vegetasi tanaman tinggi/menahun 

□  Rendah   □  Sedang   □  Tinggi  
 

B. Sosial budaya 
1. Kultur umum sosek masyarakat 

□  Petani ladang □  Petani sawah □  Nelayan □  Pengrajin/jasa 
2. Pendekatan produksi 

□  Tradisional  □  Semi modern  □  Modern/mekanisasi 
3. Kultur kerja 

□  Kelompok berdasarkan satuan hamparan/wilayah                                                           
□  Kelompok berdasarkan satuan orang/keluarga     
□  Individual 
 

C. Komoditi produk 
1. Komoditi potensial (sebutkan 3 jenis secara berurut dari  yang paling dominan) 

a. ...............  b. ......................  c. ....................... 
2. Persebaran komoditi potensial dalam satu ruang lingkup WKR 
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□ Terkonsentrasi di satu titik □ berada dalam beberapa titik        □ Menyebar 
3. Hasil akhir komoditi yang diproses masyarakat 

□ Bahan baku mentah □ bahan baku setengah jadi □ siap pakai/konsumsi 
4. Jumlah produksi perbulan/panen/......... 

□ ............................ kg  
5. Registrasi produk 

□ Belum terigestrasi □ Register PIRT   □ Register BPOM 
6. Sumber utama pembiayaan produksi  

□ Mandiri   □ Pengepul/tengkulak  □ Perbankan 
7. Tujuan pemasaran produk 

□ Pengepul lokal □ pasarlokal    □ Pasar induk □  langsung ke konsumen 
8. Packaging/ pengemasan 

□ karungan/asalan        □  Standar/ belum ada brand □ standar dan sudah 
memiliki brand   

9. Kontrol kualitas 
□ Dilakukan sortasi □ Dilakukan sortasi dan grading □ belum ada 

 
 

V. TATA KONSUMSI  
 

A. Pola konsumsi masyarakat 
1. Jenis pangan pokok masyarakat 

□ Beras   □ Jagung/Sorgum/Ubi  □ Lainnya ........................... 
2. Sumber pangan pokok masyarakat 

□ semuanya dari lahan sendiri □ sebagian dari luar □ Semua dari luar 
3. Pengaturan sumber pangan masyarakat (lampirkan dokumennya jika ada) 

□ Ada aturan adat  □ ada aturan formal □ Belum ada aturan 
4. Pemenuhan sumber pangan oleh masyarakat setempat 

□   < 10%  □  10% - 40%  □ 40% - 70%  □  > 70% 
5. Relasi masyarakat dengan pangannya 

□  Produksi - budaya □ Produksi-konsumsi  □ Produksi - ekonomi 
6. Tingkatan perilaku konsumsi masyarakat 

□ konsumen primer □ konsumen sekunder □ konsumen tersier 
 

 
B. Pola distribusi/niaga 

1. Rantai distribusi produk masyarakat (dari produsen ke konsumen) 
□  1 – 2 mata rantai □ 3 – 5 mata rantai  □ > 5 mata rantar 

2. Aktor utama pengendali rantai distribusi 
□ Masyarakat setempat □ Masyarakat luar wilayah □ swasta  

3. Kelembagaan usaha masyarakat 
□  belum ada  □  kelompok usaha informal  □ lembaga usaha formal 

4. Model transaksi yang umum dipakai 
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□  Pembelian putus - langsung □ Pembelian putus-tempo □ Konsinyasi 
5. Moda angkutan produk keluar wilayah 

□ Mobil/motor  □ Perahu/kapal □ lainnya .................. 
 
 
 
 
 

 


