


 
 

South China Sea

I n d o n e s i a

Borneo

Sarawak
Singapore

Hong Kong
Taiwan

Viet nam

Thailand

Kampuchea

Laos

C h i n a

SabahBrunei
Malaysia

INDONESIA

Tawau

Lahad Datu

Sandakan

Kinabalu N.P

Jika petualangan memiliki sebuah rumah, maka dapat dibayangkan rumah itu 
seperti sebuah hutan belantara yang luas. Megah, hijau, dan luar biasa! Tidak seperti 
tempat lain yang ada di bumi.

Jika petualangan memiliki rumah, maka rumah itu akan dipenuhi dengan 
orang-orang yang sangat ramah. Orang-orang yang berasal dari berbagai ras, 
agama dan budaya.

Jika petualangan memiliki rumah, maka rumah itu akan ada di sini, ketika seseorang 
datang sebagai tamu dan pergi sebagai bagian dari keluarga. 

Jika petualangan memiliki rumah, maka rumah itu adalah Sarawak.

Datang dan jelajahi rumah petualangan kami yang luas dan liar.

Sarawak, tempat dimana petualangan tinggal.

selamat datang di 
rumah Petualangan kami

Ibu Kota

Kota Divisional

Taman Nasional

Pusat Margasatwa Liar

Bandara Utama

Bandara dengan 
Landasan Pendek

Batas Internasional

Batas Dalam Negeri

Jalan Utama

Jalan dalam masa
Perbaikan

Sungai
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Selamat Datang
ke Ibu kota kamI

menjelajah kuching dengan Sepeda dan Perahu
Berwisata ke Kuching adalah salah satu hal wajib dilakukan oleh siapapun 
yang hendak berkunjung. Walaupun kota ini cukup menarik untuk 
dijelajahi dengan bus dan berjalan kaki, namun menjelajahi Kuching 
dengan sepeda akan membantu anda lebih dekat dengan kehidupan 
lokal di sepanjang jalan Kota Tua. Akan lebih baik lagi, jika tur dengan 
sepeda ini dikombinasikan dengan berwisata menggunakan Perahu 
untuk menjelajahi setiap sudut Kota dengan sungai yang bersejarah ini. 

Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh CPH Travel, www.cphtravel.com.my)

Semua foto © Hak Cipta dari CPH Tour & Travel

tur Dalam kota Sehari Penuh dengan Sepeda dan Perahu
Setelah sarapan, anda dapat bergabung dengan pemandu rombongan 
pesepeda untuk mengikuti pembekalan singkat sekaligus untuk 
memilih sepeda yang akan anda kendarai (Helm wajib dipakai!). 
Dimulai dengan menyusuri jalan-jalan sempit di Kota Tua Kuching, 
hingga mengunjungi Kuil Tua Pek Kong, Menara Civic Center, Museum 
Sarawak, Main Bazaar, Masjid Kota dan Masjid India, serta banyak lagi 
atraksi lainnya. Sebrangi Sungai untuk dapat mengunjungi Astana, 
Kebun Anggrek, serta Kampung Melayu.

Setelah makan siang, anda dapat menikmati berbagai sudut kota yang 
sangat unik dengan menggunakan Perahu. Setelah sekitar dua jam 
melintasi sungai, anda akan dibawa kembali ke dermaga Waterfront 
dan kemudian bersepeda kembali ke hotel.

Itinerary Alternatif
Beberapa operator lokal dapat mengumpulkan geng motor besar 
setempat, dan kemudian menawarkan tur dengan dibonceng motor 
tersebut. Sebuah pilihan yang sempurna dan tepat untuk kelompok 
tur insentif.

Kontak

CPH travel (di atas) Tur dengan Bersepeda & Perahu
Harbour Cruises (Tel : 082-240366) menawarkan Makan siang, Makan 
malam dan Sunset di atas perahu bertingkat sambil menyusuri sungai.
Ssoonz Resources (Tel : 012-8933230) menjelajah selama satu jam 
dengan perahu tradisional Iban, Melayu, dan Orang Ulu.
Para operator dari tur lokal dapat membantu untuk mengatur 
berbagai rencana perjalanan, termasuk perjalanan dengan Kapal 
Pesiar Sungai.
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taman naSIonal 
mulu

Gunung Mulu adalah Taman Nasional terbesar di Sarawak (sebesar 
544 km persegi), dan juga merupakan wilayah Warisan Dunia 
pertama (First World Heritage) di Malaysia, yang diberikan pada 
tahun 2000. Gunung Mulu terkenal dengan gua kapurnya. Disana 
terdapat ruangan alami terbesar di dunia, lorong gua terbesar di 
dunia, serta merupakan gua terpanjang di Asia Tenggara. Atraksi 
yang paling utama di Taman Nasional ini adalah empat buah gua, 
observatorium kelelawar, jembatan gantung di antara pepohonan 
hutan hujan, petualangan di beberapa gua Mulu yang kurang 
mudah diakses, serta pendakian puncak Mulu yang menantang.

Kebanyakan orang mungkin puas dengan mengunjungi gua 
serta observatorium kelelawar yang menakjubkan, tetapi untuk 
menikmati bagian terbaik dari Mulu, para petualang harus dapat 
menaklukan puncak Mulu yang spektakuler serta trail Headhunter 
yang bersejarah dengan pemandangan hutan hujan tropis yang 
terpencil ini. 
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Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Borneo Adventure, www.borneoadventure.com)

Kontak

Silahkan mengacu pada list 
lebih detail yang terdapat 
pada halaman 64 & 65.

5H4M  Puncak Mulu dan Jejak Headhunter (Pemburu 
Kepala)
Hari 1 – Mulu – Gua Deer (Gua Rusa) dan Lang. Sampai di 
Bandara Mulu di pagi hari, kemudian check in di Akomodasi 
Taman Nasional atau Mulu Marriot Resort. Nikmati berjalan 
kaki sepanjang 3 km sambil menikmati pemandangan yang 
indah ke Gua Deer, yang memiliki lorong gua terbesar di 
dunia. Gua ini memiliki sudut pemandangan berbentuk 
seperti bulan, dan juga terdapat bentuk wajah Abraham 
Lincoln yang dapat dengan jelas terlihat. Berikutnya 
adalah mengunjungi gua Lang, yang dimana di sini terletak 
stalaktit dan stalagmit yang memiliki formasi terbaik di 
Taman Nasional ini. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan ke 
observatorium Kelelawar. Pada saat matahari terbenam, 
terdapat pemandangan speaktakuler, dimana sekitar 2 
juta kelelawar dapat terlihat meninggalkan gua secara 
bersama-sama untuk mencari makan. Setelah pertunjukan 
selesai, para pengunjung kemudian dapat kembali ke 
resort dengan menggunakan senter.

Hari 2 - Gua Wind (Gua Angin) dan  Clearwater (Air jernih) 
- Kamp 5. Pada pagi hari, naiki perahu ke Gua Angin yang 
memiliki pemandangan “kamar raja” yang mengesankan 
dengan stalaktit dan stalagmit yang berbentuk seperti 
kain renda. Setelah itu pengunjung dapat berjalan singkat 
dengan menyusuri jalur dari kayu dan menaiki tangga 
mengarah ke Gua Air Jernih, yang merupakan habitat 
bagi spesies berbagai tanaman unik seperti Monophyllaea 
Pendula, yang dimana hanya dapat ditemukan di Mulu. 
Anda dapat melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam 
gua untuk menemukan formasi batu yang sangat unik dan 
sangat fotogenik. Terdapat pula ngarai dan sungai bawah 
tanah yang sangat spektakuler. Nikmati sensasi berenang 
di Sungai yang airnya sangat jernih, dan dilanjutkan 
dengan piknik serta makan siang. Setelah itu, lanjutkan 
ke Long Litut dengan perahu (selama kira-kira satu jam) 
dan perjalanan ke Kamp-5 (Selama kira-kira tiga jam) 
melalui hutan dipterocarp dan riparian. Pengunjung 
dapat menginap di Kamp-5 (Akomodasi dengan bentuk 
Asrama).

Hari 3 – Gunung Api – Puncak. Mendaki Gunung Api dan 
lihatlah pemandangan Puncak Gunung yang unik dan 
indah dari jarak dekat. Selama ribuan tahun, air telah 
mengikis dan melarutkan bebatuan di sekitar gunung 
menjadi paku-paku tajam yang menembus hutan hujan 
disekitarnya, hingga mencapai ketinggian lebih dari 50 
meter. Pendakian yang menantang ini memakan waktu 
sekitar empat hingga lima jam. Sesampainya di puncak, 
pengunjung dapat bersantap siang sambil menikmati 
pemandangan yang menakjubkan. Setelah selesai, 
pengunjung kembali turun dan bermalam di Kamp-5. 

