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KOPI, Morowali merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yanng
beribukota di Kolonodale, secara geografis terletak di 01o31 12 - 03o46 48 LS dan antara
121o02 24 - 123o15 36 BT.

Daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso di utara, provinsi
Sulawesi Tenggara dan Sulawesi selatan di selatan, Perairan Teluk tolo di timur, Kabupaten
Poso di barat. Luas daerah ini adalah 15.490,12 Km2. Secara administratif, daerah ini terbagi
menjadi 13 Kecamatan, 239 Desa.

Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di sektor
perkebunan dengan komoditi unggulannya berupa kakao, kelapa sawit, kelapa dalam, cengkeh,
jambu mete, kopi robusta dan lada. Lapangan usaha ini dikelola oleh perusahaan swasta besar,
PT. Perkebunan Nusantara, perkebunan rakyat, PT. Tamako Graha Krida. Potensi perikanan di
Kabupaten Morowali juga lumayan cerah. Penggunaan sarana transportasi dan alat tangkap
yang masih sederhana ini berpengaruh terhadap hasil tangkapan.

Jenis ikan ekonomis tinggi, seperti kakap, cakalang, dan tuna, tentu saja masih sulit ditangkap.
Selama ini jenis ikan pelagis ekonomis rendah seperti kembung, teri, dan layang yang banyak
ditangkap nelayan Morowali. Hasil tangkapan dalam bentuk segar dan kering umumnya untuk
konsumsi lokal atau luar daerah. Di kabupaten ini juga dikembangkan perikanan budidaya
tambak bandeng dan rumput laut.

Dari hasil perkebunan dan perikanan ini berdampak besar juga terhadap perdagangan.
Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. keberadaan
infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk
berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa, di daerah ini juga telah
terdapat Pelabuhan Kolonodale, serta terdapat berbagai sarana dan prasarana pendukung
diantaranya sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas dan jaringan telekomunikasi.
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