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Dikutip dari Koran SURYA terbit Sabtu, 5 Oktober 2013, halaman 14. 

           ila hanya ada sedikit waktu untuk berlibur, pilihan transportasi paling mudah 

adalah dengan pesawat terbang. Keindahan Pulau Lombok dengan mudah 

melalui penerbangan yang beragam dan mendarat di – Bandara Internasional 

Lombok (BIL). BIL baru beroperasi September 2011 dan sekarang sudah dapat 

menampung pesawat berbadan besar. Tarip tiket pesawat dari bandara di Jawa maupun 

Bali tidak terlalu mahal bila pesan dalam waktu yang lebih panjang.  

Untuk menikmati wisata Pulau Lombok ala wisatawan kapan pesiar, pilihannya 

tetap banyak dan pasti akan memberi sensasi dan pengalaman yang berbeda. BIL 

maupun pelabuhan Lembar berada di wilayah Lombok selatan keduanya berada 

diwilayah administrasi yang berbeda. BIL berada di daerah kecamatan Praya Kabupatan 



Lombok Tengah dan Pelabuhan Lembar berada di kota Lembar Kabupaten Lombok 

Barat.  

 

 

 

 

 

            Wajah Bandara Internasional Lombok bentuk bangunan mengambil konsep LUMBUNG 

 

 

 

 

 

 

 

                Pemandangan Pelabuhan Lembar kedatangan dari Pulau Bali 

Wisata di wilayah Kabupaten Lombok Barat beraneka. Jujukan pertama adalah 

City Tour ke Kota Mataram. Mataram diapait oleh dua kota lain, yaitu Ampenan dan 

Cakranegara yang tidak kalah ramai dengan ibu kota provensi, Mataram.  Ketiganya 

bersinergi menjadi daerah tempat kantor pemerintahan sekaligus ibu kota Nusa 

Tenggara Barat. City Tour Mataram, menawarkan suasana kolaborasi kehidupan yang 

rukun dari dua suku, yaitu Suku Sasak dan Suku Bali. Kehidupan mereka harmonis 

dengan menampilkan suasana kampung dan rumah yang nyaman dilihat. Warga Bali 

dengan rumah khasnya yang berpagar dilengkapi dengan pura keluarga (masyarakat 

menyebutkan dengan nama sanggah/merajan).  

 

 

 

 

 

      Gerbang Unit Hunian                Gerbang Sanggah                    Sanggah 

Sementara disetiap kampung (disebut Karang) terlihat pula pura besar 

(masyarakat menyebutkan dengan nama Pameksan) untuk warga Bali dikampung itu, 

berdampingan dengan bangunan masjid yang tak kalah megah untuk warga Sasak. Di 

sisi lain terlihat juga di Kota Cakranegara, sebuah pura yang megah yaitu pura Meru, 

konon pura ini merupakan peninggalan kerajaan Karang Asem Bali yang berdiri pada 

abad ke XV atau sekitar tahun 1693-an.   



 

 

 

 

 

 

                   Bale Kul-Kul                                 Merajan 

 

 

 

 

 

 

                           Gerbang Pura Meru                        Pura Meru 

Sepanjang perjalanan di kota ini, suasana itu menunjukkan betapa kayanya 

Indonesia. Apalagi bila berlanjut ke Ampenan, yang berada dipesisir barat sebelah kota 

Mataram. Jaraknya tidak jauh, tetapi diwilayah ini, terlihat bekas bangunan khas Pecinan 

dan khas gudang-gudang tua dan besar. Wilayah ini sebelumnya menjadi kota 

pelabuhan, sebelum pelabuhannya pindah ke Lembar. Bekas sebagai pelabuhan masih 

tersisa dengan adanya tempat penampungan minyak. Kini, bekas pelabuhan itu 

digunakan oleh nelayan setrempat sebagai tempat bersandar. Tampak kapal-kapal 

nelayan parkir di pantai yang berpasir hitam. Juga sebuah kapal besar tempat berlabuh 

di sekitar 1 mil dari bibir pantai. 