Hari 4 – Jejak Headhunter (Pemburu Kepala). Jejak ini 
mengikuti rute yang dulu diambil oleh Headhunter 
(Kelompok Pemburu Kepala) yang bernama Kayan. 
Mereka mendayung di Sungai Melinau ke Melinau Gorge, 
dan kemudian mereka menyeret perahu di dalam hutan 
hingga sampai ke Sungai Terikan, dimana akhirnya mereka 
melakukan penyergapan pemburuan Kepala di kampung 
penduduk di daerah Limbang. Di sepanjang trek ke Kuala 
Terikan, pengunjung akan melalui pemandangan hutan 
hujan Prongsoon di Taman Nasional  Pulong Tau (Yang 
memakan waktu sekitar 5 jam). Perjalanan kemudian 
dilanjutkan ke arah hilir menggunakan perahu, yaitu 
menuju ke Rumah Panjang Penghulu Sigah Iban (sekitar 
2 – 3 jam) untuk makan malam dengan para penduduk 
lokal yang sangat ramah.  Pengunjung kemudian dapat 
bermalam di Rumah Panjang.

Hari 5 – Nanga Medamit – Limbang. Berangkat dari rumah 
panjang dengan perahu (selama satu setengah jam) ke 
Nanga Medamit. Perjalanan kemudian menuju ke Bandara 
Limbang (selama satu jam)  dengan van untuk selanjutnya 
pulang dengan keberangkatan penerbangan pada hari tsb.

Itinerary Alternatif
Banyak pula operator yang menawarkan paket 2H/ 1M 
dan 3H/2M yang diisi dengan menikmati pemandangan 
di dalam gua, serta ada pula paket yang jauh lebih lama 
untuk mereka yang merupakan Pecinta Alam sejati.
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menyelam DI
SaRawak

Taman Nasional untuk Terumbu Karang Miri Sibu yang 
terletak di timur laut Sarawak mengalami perkembangan 
yang sangat cepat sebagai tempat penyelaman utama 
karena melimpahnya jumlah terumbu dengan jarak 
pandang dalam air yang mencapai sekitar 10 hingga 30 
meter.

Karang bertekstur lunak hingga keras menutupi 
terumbu dengan banyak jenis Gorgonia (Kipas Laut), 
Sea Whip, Anemon Laut, Spons, dan Crinoid (lili laut). 
Angel Fish, Butterfly Fish (ikan kupu-kupu), Fusiliers 
(Ikan ekor kuning), Ikan Kerapu, Ikan pari, ikan Trigger 
Kembang, Ikan Kakaktua, hingga Ikan Wrasse adalah 
beberapa species di sekitar terumbu karang yang dapat 
diamati. Keanekaragaman dan Aksesibilitas Karang serta 
kehidupan laut lainnya di sekitar terumbu merupakan 
yang terbaik di daerah ini. Tak lupa juga jumlah spesies 
nudibranch yang sangat fenomenal, yaitu sebanyak lebih 
dari 100 spesies. Terdapat pula wilayah penyelaman 
yang aman dan relatif mudah. Hiu paus pun sering 
terlihat di perairan terbukanya.

Tersedia sekitar 40 lokasi penyelaman, dengan wilayah 
yang mudah dijangkau dari Kota Miri, sehingga kegiatan 
menyelam pun menjadi mudah dan nyaman, dan 
pengunjung pun juga dapat membagi waktu yang 
lebih banyak untuk menikmati keindahan Kota dan 
sekitarnya. Dengan sejarah panjang Miri sebagai pusat 
penyelaman komersial, dan juga menjadi tempat 
eksplorasi dan produksi minyak, penyelam dapat 
dipastikan memiliki standar profesionalisme yang 
sangat tinggi dalam segi keselamatan, pelatihan, 
pemandu, perlengkapan, serta spesialis dan fasilitas 
medis yang berlokasi di tengah kota.

Selain Miri, Kuching juga menawarkan beberapa opsi 
penyelaman yang juga menarik, seperti penyelaman 
untuk melihat terumbu karang di pulau-pulau sekitar 
Taman Nasional Talang Satang dan juga penyelaman 
bangkai kapal selam Perang Dunia ke II yang sangat 
bersejarah di perairan dalam Sentubong.
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Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Coco Dives, harga termasuk transfer, 
Panduan oleh Penyelam Professional, Tabung Udara, 
Weight  Belt / Sabuk Pemberat)

4H/3M Wisata Menyelam di Miri
Hari ke1 - Kedatangan dan Pengarahan. Dimulai dengan 
kedatangan di bandara Miri dan kemudian menuju ke 
Hotel ParkCity Everly (Hotel bintang empat di tepi pantai). 
Pengarahan akan diberikan oleh penyelam professional dan 
pengunjung sebagai penyelam dipersilahkan untuk memilih 
situs mana yang mereka ingin salami selama dua hari ke 
depan (terdapat kurang lebih 40 situs). Kegiatan dilanjutkan 
dengan makan malam di hotel/restaurant seafood local 
(biaya pribadi), dan kemudian bermalam di hotel.

Hari ke2 - Menyelam. Setelah sarapan, penyelam diantar 
ke Miri Marina dan kemudian menaiki perahu ke lokasi 
menyelam. Penyelam dapat melakukan penyelaman 
sebanyak dua kali sebelum kemudian bersantap siang di 
atas kapal dan kembali ke hotel. Malamnya, pengunjung 
dipersilahkan makan malam di hotel atau seafood local 
(biaya sendiri), dan bermalam kembali di hotel.

Hari ke3 - Menyelam. Sama seperti hari kedua, setelah 
sarapan, penyelam diantar ke Miri Marina dan kemudian 
menaiki perahu ke lokasi menyelam. Penyelam dapat 
melakukan penyelaman sebanyak dua kali sebelum 
kemudian bersantap siang di atas kapal dan kembali ke hotel. 
Malamnya, pengunjung dipersilahkan makan malam di 
hotel atau seafood local (biaya sendiri), dan bermalam 
kembali di hotel.

Hari ke4 - Keberangkatan. Setelah sarapan, acara dibebaskan 
sampai pengunjung diantar kembali ke Bandara Miri.

Itinerary Alternatif
Paket Bujet juga tersedia dengan penginapan yang terletak 
di Coco Dives itu sendiri, atau ada juga paket menyelam 
di penginapan Kuala Sibuti yang berada tak jauh dari 
Miri, dengan suguhan budaya lokal yang memikat serta 
tambahan yang juga menarik seperti mengamati buaya 
dan juga kunang-kunang. Bagi mereka yang merupakan 
non-penyelam dan memiliki waktu satu minggu lebih, 
dapat mengikuti kursus menyelam dasar dari salah satu 
operator yang terdaftar di bawah ini. Terdapat pula kursus 
menyelam untuk tingkatan yang lebih tinggi. 

Kontak

Penyelaman di Miri
Cocodive (www.cocodive.com.my)
Red Monkey (www.redmonkeydivers.com)
Penyelaman di Kuching
CPH Travel (www.cphtravel.com.my), Premier Marine & 
Scuba Centre (www.wetwolfdive.com) 
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menjelajaHI
gua DI baRat
Daya SaRawak

Medan Kasar di Barat Daya Sarawak menyembunyikan sebuah keajaiban bawah 
tanah berupa gua-gua batu kapur yang spektakuler dan memang jauh lebih 
jarang dikunjungi daripada Taman Nasional Niah dan Taman Nasional Mulu. 
Selain formasi batu yang memukau, anda juga dapat melihat keindahan gua kuno 
dan menikmati pemandangan hutan yang luar biasa di sepanjang jalan.

Terdapat banyak gua yang cocok untuk petualang pemula dan tentunya tidak 
memerlukan kebugaran yang tinggi untuk menjelajahinya. 

Beberapa opsi yang dapat diambil antara lain petualangan di dalam gua selama satu hari, hingga ekspedisi yang 
lebih lama dengan menggabungkan penjelajahan gua, mendaki, menyusuri trek 4 x 4, serta berjalan di hutan dan 
mengunjungi desa-desa Bidayuh yang terpencil. Semua jenis penjelajahan, baik itu untuk pemula, menengah, atau 
tingkat lanjutan akan mendapatkan fasilitas berupa peralatan  dan pelindung.

Paket penjelajahan gua ini juga menyediakan paket khusus untuk kelompok tur pendidikan, hingga tur insentif. Selan 
itu, juga tersedia tur khusus untuk pecinta fotografi.
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Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Kuching Caving - minimal dua paket - Syarat : tingkat Kebugaran Peserta dalam keadaan baik)

Ekspedisi Gua 2H/1M
Hari ke 1 – Ruang yang luas, dan Arus yang Bagus. 
Berangkat dari Kuching pada pukul 09.00 dan 
berkendara selama satu setengah jam ke desa Bidayuh 
di sebuah Lembah pertanian yang indah. Setelah 
Pengarahan mengenai peralatan dan keselamatan 
selesai, maka pengunjung dipersilahkan berjalan 
selama kurang lebih 10 menit melintasi lahan 
pertanian menuju ke tangga di pintu masuk Gua. Di 
dalam Gua pengunjung akan diceritakan mengenai 
sejarah gua dan juga gambar-gambar pra sejarah 
yang terlihat di dinding gua. 

