



KPH Mamasa Barat secara geografis terletak pada    

119°0' 24,5"  - 119°17'27,7" BT dan 2°38' 56"  -    
3°6'49,9" LS  dan termasuk dalam wilayah 
Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan  
luas wilayah kelola sebesar 53,555 ha yang  terdiri 
dari 17,532 ha hutan lindung (HL) dan  36,203 ha 
hutan produksi terbatas (HPT)

Wilayah KPH




 Kondisi wilayah KPH Mamasa Barat berada pada 

topografi yang variatif dari dataran rendah sampai 
dengan berbukit dengan kisaran ketinggian 200 mdpl 
sampai dengan ketinggian 1800 Mdpl

 Kondisi cuaca di Wilayah KPH Mamasa Barat merupakan 
tergolong dalam tipe agak basah dan basah dilihat dari 
terjadinya hujan sepanjang tahun dari intensitas ringan 
sampai tinggi.

 Jenis Tanah pada wilayah KPH Mamasa Barat terdiri dari 
Jenis Inceptisol dengan great group Dystropept dan jenis 
tanah Ultisol dengan great group Tropodult.

Karakteristik Wilayah




Aksesibilitas wilayah kerja KPH Mamasa Barat 

dapat ditempuh melalui jalur darat dari ibukota 
Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju 
dengan kondisi jalan yang baik dengan jarak tempuh 
2 – 4 jam perjalanan.

Akses menuju wilayah perkebunan kopi masyarakat 
sangat bervariatif, dimana desa-desa yang berada 
pada wilayah dataran tinggi memiliki kondisi jalan 
yang masih sulit diakses menggunakan kendaraan 
roda dua dan empat. 

Aksesibiltas




Kopi dan masyarakat Mamasa merupakan dua hal 

yang tidak bisa dipisahkan, dulu sebelum komoditas 
pertanian lain seperti kakao dan jagung masuk ke 
daerah Mamasa, potensi kopinya sangat melimpah. 
Hampir disetiap wilayah Mamasa memiliki potensi 
Kopi.

 Setelah tren kopi Indonesia kembali meningkat, serta 
adanya dukungan pemerintah dalam 
mengembangkan komoditas kopi di Masyarakat, 
geliat petani Kopi di KPH Mamasa Barat kembali 
menunjukan peningkatan

Potensi Kopi




 Jenis Kopi yang terdapat di wilayah KPH Mamasa 

Barat yaitu jenis Robusta dan Arabika.
Menurut hasil inventarisasi potensi HHBK jenis Kopi  

di wilayah KPH Mamasa Barat diperoleh Data 
potensi sebagai berikut :
 Potensi Kopi Jenis Arabika : 312,9 Ton/Tahun
 Potensi Kopi Jenis Robusta : 534,5 Ton/Tahun




Beberapa peluang  yang dilihat dalam pengembangan 
komoditas Kopi di KPH Mamasa Barat antara lain :
 Tingginya permintaan kopi dalam dan luar negeri
Meningkatnya konsumsi kopi di wilayah perkotaan
Adanya dukungan pengembangan bagi petani oleh 

pemerintah
Adanya ciri dan karakteristik khas dari kopi yang 

berasal dari daerah Mamasa

Peluang dalam pengembangan Kopi




Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan 
komoditas kopi di wilayah KPH Mamasa Barat antara lain :
1. Petani Kopi masih membutuhkan pelatihan dan 

pendampingan mengenai budidaya tanaman kopi yang 
baik

2. Petani masih membutuhkan sarana pengelolaan kopi 
yang merata

3. Kurangnya bantuan modal bagi petani dalam 
mengembangkan kopi

4. Petani membutuhkan bantuan bibit kopi berkualitas 
untuk regenerasi tanaman kopi.

Kendala dalam pengembangan




 Memberikan pendampingan terhadap petani mulai 

dari budidaya hingga pada kegiatan pascapanen
 Memfasilitasi petani kopi dalam bentuk pelatihan dan 

bimbingan teknis pengelolaan kopi
 Memfasilitasi petani berupa sarana dan prasarana 

pengolah kopi dan kemasan produk
 Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk kopi 

petani ke masyarakat luas
 Memfasilitasi petani untuk menemukan mitra yang 

tertarik untuk bekerjasama

Peran KPH Mamasa Barat dalam 
pengembangan Kopi





Peta penyebaran potensi kopi di 
Wilayah KPH Mamasa Barat




Kebun kopi





Tanaman Kopi di Wilayah KPH Mamasa 
Barat




Buah kopi hasil panen masyarakat




Pengolahan biji kopi oleh masyarakat





Pelatihan Kopi bagi Kelompok Tani Hutan 
Binaan


