
5 Alasan Kenapa Pulau Gili Trawangan, Meno, dan Air Wajib Dikunjungi Selama Liburan 

 

Kalau Anda suka pantai, Pulau Gili wajib masuk destinasi liburan Anda. Ada tiga pulau besar di gugusan 

pulau Gili, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Masing-masing pulau menyimpan pesona 

tersendiri seperti misalnya Gili Trawangan yang kental dengan pesta, Gili Meno yang menenangkan, dan 

Gili Air yang merupakan gabungan antara keduanya.   

 

Panorama pantai yang menawan, alami, dan bersih menjadi magnet bagi turis-turis lokal maupun 

mancanegara untuk berlibur ke Gili. Berikut ini adalah alasan kenapa pulau Gili Trawangan, Meno, dan 

Air wajib Anda kunjungi selama liburan : 

 

1. Pantai yang sangat eksotis 

Berbicara tentang keindahan pantai di Indonesia, rasanya tidak akan ada habisnya. Salah satunya adalah 

pulau Gili yang dikelilingi oleh pantai-pantai eksotis. Bahkan, di setiap sisi pulau terdapat pantai dengan 

keunikan tersendiri, misalnya pantai di bagian timur Gili Trawangan yang menjadi pusat keramaian 

karena lokasinya dekat dengan dermaga, sedangkan di bagian barat relatif lebih sepi. Yang jelas, sejauh 

mata memandang akan terlihat hamparan pasir putih dan laut biru yang tergulung ombak.  

 

Di pulau Gili, Anda dapat menikmati sunrise dan sunset sekaligus dalam satu hari. Saat cuaca cerah, 

silahkan berjemur atau bermain air di pinggir pantai agar suplai vitamin sea Anda terpenuhi. Menjelang 

sore, waktunya untuk duduk manis menanti matahari yang mulai tenggelam. 

 

2. Tidak ada kendaraan bermotor, tidak ada polusi 

Sumpek, macet, dan polusi ibukota tidak akan Anda rasakan di pulau Gili. Pasalnya, tidak ada satupun 

kendaraan bermotor yang beroperasi di sekitaran pulau. Bisa dibayangkan bukan bagaimana rasanya 

menghirup udara tanpa campuran asap knalpot? Sebagai gantinya, Anda harus berjalan kaki, naik 

sepeda, atau menggunakan cidomo. Cidomo adalah salah satu alat transportasi tradisional berupa 

kereta kuda, khas Lombok. 

 

Mengingat luas pulau yang tidak terlalu besar, jalan kaki atau naik sepeda justru membuat Anda sehat. 

Biasanya penginapan-penginapan di sana juga menyediakan tempat penyewaan sepeda. Tarifnya 

bervariasi, sekitar Rp. 40.000 – Rp. 75.000 per hari.  

 

3. Keindahan bawah laut seperti film Finding Nemo 

Selain panorama pantainya yang eksotis, kehidupan bawah laut di pulau Gili juga tidak kalah cantik. 

Aneka biota laut dan terumbu karang dapat Anda temukan ketika menyelam di dasar laut Gili. Seperti di 

film Finding Nemo, ikan clown fish dan ikan warna-warni lainnya akan bersembunyi di celah terumbu 

karang. Kalau beruntung, Anda bisa melihat penyu yang sesekali muncul ke permukaan untuk 

mengambil oksigen. 

 



Anda tidak memiliki sertifikat menyelam? Gili menyediakan beragam sekolah diving yang bisa Anda ikuti. 

Bahkan, tanpa perlu menyelam, Anda sudah bisa melakukan snorkeling di laut dangkal untuk melihat 

keindahan bawah laut. 

 

4. Ketika malam tiba, saatnya berpesta 

Pulau Gili di dominasi oleh turis mancanegara. Mereka itu senang berpesta. Oleh karena itu, Gili sangat 

kental dengan nuansa pesta. Setiap malam, bar atau restoran menyediakan beragam pesta. Lokasinya 

dirotasi dari satu tempat ketempat lainnya. Terkadang pesta dilangsungkan pula di atas kapal atau di 

pinggir pantai. Ketika malam tiba, saatnya Anda pergi ke pesta. Menyanyi dan menari bersama turis-

turis lainnya, sambil menyantap makanan laut sebagai hidangan makan malam. 

 

5. Menikmati sunset sambil berkuda 

Kalau berenang dan berjemur di pinggir pantai sudah terlalu biasa, Anda bisa merasakan sensasi yang 

berbeda, yaitu berkeliling pantai sambil menunggang kuda. Kegiatan menunggang kuda memang 

terbilang mahal. Kuda yang digunakan adalah kuda Sumbawa dengan ukuran medium. Tarifnya sekitar 

$25 USD per jam, tetapi akan terbayar ketika Anda sudah berada di atas kuda. Angin laut yang sepoi- 

sepoi dan suara deburan ombak akan lebih terasa dari atas kuda. Saat matahari mulai tenggelam, Anda 

bisa menikmati sunset sambil berkuda di pantai. 

 

Itulah beberapa alasan kenapa pulau Gili Trawangan, Meno, dan Air wajib Anda kunjungi selama liburan. 

Selain menawarkan keindahan pantai yang sangat menawan, ternyata Gili mampu memberikan sensasi 

yang belum tentu dapat Anda rasakan di pulau lainnya. Terutama udaranya yang bebas polusi dan 

nuansa pesta yang sangat meriah pada malam hari. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika Anda 

menghabiskan waktu liburan Anda di pulau Gili. 