Pengunjung kemudian akan dibawa masuk lebih jauh 
ke dalam gunung untuk melihat arus air, air terjun, dan 
struktur Kalsit yang besar dan indah, serta berbagai 
spesies penghuni gua. Lebih jauh lagi, pengunjung 
akan menyusuri ruangan yang terdapat banyak sarang 
burung di dalamnya, sebelum kemudian kembali  dan 
dapat berenang di dekat pintu masuk Gua. Pengunjung 
kemudian akan bersantap makan malam dan menginap 
di peternakan, berupa pondok-pondok ala pedesaan 
yang didekor dan ditata dengan cantik.

Hari Ke 2 – Keluar. Setelah sarapan, pengunjung akan 
berkendara sekitar satu setengah jam ke salah satu 
desa tertua di Sarawak. Setelah pengarahan mengenai 
peralatan dan keselamatan selesai, pengunjung akan 
dibawa melewati hutan untuk mengarah ke pintu 
masuk gua. Pengunjung akan merangkak melewati 
lorong sempit gua sebelum akhirnya menyaksikan 
beberapa formasi kalsit terbaik di Kuching, hingga 
berbagai jenis serangga. Pengunjung akan dipandu 
dengan cara menyusuri tali untuk menuju ke ruangan-
ruangan di dalam gua lainnya, sebelum kemudian 
mencapai pintu keluar.

Dengan berjalan kaki singkat sambil melewati hutan, 
pengunjung akan dibawa ke Gua tengkorak dan 
kemudian akan memanjat lereng lumpur menuju ke 
gua besar yang merupakan rumah bagi suku Bidayuh 
sebelum desa di perbukitan dibangun. Bersantailah 
sebentar sambil menikmati keadaan disekeliling, 
sementara pemandu wisata menyiapkan tali sehingga 
pengunjung nantinya bisa turun sekitar 10 meter ke 
bawah melalui lubang di lantai. Setelah membersihkan 
diri, pengunjung akan diajak untuk mengunjungi desa 
di perbukitan sebelum kemudian berhenti untuk 
bersantap siang di arah perjalanan pulang kembali ke 
Kuching.

Kontak
kuching Caving (www.kuchingcaving.com) adalah Perintis Perusahaan spesialis penjelajahan gua di 
Sarawak.
borneo adventure (www.borneoadventure.com) dan borneo experiences (www.borneoexperiences.com) 
dapat mengemas tur ini bersama dengan jenis petualangan lainnya.
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mengamatI
buRung 

Gambar 1 & 2 Hak Cipta Cat City Holidays 

Mengamati Burung di Sarawak
Sarawak adalah surga bagi yang mereka yang ingin 
mengamati burung. Terdapat 22 daerah pengamatan 
burung yang merupakan habitat bagi setidaknya 600 dari 
680an jenis burung yang terdapat di Borneo, dan lebih 
dari 50 diantaranya adalah spesies endemik.

Dapatkan pengalaman mengamati burung-burung ini 
dengan paket pengamatan burung selama setengah 
hari, yang tentunya bisa diagendakan ke dalam liburan 
bersama keluarga, atau mungkin jika anda ingin mengikuti 
ekspedisi ornitologis yang dimana pengunjung diajak 
untuk mencari species burung yang belum ditemukan. 
Nikmati pemandangan habitat 10 % dari populasi Burung 
Egrets Cina hanya dengan berkendara selama 30 menit 
dari Kuching. Pengunjung dapat pula menelusuri trek ke 
dataran tinggi hutan hujan Paya Maga untuk menemukan 
Black Oriole yang sangat sulit untuk ditangkap.

Destinasi Pengamatan Burung yang Mudah
Lokasi-lokasi berikut ini mudah diakses, serta memiliki 
akomodasi dan fasilitas yang cantik disekitarnya. Sangat 
cocok untuk para pengamat yang ingin bersantai.
Teluk Bako Buntal - muara & hutan bakau - dimana 
terdapat lebih dari 40 spesies burung pantai, termasuk 
Burung Kuntul Cina, Burung Dara-laut Cina, hingga 
Burung Cikalang Christmas. Untuk menuju ke tempat 
ini, pengunjung dapat berkendara sekitar 30 menit dari 
Kuching.
Taman Nasional Bako - Terdapat tujuh tempat ekosistem 
yang berbeda di sebuah area – terdapat lebih dari 150 
spesies hutan termasuk Punai Gading, Burung Walet, 
Burung Pelatuk Besi, Burung Kacembang Gadung, Burung 
Jingjing Batu, hingga Sikatan Bakau. Lokasinya sekitar 1 
jam perjalanan dari Kuching. 
Borneo Highlands - Dataran tinggi dan Hutan Borneo - 
memiliki lebih dari 200 spesies - termasuk diantaranya 
Burung Opior Kalimantan,  Burung Yuhina Kalimantan, 
Elang Brontok hitam, dan beberapa Burung Rangkong. 
Lokasinya berjarak  sekitar satu setengah jam dari Kuching.
Taman Nasional Gunung Mulu - Dataran rendah dan 
Dataran tinggi - terdapat lebih dari 250 spesies burung 
termasuk diantaranya burung cirik-cirik kumbang, burung 
Paok Delima, Elang Perut Karat, keseluruhan dari delapan 
jenis Rangkong yang ditemukan di Borneo, dan banyak 
Endemik lainnya. Pengamatan dapat dilakukan melalui 
Jembatan gantung dan Menara Observasi setinggi 30 
meter. Lokasi ini berjarak 45 menit penerbangan dari Miri. 
Taman Nasional Kubah - Hutan Dataran Rendah - terdapat 
lebih dari 100 spesies - Burung Sikatan Borneo, Burung 
Cekakak Hutan Melayu, Burung Wiwik Uncuing, Burung 
Meninting Cegar, dan Burung Paok Kalung Biru yang cantik. 
Lokasinya terletak 45 menit perjalanan dari Kuching.

Taman Nasional Lambir Hills - Hutan Dataran Rendah - 
terdapat lebih dari 240 spesies - termasuk Burung pelatuk, 
Burung Merbah Mata Merah, Burung Pelatuk Orange 
- beliied, Burung Kuau Raja, hingga Burung Ciung - air 
Pongpong yang indah dan memukau. Lokasinya terletak 
40 menit perjalanan dari Miri.
Taman Nasional Similajau - Hutan Dataran Rendah , tebing 
& pantai - terdapat lebih dari 180 spesies - termasuk 
diantaranya Burung Berencet Borneo, Burung Pentis 
Borneo, Elang Wallace, Burung Bubut Hutan, Burung Beluk 
Ketupa, Burung Kirik-kirik Biru, hingga Burung Kesumba. 
Lokasi ini berjarak 40 menit perjalanan dari Bintulu.

Destinasi Pengamatan Burung yang Menantang
Destinasi berikut ini bukanlah jalur yang cukup mudah 
untuk dilewat, menawarkan fasilitas yang lebih sedikit, 
serta memerlukan jalur trekking yang cukup serius. 
Dataran Tinggi Kelabit - Hutan Dataran Tinggi & 
Pegunungan - terdapat lebih dari 300 spesies - termasuk 
banyaknya endemik - termasuk diantaranya Burung Cabai 
Panggul Hitam, Burung Paok Palung Biru, Burung Buntut 
Tumpul Borneo, Burung Kancilan Borneo, Burung Yuhina 
Borneo, Burung Puyung Kepala Merah, Burung Dulit 
Paruh Katak, dan Burung Madi Hijau Kepala Putih. Letak 
lokasi ini 45 menit penerbangan dari Miri.
Dataran Tinggi Paya Maga - Dataran Tinggi dan 
Pegunungan baru saja ditemukan - Terdapat banyak 
spesies endemik yang menarik - termasuk diantaranya 
Burung Kepudang Kuduk Hitam, Burung Elang Ular 
Kinabalu, Burung Paruh Katak Borneo, Burung Pijantung 
Kepala Putih, Burung Berencet Leher Hitam, Burung 
Bulbul Borneo, Burung Cica Daun Borneo, Burung Takur 
Leher Hitam, Burung takur Gunung, Burung Opior 
Borneo, Burung cabai Panggul Hitam, Burung Tangkar 
Uli Borneo, dan Burung Poksay Genting. Lokasi ini 
berjarak enam jam dari Lawas, termasuk berjalan 
dengan menyusuri trek selama tiga hingga empat jam.
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Kontak
Cat City Holidays (www.catcityholidays.com) menawarkan beragam tur pengamatan burung dengan 
menyediakan pemandu yang professional. 

