
 

Jalur kereta api Trans-Sulawesi adalah jaringan jalur kereta api yang dibangun untuk 

menjangkau daerah-daerah penting di Pulau Sulawesi. Jaringan jalur kereta api ini dibangun 

mulai pada tahun 2015 yang dimulai dari tahap I, yaitu jalur kereta api dari Makassar hingga 

Parepare. Proyek perkeretaapian Trans-Sulawesi ditargetkan mencapai panjang 2.000 

kilometer dari Makassar ke Manado. 

Sasaran dari pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sulawesi adalah untuk 

menghubungkan wilayah atau perkotaan yang mempunyai potensi angkutan penumpang dan 

barang atau komoditas berskala besar, berkecepatan tinggi, dengan tingkat konsumsi energi 

yang rendah dan mendukung perkembangan perkotaan terpadu melalui integrasi perkotaan di 

wilayah pesisir, baik industri maupun pariwisata serta agropolitan baik kehutanan, pertanian 

maupun perkebunan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Manado


Jalur kereta api ini menggunakan lebar sepur 1.435 mm (lebar sepur standar internasional) 

dan operasionalnya dilimpahkan kepada PT Kereta Api Indonesia.  

Jalur kereta api Makassar-Parepare 

Peresmian pemasangan rel Jalur kereta api Makassar-Parepare oleh Gubernur Sulawesi 

Selatan dan Kemenhub di Kabupaten Barru 

Jalur sepanjang kurang lebih 145 kilometer ini merupakan tahap pertama dari pembangunan 

jalur kereta api Trans-Sulawesi dari Kota Makassar menuju Kota Parepare. Proses 

groundbreaking pembangunan kereta api lintas Makassar-Parepare dilaksanakan pada Senin, 

18 Agustus 2014 di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.  

Pemasangan rel pertama telah dilakukan pada Jumat, 13 November 2015 di Desa Lalabata, 

Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Pemasangan rel disaksikan oleh Dirjen 

Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hermanto Dwiatmoko dan Gubernur 

Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.  

Jalur kereta api ini pada awalnya dibangun jalur tunggal, tetapi lahan yang disiapkan dapat 

dibangun jalur ganda. Jalur ini direncanakan mempunyai 23 stasiun yang akan dibangun 

sebagai pemberhentian kereta api. 23 stasiun yang terdapat di jalur ini yaitu: 

 Stasiun Tallo (Makassar) 

 Stasiun Parangloe 

 Stasiun Mandai 

 Stasiun Maros 

 Stasiun Pute 

 Stasiun Lempangan 

 Stasiun Pangkajene 

 Stasiun Bungoro 

 Stasiun Labakkang 

 Stasiun Ma'rang 

 Stasiun Segeri 

 Stasiun Mandale 

 Stasiun Tanate Rilau 

 Stasiun Barru 

 Stasiun Garongkong 

 Stasiun Pelabuhan Garongkong 

 Stasiun Takalasi 

 Stasiun Soppengriaja 

 Stasiun Palanro 

 Stasiun Malusetasi 

 Stasiun Kupa 

 Stasiun Lumpue 

 Stasiun Soreang 
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