Masih ada penampungan minyak Pertamina. Ada tangki besarnya, sehingga 

masih ada kapal barang atau tongkang minyak yang datang meski tidak bisa sandar, 

karena sudah tidak ada dermaga, kata Soewandoko, Manager Umum dan Teknik PT 

Pelindo III Cabang Lembar. 

Menjadi kota pelabuhan, sama dengan di daerah lain, pasti akan dipenuhi warga 

pendatang. Salah satunya adalah warga Tionghoa yang sudah masuk Ampenan sejak 

ratusan tahun lalu. Itu membuat Lombok menjadi kian beragam. 

Tak hanya itu, bangunan gedung pemerintahan, perkantoran, dan sekolah di 

wilayah ini juga tampil khas dengan adanya Lumbung. Lumbung adalah bangunan di 

depan bangunan Rumah Tinggal bagi Suku Sasak. bentuk atap lumbung bulat lonjong 

(lihat foto dibawah). Lumbung ini fungsi utamanya dulu merupakan tempat untuk 

menyimpan padi.       

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

                                           LUMBUNG SASAK LOMBOK 

Surga Mutiara 

City Tour selanjutnya adalah ke Kota Cakranegara. Inilah surga belanja souvenir 

khas Lombok. Salah satunya di pasar seni Sayang - Sayang. Berbagai jenis ukiran kayu, 

kerajinan patung kayu, anyaman, tembikar, dan kain songket Lombok, bisa ditemukan 

ditempat ini.  

 

 

 

 

 

 

                                               Suasana di Pasar Seni Sayang - Sayang 

Jangan pernah lupa mencoba mutiara. Mutiara sudah dibentuk menjadi berbagai 

model aksesoris, seperti kalung, gelang, tasbih, mata cincin, bros, dan sejenisnya. Ada 

juga yang dikombinasikan dengan bahan kuningan atau perak. Ada pula yang 

menggunakan emas. Terserah, tinggal pilih. Soal harga, tetap kembali pada kemampuan 

menawar. Mutiara Lombok memang terkenal. Bentuk dan warnanya memikat.  

 

 

 

 

 

                                            Kecantikan Mutiara Lombok 



Bila sudah merasa cukup berkeliling kota, bisa kembali masuk wilayah 

kabupaten Lombok Barat untuk menikmati wisata lain. Perjalanan kearah utara 

mengasyikkan karena menyusuri pesisir pantai barat Pulau Lombok. Di titik inilah, 

pemandangan indah alam Lombok menjadi iming-iming disetiap promosi wisata. Salah 

satunya Pantai Senggigi.  

 

 

 

 

 

                     Keindahan Pantai Meninting  Lombok           Keindahan Pantai Senggigi Lombok 

Sebelum sampai Senggigi, ada pantai yang sudah membuat berdecak kagum. 

Namanya Pantai Meninting. Garis pantai di keduanya sangat indah dan disebut-sebut 

sebagai garis pantai terpanjang di dunia. Dengan pasir putihnya yang masih bersih, di 

ikuti ombak laut yang tidak terlalu tinggi, pantai ini siap menampung wisatawan yang 

ingin menikmati desahan ombak. Air laut biru kehijau-hijauan, dan bila dikekati tampak 

bening, menjadi pemandangan yang tidak terkira. Jalan yang berada di atas pantai, 

seperti menjadi titik yang pas untuk wisatawan dalam menikmati keindahan alam itu.  

Demikianlah tidak kalah menariknya ketika kita jalan-jalan ke Lombok Tengah, 

kita juga bisa melihat keindahan Pantai Kuta Lombok dan Tanjung AAn Lombok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Suasana di Tanjung Aan Lombok, di Jempret, Minggu, 10-8-2013 

Ada cara lain yang lebih praktis. Beberapa wisatawan asing memilih bersepeda 

motor dan berhenti di beberapa titik pinggir jalan untuk memotret keindahan 

pemandangan pantai, laut, dan ombak, serta bukit hijau di wilayah ini. Dengan menyewa 

sepeda motor, dimanapun menemukan titik terbagus, orang bisa berhenti.        

         SELAMAT BERKUNJUNG KE PULAU LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT 