6H/4M Mulu, Lambir, & Paya Maga 
Hari ke 1 - Terbang dari Miri menuju Taman Nasional 
Mulu. Habiskan hari dengan mencari spesies lokal 
dan endemik. Setelah makan malam, pengunjung 
akan diajak berjalan-jalan pada malam hari untuk 
menemukan Burung Paruh Katak, Burung Punggok 
Coklat, Burung Hantu Beluk Jampuk, dan lain 
sebagainya. Selanjutnya bermalam di Mulu Marriot 
Resort.
Hari ke 2 - bangun lebih awal untuk melihat spesies 
kanopi melalui Menara observasi dan jembatan 
gantung (Burung Berencet Leher Hitam, Burung 
sikatan Borneo, Burung Paok Kalung Biru, Burung 
Madi Hijau Perut Biru, dan sebagainya). Pengamatan 
burung dilanjutkan pada siang hari dan kunjungi 
oservatorium kelelawar untuk menemukan Elang 
Kelelawar dan Elang Perut Karat. Opsi tambahan: 
Mengunjungi Gua pertunjukan. Bermalam di resort.
Hari ke 3 - pengamatan burung dilanjutkan di 
sepanjang Trail Taman Nasional. Setelah bersantap 
siang, kemudian dilanjutkan dengan penerbangan 
kembali ke Miri. Setelah itu bersantap malam dan 
menginap di Hotel dalam Kota.

Hari ke 4 - Berpindah ke Taman Nasional lambir Hills 
untuk melakukan pencarian terhadap Burung Tiong 
Batu Borneo, Burung Tangkar kambing, Burung Bondol 
Kalimantan, Burung Paok Delima, Burung Kucica Ekor 
Kuning, dan lain-lain. Setelah makan siang, pengunjung 
berpindah ke Miri untuk melanjutkan penerbangan ke 
Lawas. Sesampainya, pengunjung akan bersantap mala 
dan menginap di Hotel Seri Malaysia.
Hari Ke 5 - Melalui 4WD, pengunjung kemudian 
dipindahkan ke Dataran Tinggi Paya Maga, lalu menyusuri 
trek selama 3 sampai 4 jam di dalam hutan pegunungan 
dengan ketinggian 1400m, untuk melakukan pencarian 
terhadap Burung Kepudang Kuduk Hitam, Burung Elang-
ular Kinabalu, Burung Madi Hijau Kepala Putih, dan 
sebagainya. Kegiatan dilanjutkan dengan makan malam 
di perkemahan dan disambung dengan berjalan kaki 
malam hari untuk menemukan Burung Paruh Katak 
Borneo, Gunung Belukwatu Gunung, dan sebagainya. 
Pengunjung Bermalam di perkemahan.
Hari Ke 6 - Melanjutkan pengamatan terharap beberapa 
jenis burung lainnya, seperti Burung Enggang Klihingan, 
Burung Cucak Rawa, Burung luntur Harimau, Burung 
Cekakak Batu, Burung Madi Kelam, Burung Sikatan 
Biru Muda, dll. Setelah bersantap siang, lalu kembali 
menyusuri trek ke arah pulang, dan mengejar 
penerbangan kembali ke Miri. 

Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Cat City Holidays)
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DataRan tInggI 
kelabIt

Dataran Tinggi Kelabit sering disebut sebagai Shangri-La Sarawak. Daerah lembah 
di pegunungan terpencil ini,  terletak di ketinggian 1000 hingga 1200 meter. 
Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati suasana musim semi abadi yang 
diwarnai dengan keramahtamahan suku Kelabit  dan Lun Bawang.

Cara terbaik untuk menikmati tempat yang mempesona ini adalah dengan 
menyusuri trek dari satu rumah panjang ke rumah panjang lainnya, sambil 
melewati indahnya hutan hujan tropis dan ladang padi subur dan hijau yang 
berbatasan dengan pegunungan Maligan Range. Trek yang dapat diambil pun 
bervariasi, mulai dari beberapa jam atau bahkan dapat pula mengambil trek 
hingga berminggu-minggu, bergantung pada jalur apa yang hendak diambil, 
mulai dari jalur termudah dan tersingkat, hingga trek dengan ekspedisi yang 
menantang, seperti melewati arus sungai, melewati jembatan bambu, hingga 
mengamati megalit kuno Kelabit dan ukiran batu di sepanjang jalan.
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Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Borneo Experiences, www.borneoexperiences.com - ex Miri)

5H/4M Mengenali Bario 
Hari ke  1 - Bario. Terbang dari Miri ke Bario 
menggunakan Maswings Air Service. Setelah sampai, 
pengunjung akan dibawa ke Rumah Ngimat Ayu, 
sebuah homestay yang nyaman milik kepala desa, untuk 
mendapat pengarahan singkat mengenai tur anda. 
Setelah itu, pengunjung akan berkendara ke sebuah 
peternakan domba dimana pengunjung dapat memilih 
bahan makanan untuk makan dan cemilan. Pengunjung 
juga dapat memancing di kolam ikan yang ada di lokasi. 
Hasil pancingannya pun dapat dimasak untuk makan 
malam. Selanjutnya, pengunjung akan makan malam 
dan menginap di Ngimat Ayu.

Hari ke 2 - Desa Pa’Mada - Pemancingan & Pengamatan  
Satwa Liar.
Setelah sarapan, pengunjung  akan diajak merasakan 
menjadi penduduk lokal, melewati jalan berlumpur 
dengan 4WD selama tiga jam seraya menikmati 
pemandangan yang indah sepanjang perjalanan. 
Nikmati makan siang dengan suasana piknik, bersantai 
serta menjajal kemampuan dengan memancing di 
sekitar sungai. Pada sore harinya, pengunjung dapat 
menaiki flatbed di belakang 4WD lalu nyalakan senter 
anda untuk melakukan pengamatan terhadap satwa liar 
di sepanjang perjalana  kembali ke Bario. Sesampainya 
kembali di Bario, pengunjung akan disuguhkan santap 
malam yang mewah dengan gaya lokal, dan kemudian 
bermalam kembali di Rumah Ngimat Ayu.

Hari ke 3 - Menuju Pa’Lungan dan Pa’Umor dengan 
Perahu Panjang.
Setelah bersantap pagi, pengunjung akan dibawa 
kembali dengan 4WD untuk berkelana selama kurang 
lebih 3 jam melewati hutan rindang menuju Desa 
Pa’Lungan yang indah, sambil menemukan dan 
mengamati tanaman semar raksasa di sepanjang jalan. 
Setelah makan siang dan menikmati suasana di sekitar 
Pa’Lungan, pengunjung akan melanjutkan perjalanan 
melewati Sungai Debpur dengan perahu panjang  
menuju desa Pa’Umor, dan kemudian kembali ke Bario 
melewati 4WD. Kegiatan dilanjutkan makan malam 
dan bermalam di Rumah Ngimat Ayu.

Hari ke 4 - Gunung Doa dan Bersepeda di Gunung.
Pengunjung bangun pada pukul 04.00 di subuh hari. 
Sarapan pagi serta seruput kopi dengan cepat dan 
singkat sebelum mendaki gunung untuk mengejar 
terbitnya matahari. Untuk orang yang mendaki 
dengan kondisi fit, perjalanan yang menantang ini 
membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 jam. 
Pemandangan matahari terbit yang menakjubkan dari 
Bario dan Taman Nasional Pulong Tau Na Tauonal dari 
puncak gunung ini mungkin menjadi bagian klimaks 
dari perjalanan tur anda. Setelah  selesai pendakian, 
pengunjung akan turun kembali dan menikmati sesi 
santap pagi komplit kembali di Rumah Ngamat Ayu. 
Kemudian, pengunjung dapat menghabiskan sisa 
hari dengan bersepeda di sekitar Bario (jangan lupa 
kunjungi Rumah panjang Bario). Malamnya, 
pengunjung akan disuguhi BBQ dan selanjutnya 
kembali bermalam di Ngimat Ayu.

Hari Ke 5 - Keberangkatan Pulang. Setelah sarapan, 
pengunjung akan diantar kembali ke Bandara Bario 
untuk mengejar keberangkatan kembali.

Itinerary Alternatif
Pilihan trek lainnya yang dapat diambil untuk waktu 
tur selama satu minggu ke rumah panjang Long Lellang 
atau Lio Matoh di daerah Baram (dengan pemberhentian 
dengan bermalam di dalam hutan), berkunjung ke 
Lingkaran Baram yang terkenal, serta perjalanan 
selama dua sampai tiga hari yang menyenangkan ke 
Banfkalan dari Bario (atau sebaliknya). Opsi lainnya, 
pengunjung juga dapat mendaki Gunung Murud 
(2.424m) atau Batu Lawi (2043m). Namun, khusus untuk 
pendakian ini, pengunjung harus mengatur perjalanan 
dari jauh-jauh hari untuk persiapan yang maksimal.

Kontak

Hampir semua operator tur di Sarawak menawarkan 
trek di Dataran Tinggi Kelabit dengan berbagai lokasi 
dan itinerary. Silahkan mengacu pada halaman 64 dan 
65 untuk lebih detail.
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PenCaRIan
oRangutan

Area di dalam dan di sekitar Taman Nasional Batang 
Ai memiliki kepadatan jumlah populasi Orangutan 
terbanyak di seluruh dunia.  Pengunjung kemungkinan 
besar dapat menemukan populasi Orangutan liar 
di bagian hulu Sungai Batang Ai. Operator tur lokal, 
yang merupakan pemenang dari penghargaan Borneo 
Adventure, bekerjasama dengan komunitas Iban di 
Ulu Ai menawarkan beberapa jalur di sekitar Taman 
Nasional yang memiliki kemungkinan tinggi untuk 
ditemukannya Orangutan Liar (walaupun tidak ada 
jaminan 100% akan bertemu Orangutan Liar). Namun 
demikian, bekas jejak ataupun sarang Orangutan 
Liar umumnya dapat ditemukan. Para pengunjung 
diharapkan menjelajah dalam kondisi fit, serta 
berpartisipasi dalam program konservasi dengan 
cara merekam pemandangan yang terlihat, seperti 
pengamatan terhadap sarang, dan tentunya dengan 
membawa perangkat GPS.
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Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Borneo Adventure, www.borneoadventure.com)

Jejak Kera Merah (5H/4M)
Hari Ke1 – Kuching – Nanga Sumpa
Pada pukul 08.000 pagi, pengunjung akan dijemput di 
hotel Kota Kuching dan akan berkendara menuju waduk 
Batang Ai. Di perjalanan, pengunjung akan berhenti 
sejenak di Bazaar Lachau. Di tempat ini, pengunjung 
dapat berkeliling dan berbelanja di pertokoan lokal, 
serta makan siang di warung kopi setempat. Setelah 
itu, perjalanan dilanjutkan sampai akhirnya tiba di 
danau Batang Ai sekitar pukul 13.30-14.00 siang. 
Pengunjungi akan menjelajahi bagian hulu sungai 
Nanga sumpa, dan sampai sekitar pukul 15.30, 
walaupun perkiraan sampainya di lokasi bergantung 
pada kondisi aliran dan arus sungai. Setelah sampai, 
pengunjung dapat beristirahat di penginapan Borneo 
Adventure, sekaligus bersantap malam. Pada sorenya, 
acara tur dibebaskan, dan malamnya pengunjung 
menginap di Penginapan Borneo Adventure kembali.

Hari ke 2 – Nanga Sumpa – Perkemahan di Hutan 
Mawang
Pada pukul 08.00 pagi, pengunjung bersantap di 
penginapan Nanga Sumpa. Sejam kemudian, berangkat 
dari Nanga Sumpa untuk menyusuri trek selama kurang 
lebih 2 sampai 3 jam menuju Perkemahan di Hutan 
Mawang. Dikarenakan Orangutan liar tidak selalu bisa 
ditemukan karena bergantung pada musim, namun 
sarangnya pada umumnya tetap dapat dilihat. Setelah 
sampai, pengunjung beristirahat dan makan siang di 
perkemahan. Setelahnya, pengunjung akan menyusuri 
trek di salah satu jalur untuk mencari Orangutan liar 
beserta sarangnya. Setelah selesai, pengunjung diajak 
kembali untuk bersantap malam dan menginap di 
perkemahan.

Hari Ke 3 – Perkemahan Hutan Mawang
Kira-kira pukul 07.00 pagi hari, pengunjung akan 
sarapan di perkemahan sebelum kemudian kembali 
menyusuri trek di salah satu jalur lainnya di sekitar 
perkemahan untuk mencari Orangutan liar. Siangnya, 
kembali ke perkemahan untuk makan siang. Pada sore 
harinya, pengunjung dapat melanjutkan pencarian 
Orangutan kembali di jalur alternatif lainnya. 
Malamnya, baru kembali ke perkemahan untuk 
makan malam. Pengunjung akan kembali menginap di 
perkemahan.
Hari Ke 4 – Perkemahan Hutan Mawang  - Nanga Sumpa
Pagi hari, pengunjung sarapan di perkemahan. 
Kemudian, penjelajahan dilanjutkan dengan menyusuri 
trek kembali daro Sungai mawang ke Nanga Sumpa 
(kira-kira selama dua sampai tiga jam). Pengunjung 
dapat melanjutkan pencarian terhadap Orangutan dan 
satwa liar lainnya di sepanjang perjalanan sebelum 
akhirnya sampai di nanga sumpa yang terletak di 
Sungai Delok. Selanjutnya, pengunjung dipersilahkan 
beristirahat di penginapan Borneo Adventure dan 
makan siang. Setelahnya, pengunjung akan diajak 
menjelajahi trek melingkar di nanga Sumpa yang 
dikenal sebagai habitat orangutan. Opsi alternatif 
lainnya, pengunjung dapat menaiki perahu menuju 
Air terjun Enseluai untuk berenang. Setelah selesai, 
kemudian kembali ke penginapan untuk bersantap 
malam. Setelah makan malam, pengunjung akan 
diajak menuju rumah panjang yang terletak di sebrang 
sungai. Habiskan waktu sejenak dengan “Berandau” 
(bercerita) bersama penduduk di rumah panjang 
sebelum kembali ke penginapan.
Hari Ke 5 – Nanga Sumpa – Kuching
Makan pagi di penginapan. Kemudian, pengunjung 
dipersilahkan dan dibebaskan untuk bersantai, 
berenang di sungai, atau berswafoto di sekitar Nanga 
Sumpa. Pada pukul 11.15, pengunjung akan bersantap 
siang yang sedikit awal dari jadwal di penginapan. Pada 
pukul 12.00 siang, berangkat ke hilir sungai Batang 
Ai, dan tiba sekitar pukul 13.30 siang. Perjalanan 
dilanjutkan via darat ke Kuching. Selanjutnya, perkiraan 
tiba di Kuching pukul 18.30 malam dan akan langsung 
diantarkan ke hotel masing-masing.
Itinerary Alternatif
Borneo Adventure juga menawarkan tur lainnya selama 
6H/5M untuk menyusuri trek habitat Orangutan dan 
dapat pula menyusun agenda ekspedisi lainnya sesuai 
dengan permintaan. Borneo Interland menawarkan  
tur di Perkemahan Hutan Batang Ai dimana Orangutan 
liar kemungkinan dapat ditemukan, walaupun jalur ini 
bukan jalur utama pada umumnya.

Kontak
borneo adventure
(www.borneoadventure.com) untuk tur jejak Kera 
Merah dan trek Orangutan lainnya. 
borneo Interland 
(sila merujuk pada list) untuk perkemahan di hutan 
yang terletak di area Batang Ai.
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SafaRI RakIt
DI PaDawan 

Safari Rakit di Padawan adalah kompetisi Balap Rakit tahunan yang sangat 
menarik di sepanjang sungai jernih di Baratdaya Sarawak, yang diadakan setiap 
pertengahan Juli setiap tahunnya. Balap Rakit, yang dilaksanakan selama 
setengah hari, membawa anda untuk menikmati hijaunya hutan hujan tropis, 
dengan banyaknya pemandangan bebatuan besar, merasakan jeram, dan 
pepohonan yang menggantung sepanjang perjalanan.

Selain keseruan dari perlombaan rakit, pengunjung juga berkesempatan untuk 
mendapatkan hadiah, mengenal lebih jauh mengenai komunitas Bidayuh, dan 
tentunya belajar membuat rakit dari bamboo. Tur ini merupakan salah satu 
petualangan seru yang saying untuk dilewatkan.



17

Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh CPH Travel)
(Tur ini adalah tur yang didesign untuk 4 orang, jika 
anda mendaftar dengan jumlah hanya 3 orang, seorang 
pemandu wisata akan dengan senang hati bergabung 
bersama grup anda).

2H/1M Penjelajahan Safari Rakit
Hari ke 1 - Membuat Rakit. Berangkat dari Kuching pada pagi 
hari untuk mengejar les pembuatan rakit. Pengunjung akan 
diajak mampir untuk melihat Pusat Satwa Liar Semenggoh 
di perjalanan. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dan 
sampai di pemberhentian (Rumah Panjang Annah Rais, 
Desa Temurang, atau Desa Danu tergantung pada kategori 
lomba rakit) untuk kemudian melanjutkan makan siang.

Habiskan waktu siang anda dengan belajar membuat rakit 
menggunakan bahan material setempat, yang nantinya 
akan disupervisi oleh pengrajin setempat. Setelah rakit 
selesai dibuat, pengunjung kemudian diajarkan untuk 
berlatih mengayuh rakit hingga sore hari. Malamnya, setelah 
bersantap malam, pengunjung dapat merasakan segelas 
atau dua gelas ‘tuak’ (wine lokal). Selanjutnya bermalam 
di penginapaan di desa.

Hari ke 2 - Hari Perlombaan. Bangun lebih pagi untuk 
mengecek kembali kondisi rakit, dan kemudian dilanjutkan 
dengan sarapan pagi. Kegiatan dilanjutkan dengan menuju 
tempat titik permulaan lomba, dan mulai berangkat 
menyusuri indahnya sungai di tengah hutan Borneo. 

Setelah sekitar empat jam balap rakit berlangsung, para 
peserta lomba akan sampai di titik pemberhentian dan 
selesainya Balap, dan dihadiahi dengan makan siang yang 
nikmat. Setelah makan siang, kegiatan dilanjutkan dengan 
pembagian hadiah bagi para pemenang dan kemudian 
diadakan upacara penutupan lomba balap rakit sebelum 
akhirnya diantar kembali ke Kuching.

Itinerary Alternatif – Penjelajahan dengan Kayak
(Ditawarkan oleh Rucksack Rainforest Kayaking)
Kegiatan yang ditawarkan mirip dengan itinerary di atas, 
namun ditujukan untuk pengunjung dengan jumlah dua 
orang, dan pengunjung akan mengikuti lomba Kayak (Kayak 
akan disediakan). Jika anda melakukan traveling sendirian, 
maka pemandu wisata akan dengan senang hati menemani 
anda.

Itinerary Alternatif – Baleh – Kapit (April)
(ditawarkan oleh CPH Travel)
Jika anda tidak dapat berkunjung pada bulan Juli, ada pula 
Safari yang tak kalah menarik yaitu perlombaan rakit Baleh 
– kapit, yang diadakan di Hulu sungai Baleh, yang terletak di 
Pusat Sarawak. Dikarenakan lokasinya lebih terpencil, maka 
tur ini membutuhkan tambahan waktu 2 malam di Kapit 
serta 1 malam di rumah panjang Hulu. 

Kontak

CPH travel (www.cphtravel.com.my) untuk harga 
spesifik paket balap rakit.
The Rucksack Rainforest Kayaking 
(RainforestKayaking.com) untuk harga paket 
perlombaan kayaking.

Gambar 1 - Gambar 4 © Padawan Municipal Council



The Rainforest World Music Fes al (RWMF), 
first held in 1997, has grown into one of the best 
music fe vals in Asia, with an average 
ance of over 20,000. A 3-day event celebra
the diversity of world music, it is held annually 
over the first or second weekend of July at the 
Sarawak Cultural Village (see page??). It features 
unique da  music workshops, cultural 
displays, a cr  bazaar, food stalls, and headlin-
ing performances on the main stage.

Organised ely by the Sarawak Tourism 
Board and local and int  volunteers, 
the fe val features a wide range of perform-
ances, from tra music to world fusion 
and contemporary world music. Performers 
include prominent ts from Sarawak, other 
areas of Malaysia, and from all around the 
world.

Over 350 local and int  acts have 
performed here, including Black Umfolosi from 
Zimbawe, Peatbog Faeries from Scotland, Kanda 
Bongo Man from DR Congo, Te Vaka from New 
Zealand, Silverio Pessoa from Brazil, Tarika from 
Madagascar, Joey Ayala from the Philippines, 
and Huun Huur Tu from Tuva, Russia, to  
just a few. The fes al won the PATA Gold Award 
in 2006, The Aseanta Excellence Award in 2009, 
and has been cited as one of the World’s Top 25 
Int  Fes als by Songlines world music 
magazine for four years in a row (2010-13).
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RaInfoReSt
woRlD muSIC
feStIval & exPo

Rainforest World Music Festival pertama 
kali diselenggarakan pada tahun 1997, 
dan kini telah menjadi salah satu festival 
terbesar di Asia, dengan rata rata 
pengunjung sebanyak 20.000 orang 
setiap tahunnya. Perayaan musik yang 
berasal dari berbagai belahan dunia 
ini, diadakan selama 3 hari di akhir 
minggu pertama atau kedua setiap 
bulan Juli. Festival ini menyuguhkan 
berbagai workshop musik, penampilan 
kebudayaan, bazar kerajinan tangan, 
kios-kios makanan, serta penampilan  
konser musik di panggung utama.

Festival ini diselenggarakan sepenuhnya 
oleh Sarawak Tourism Board, dan dibantu 
oleh relawan lokal hingga internasional. 
Di sepanjang festival ini, pengunjung 
akan disuguhkan dengan berbagai 
jenis penampilan, mulai dari musik 
tradisional, fusi dunia, hingga jenis musik 
kontemporer. Para pemain dan penampil 
pun berasal dari berbagai daerah, baik 
itu dari Sarawak maupun dari berbagai 
belahan dunia lainnya.

Kurang lebih 350 penampilan musik dan 
budaya lokal dan internasional yang 
dapat pengunjung saksikan di sini, 



The Rainforest World Music Fes al (RWMF), 
first held in 1997, has grown into one of the best 
music fe vals in Asia, with an average 
ance of over 20,000. A 3-day event celebra
the diversity of world music, it is held annually 
over the first or second weekend of July at the 
Sarawak Cultural Village (see page??). It features 
unique da  music workshops, cultural 
displays, a cr  bazaar, food stalls, and headlin-
ing performances on the main stage.

Organised ely by the Sarawak Tourism 
Board and local and int  volunteers, 
the fe val features a wide range of perform-
ances, from tra music to world fusion 
and contemporary world music. Performers 
include prominent ts from Sarawak, other 
areas of Malaysia, and from all around the 
world.

Over 350 local and int  acts have 
performed here, including Black Umfolosi from 
Zimbawe, Peatbog Faeries from Scotland, Kanda 
Bongo Man from DR Congo, Te Vaka from New 
Zealand, Silverio Pessoa from Brazil, Tarika from 
Madagascar, Joey Ayala from the Philippines, 
and Huun Huur Tu from Tuva, Russia, to  
just a few. The fes al won the PATA Gold Award 
in 2006, The Aseanta Excellence Award in 2009, 
and has been cited as one of the World’s Top 25 
Int  Fes als by Songlines world music 
magazine for four years in a row (2010-13).
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termasuk Black Umbolost dari Zimbabwe, 
Peatbog Faeris dari Skotlandia, Kanda 
Bongo Man dari DR Congo,Te Vaka dari 
New Zealand, Silverio Pessoa dari Brazil, 
Tarika dari Madagaskar, Joey Ayala dari 
Fillipina, dan Huun Huur Tu dari Tuva 
Russia, dan banyak lagi penampil lainnya. 
Festival ini memenangkan PATA Gold 
Award pada tahun 2006, The Aseanta 
Excellence Award pada tahun 2009, serta 
telah dinobatkan sebagai salah satu dari 
25 Festival internasional terbaik sedunia 
oleh Songlines World Music Magazine 
selama 4 tahun berturut-turut (yaitu 
2010 hingga 2013).

Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Ecogreen Holidays,
www.ecogreen-holidays.com)

4H3M Pengalaman Menikmati Rainforest Musical
Hari ke 1 – Kedatangan. Ikuti sesi meet and greet di 
Bandara Internasional Kuching dan kemudian menuju 
hotel untuk melakukan check in. Istirahat dan santai 
sejenak di hotel pada siang harinya, dan kemudian 
menuju ke Workshop Musical di rumah panjang yang 
berada di Sarawak Cultural Village (Desa Budaya 
Sarawak) mulai pukul 14.00 siang hingga pukul 17.00 
sore. Pada pukul 19.00 hingga tengah malam, siapkan 
diri anda untuk menikmati berbagai penampilan musik 
di panggung utama RWMF yang berada di tengah hutan 
hijau. Setelah selesai, barulah pengunjung kembali ke 
hotel untuk beristirahat.
Hari ke 2 – Sorotan hari Sabtu. Setelah puas berhibernasi 
pada malam hari sebelumnya, mulai hari anda dengan 
menikmati sarapan dan kemudian dapat dilanjutkan 
dengan bekeliling Kota Kuching sesuai dengan keinginan 
anda, sambil menikmati indahnya perpaduan antara Kota 
Tua dan Kota Modern yang berada di sekitar Kuching. 
Pada siang harinya, kembali ke Sarawak cultural Village 
yang berada sekitar 35 kilometer ke arah utara Kuching 
di tengah rimbunnya pepohonan dan hutan hujan 
tropis untuk kembali mengikuti berbagai workshop 
dan penampilan musik. Sama seperti hari sebelumnya, 
berbagai workshop dengan jenis yang berbeda-beda 
berlangsung mulai pukul 14.00 hingga 17.00 petang, dan 
penampilan konser musik dimulai pukul 19.00 malam 
dan berakhir sekitar pukul 24.00 tengah malam. Setelah 
itu kembali ke hotel untuk beristirahat.
Hari ke 3 – Sorotan Hari Terakhir. Mulai hari 
menyenangkan lainnya dengan sarapan dan menikmati 
indahnya berkeliling kota Kuching. Pengunjung dapat 
kembali lagi ke Sarawak Cultural Village pada siang 
harinya untuk melanjutkan sesi workshop hingga sore 
hari (pukul 14.00 – 17.00). Nikmati pertunjukan konser 
final di hari akhir ini mulai pukul 19.00 sampai 24.00 
malam. Setelah itu kembali ke hotel dan beristirahat.
Hari ke 4 – Hari Keberangkatan. Waktu kepulangan 
bergantung pada jadwal penerbangan yang diambil. Jika 
memungkinkan, pengunjung dapat bersantai terlebih 
dahulu sebelum berangkat pulang ke bandara. 
Itinerary Alternatif
Jika pengunjung tidak berkenan untuk menginap di hotel 
sekitar tempat acara, Pengunjung juga dapat menginap 
di hotel sekitar Kota Kuching dan menggunakan 
transportasi umum untuk ke festival. Pengunjung juga 
dapat memilih paket festival selama satu atau dua 
malam saja. Sebaliknya, juga tersedia paket tur selama 
kurang lebih 1 minggu. Operator tur lokal juga dapat 
menyusun dan menawarkan penjelajahan menarik 
lainnya, dan tentunya termasuk festival di dalamnya.

Kontak

Rainforest World Music Festival – rwmf.net
www.sarawaktourism.com
Rata-rata operator tur lokal menawarkan paket 
akomodasi beserta tiket festival beserta expo.
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boRneo jaZZ

Bernama Miri Jazz Festival sebelumnya dan kini berubah 
menjadi Borneo Jazz, festival ini diselenggarakan dan 
dikelola oleh Sarawak Tourism Board  dan diselenggarakan di 
kota Miri yang merupakan kota terbesar kedua di Sarawak. 
Pertama diadakan pada tahun 2005, Borneo jazz secara 
konsisten dan mantap terus menampilkan barisan musisi 
jazz internasional dari seluruh belahan dunia, namun juga 
menampilkan musik lain seperti blues, funk, dan fusion. 
Penampil kelas dunia yang turut tampil dalam festival ini 
antara lain Maria Muldaur, John Hammond, Jump4joy, 
Hazmat Modine, Schalk Joubert, dan New Cool Collective.

Festival ini berlangsung pada minggu kedua bulan Mei di 
Hotel Park City Everly, Miri. Para artis papan atas ini tampil 
di sebuah pavilion yang menghadap ke laut Cina Selatan, 
hingga menciptakan nuansa dan suasana yang sangat 
indah untuk dinikmati.

Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Brighton Travel,
Email: brightontt@gmail.com)

3H/2M Paket Jazz Borneo
Hari ke 1 (Jumat) – Kedatangan dan Malam Pertama. 
Sampai di Bandara Miri dan kemudian pengunjung akan 
diantar ke hotel Parkcity Everly untuk melakukan check 
in. Setelah makan malam di restoran seafood setempat, 
pengunjung akan bertandang ke Pavilion Everly untuk 
menonton setidaknya empat penampilan Jazz kelas 
atas di Borneo Jazz (mulai pukul 19.30 sampai sekitar 
00.15 tengah malam). Selanjutnya pengunjung akan 
beristirahat di hotel.

Hari Ke 2 (Sabtu) – Tur Keliling Kota, menikmati makan 
malam saat matahari terbenam & Penampilan di 
malam kedua. Setelah sarapan, pengunjung dibebaskan 
untuk menikmati pantai dan kolam renang. Siangnya, 
pengunjung akan diajak menikmati indahnya kota Miri, 
mengunjungi pasar lokal, pusat kerajinan tangan, sumur 
minyak “Grand Old Lady”, Museum Petroleum, dan 
beberapa atraksi lainnya. Setelah itu, bergerak menuju 
Hazard Bistro di puncak Canada Hill untuk bersantap 
BBQ sambil menikmati indahnya matahari terbenam. 
Malamnya, kembali ke Pavilion untuk menikmati 4 
penampilan menakjubkan lainnya (festival mulai pukul 
19.30 sampai 00.15). Beristirahat kembali di hotel.

Hari Ke 3 (Minggu) Keberangkatan. Setelah sarapan, 
pengunjung dibebaskan untuk menjelajahi kota Miri 
sampai pada waktu jadwal keberangkatan ke bandara 
Miri. 

Kontak

Penyelenggara Festival – Sarawak Tourism Board 
www.borneojazzfestival.com
Operator tur yang berbasis di Miri menawarkan 
berbagai paket acara. Untuk keterangan lebih lanjut, 
sila lihat list pada halaman 64 & 65.
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mIRI CountRy
muSIC feSt

Dikenalkan pada tahun 2013, Miri Country Music 
Fest adalah acara musik country pertama di daerah 
ini dan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya 
dengan kesuksesan, ditandai dengan bertambahnya 
jumlah pengunjung di setiap tahunnya. Festival ini 
berlokasi di Parkcity Everly Hotel Miri. 

Festival yang berlangsung selama 2 hari ini, mulai di 
siang hari sampai tengah malam, dengan workshop 
musik, sesi tarian, bazaar, dan konser musik pada 
sore hari. Acara dimulai pada pukul 14.00, dibuka 
dengan bazaar musik country, memorabilia 
kebudayaan, dan juga berbagai jenis kuliner. Acara 
dilanjutkan dengan workshop musik, dan disambung 
sesi tarian hingga pukul 16.00. Pada pukul 17.30, 
konser pun dimulai di panggung utama hingga 
tengah malam.

Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Planet Borneo Tours, 
www.planetborneotours.com)

4H/3M Miri Country Music Festival
Hari Ke 1 – Kedatangan dan tur keliling kota. Sampai 
di Bandara Miri dan kemudian menuju hotel untuk 
melakukan check in. Setelah istirahat siang, menuju 
Canada Hill, puncak tertinggi di Miri. Selanjutnya 
berkunjung ke pasar lokal, dan mengunjungi kuil lokal. 
Sediakan waktu untuk berkeliling dan mencoba kuliner 
setempat. Bermalam kembali di hotel.

Hari Ke 2 – Festival hari pertama. Setelah sarapan, acara 
dibebaskan hingga pukul 14.00, dan kemudian menuju 
Parkcity Everly Hotel untuk menikmati festival hingga 
malam hari.

Hari Ke 3 – Festival Hari Kedua. Setelah sarapan, acara 
dibebaskan kembali hingga pukul 14.00, dan kemudian 
menuju Parkcity Everly Hotel untuk menikmati festival 
hingga malam hari.

Hari ke 4 – Keberangkatan. Setelah sarapan, menuju 
kembali ke Bandara untuk mengejar keberangkatan.

Penyelenggara Acara – www.miricountrymusic.
com Operator tur yang berbasis di Miri 
menawarkan berbagai paket acara. Untuk 
keterangan lebih lanjut, sila lihat list pada 
halaman 64 & 65.
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boRneo CultuRal
feStIval

Borneo Cultural Festival diadakan setiap Juli atau 
Agustus di Town Square Sibu, salah satu ruang 
terbuka terbesar di Malaysia, dimana festival ini 
dirayakan selama seminggu penuh dengan berbagai 
kuliner, musik, tarian, bahkan pasar malam untuk 
merayakan keberagaman kebudayaan yang ada di 
Borneo.

Puncak dari acara ini ditandai dengan festival selama 
3 hari dengan berbagai pertunjukan gratis oleh 
artis etnik lokal dan internasional. Pada festival 
ini juga terdapat pameran seni, kerajinan tangan, 
fotografi dan kaligrafi yang dimana membuat 
festival ini merupakan cara yang sangat tepat untuk 
mempelajari seni dan budaya tradisional Sarawak. 

Dikarenakan festival ini dimulai pada sore hari, maka 
pengunjung dapat sekaligus meluangkan waktu 
untuk berkeliling dan menikmati Kota tua Sibu dan 
juga sungai, serta hutan hujan Sarawak.

Itinerary Kontak

Greatown Travel (www.greatown.com) menyediakan 
beberapa pilihan itinerary untuk festival ini setiap 
tahunnya. Silahkan hubungi mereka untuk keterangan 
lebih lanjut.

Penyelenggara Festival – Sibu munipicial Council 
www.smc.gov.my
Operator tur yang berbasis di Sibu menawarkan 
berbagai paket acara. Untuk keterangan lebih lanjut, 
sila lihat list pada halaman 64 & 65.
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tIDal boRe
feStIval

Sri Aman, yang terletak di mulut Batang 
Lupar, sangat lah terkenal dengan Benak 
(Tidal Bore) yang dikenalkan secara luas 
oleh seorang penulis yang bernama W. 
Somerset Maugham, dimana ia hampir 
tenggelam saat berlangsungnya Benak. Ia 
menjelaskan di salah satu tulisannya yang 
berjudul The Yellow Streak, pengalaman 
itu adalah pengalaman yang hampir 
merenggut nyawanya. Selama waktu musim 
semi, pergerakan air melonjak hingga 
18km/jam, yang akhirnya menciptakan 
gelombang setinggi 2 hingga 3 meter, 
dimana mengundang banyak bore-riders 
untuk datang kemari.

Kota Sri Aman merayakan Tidal Bore 
Festival (Pesta Benak) dengan paket lengkap 
Bore-riding, perlombaan Surfboard, Balap 
longboat (perahu panjang), olahraga air, 
olahraga tradisional, hiburan malam, bahkan 
terdapat wahana balon udara. Sri Aman 
berjarak sekitar 3 jam dari Kuching dan 
Sibu. Terdapat beberapa opsi akomodasi 
yang disediakan, seperti Hotel Bujet dan 
juga menginap di Rumah Panjang setempat.

Itinerary Kontak
Itinerary berubah-ubah di 
setiap tahunnya bergantung 
pada bulan apa festival ini 
diselenggarakan.

Greatown Travel, www.greatown.com, merancang agenda khusus untuk baik 
itu peserta atau penonton setiap tahunnya. Silahkan lihat daftar lengkap pada 
halaman 65. kantor Residen Sri aman adalah penyelenggara dari festival ini, 
dan dengan senang hati akan menjawab pertanyaan melalui email ke 
www.sriamanro.sarawak.gov.my.
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gawaI Dayak
feStIval

Gawai Dayak adalah sebuah festival yang dirayakan setiap 
tanggal 1 dan 2 Juni setiap tahunnya oleh komunitas 
Dayak di Sarawak. Gawai dayak bukan hanya sebagai 
acara pertunjukan biasa atas kebudayaan asli Sarawak 
untuk wisatawan, tetapi sebuah festival yang benar-
benar dirayakan dengan penuh suka cita dan antusiasme 
yang tulus di setiap rumah panjang dan desa desa dayak 
setempat. Bahkan, banyak orang suku asli Dayak yang 
pulang ke kampung halaman demi hadir dan berpartisipasi 
dalam gelaran ini. Pada festival ini dapat ditemukan acara 
pernikahan, nyanyian, dan acara minum bersama. Para 
keluarga dekat dan jauh saling bertemu dan bereuni. Para 
pengunjung dan tamu pun dipersilahkan untuk datang.

Perayaan dimulai pada sore di tanggal 31 Mei dengan 
iringan musik tradisional dan sebuah ritual agar perayaan 
gawai dayak berjalan dengan penuh semangat dan 
lancar.  Tetua festival atau yang biasa dikenal dengan “Tua 
Gawai” kemudian mengorbankan seekor ayam sebagai 
persembahan rasa syukur atas hasil panen yang baik,  dan 
dilanjutkan dengan acara makan malam bersama serta 
acara inormal seperti menari, menyanyi, dan minum 
bersama. Perayaan ini diselenggarakan selama 2 hari 
kemudian, bahkan bisa jadi lebih lama jika persedian rice 
wine (wine beras lokal)  masih tersedia. Jika anda adalah 
seorang pecinta pesta dan acara perayaan, saat ini adalah 
waktu yang tepat bagi anda untuk mengunjungi Sarawak.

Kontak

Sarawak Cultural Village, www.scv.com.my.
Sila merujuk pada halaman 48 & 49 untuk melihat 
lebih detil mengenai desa di atas.
Hampir semua operator menawarkan paket kunjungan 
ke rumah panjang pada saat festival Gawai Dayak.

Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Sarawak Cultural Village)

2H/1M Paket Spesial Gawai
Hari ke 1 – Malam Gawai. Berangkat dari Kuching 
menuju Sarawak Cultural Village (Desa Budaya 
Sarawak pada pagi hari (perjalanan memakan 
waktu sekitar 35 menit). Paket ini lagsung dimulai 
begitu anda sampai di lokasi acara, dan langsung 
diajak untuk bergabung di acara ritual “Pun Ranyal” 
atau “Tree of Fortune” (Pohon Keberuntungan). 
Kemudian berlanjut ke acara “Miring”, sebuah 
acara penyambutan yang dipimpin oleh kepala Desa 
setempat sambil diiringi dengan “Lemambang” 
atau lantunan puisi. Ritual diakhiri dengan acara 
bersulang bersama “Ai Pengayu” dengan wine beras 
lokal di rumah panjang Bidayuh.

Setelah anda masuk ke dalam Rumah Panjang, 
acara kemudian dilanjutkan dengan mengikuti trek 
Penan Jungle di sekitar kaki Gunung Santubong. 
Perjalanan ini memakan waktu sekitar 1 jam dengan 
dipandu oleh Pemandu setempat. Pengunjung 
diajak untuk mengamati flora dan fauna, burung, 
tumbuh-tumbuhan, bahkan jika beruntung dapat 
pula menemukan hewan-hewan yang lebih besar.

Setelah menyusuri trek, pengunjung berlanjut 
menuju ke teater untuk menyaksikan pertunjukan 
kebudayaan Gawai Dayak yang menakjubkan 
dimana empat kelompok etnis menyuguhkan 
semangat dan keriaan Gawai Dayak melalui musik 
live beserta tarian.

Hari pertama diakhiri dengan kelas memasak. 
Pengunjung diajak untuk belajar membuah Ayam 
pansoh (ayam bambu) dan midin (pakis hutan) di 
atas api yang dipasang di ruangan terbuka. Acara 
tentunya dilanjutkan dengan makan malam dan 
sajian wine beras lokal. Setelah makan malam, 
pengunjung diajak kembali melakukan ritual 
‘Ngiling Tikai’ yaitu bersama sama menggulung 
tikar tradisional. Hari pertama pun kemudian 
ditutup dengan beristirahat di penginapan.

Hari Ke 2 – Tur ke Desa sekaligus Hari Terakhir. 
Hari kedua dimulai dengan merasakan sarapan 
tradisional yang dinamakan “Mirup Lekadchang” 
yang diadakan di rumah panjang Orang Ulu. 
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan berkeliling 
ke 7 rumah panjang lainnya yang ada di wilayah 
desa. Setelah bersantap siang, pengunjung 
kemudian diantar kembali ke penginapan di Kuching.

Itinerary Alternatif
Pengunjung yang ingin menjajal pengalaman Gawai 
Dayak yang lebih ‘nyata’ (dan tentunya memiliki 
fisik dan stamina kuat untuk minum rice wine 
sepuasnya), dapat menghubungi operator tur lokal 
yang menawarkan kunjungan ke rumah panjang asli 
berikut dengan menginap di dalamnya. Pengunjung 
yang datang akan disambut dengan meriah jika 
datang pada saat gawai ketimbang datang pada 
waktu lainnya, walaupun mungkin area untuk 
menginap menjadi lebih sempit dari biasanya 
dikarenakan banyak pula keluarga dan kerabat yang 
juga datang.
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Sarawak Regatta adalah sebuah ajang olahraga tertua yang 
ada di Sarawak. Awalnya diresmikan oleh Raja Sir Charles 
Brooke pada tahun 1872 sebagai pengalihan dari konflik 
antar suku. Perlombaan ini diselenggarakan di Sungai 
Sarawak Kuching pada akhir Agustus atau akhir September 
setiap tahunnya. 

Pada zaman dahulu, hanya perahu panjang dan sampan 
perang yang saling berlomba, namun kini berbagai jenis 
perahu turut serta dalam perlombaan, seperti perahu naga, 
perahu dayung modern, kapal listrik, bahkan pemain ski 
air dan juga jet ski. Regatta adalah sebuah perayaan yang 
konsisten dilestarikan dari tahun ketahun dan sangatlah 
popular, sehingga pengunjung yang hendak menonton harus 
datang lebih awal untuk mendapatkan spot pertunjukkan 
yang nyaman dan bagus di daerah Waterfront Kuching dan 
Kampung Melayu yang terletak di tepian sungai.

Terdapat pula “Balap Turis” bagi pengunjung yang tak ingin 
pakaian dan badan terlalu basah, dimana para pengunjung 
dapat mencoba untuk mengayuh perahu, dengan dibantu 
oleh ‘fringer’ dari komunitas pengayuh perahu setempat. 
Pendayung Profesional atau klub olehraga air dan asosiasi 
pendayung lainnya dipersilahkan untuk mengikuti balap 
dengan kategori apapun yang dikehendaki. 
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SaRawak Regatta
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Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh CPH Travel)

4H/3M Regatta dan Paket Balap untuk Turis
Hari ke 1 - Pengenalan terhadap Kuching. Sampai 
di Kuching pada pagi hari, dan langsung menuju ke 
hotel, kemudian lanjut bersantap siang. Setelah itu, 
pengunjung diajak untuk tur keliling kota. Sorenya, 
pengunjung dipersilahkan untuk menyaksikan babak 
penyisihan dari lomba balap selama kurang lebih 
1 jam dan kemudian kembali ke hotel. Setelah itu, 
sejarahwan lokal akan mempresentasikan sejarah 
dari Regatta berikut sisi Sosial dan Budaya di 
dalamnya. Nikmati makan malam seafood Al-fresco 
dan ditutup dengan beristirahat di hotel.
Hari ke 2 - Menyaksikan Regatta. Setelah sarapan 
di pagi hari, pengunjung yang ingin berpartisipasi 
dalam lomba Balap khusus untuk turis akan mengikuti 
sesi pembekalan. Bagi para non peserta, dibebaskan 
untuk bersantai sejenak sebelum Upacara Pembukaan 
yang dilaksanakan pada pukul 10.00 pagi. Habiskan 
hari anda dengan menyaksikan balap yang sangat 
menarik, sekaligus menikmati spot lainnya seperti 
festival kuline serta pertunjukkan kebudayaan. 
Pengunjung dibebaskan untuk bersantai kembali pada 
sore harinya, dan menikmati atmosfer paska Regatta 
hari pertama. Pengunjung bermalam kembali di hotel.
Hari ke 3 - Balap Turis. Pengunjung dipersilahkan 
berjalan menuju Waterfront lebih awal untuk 
menyaksikan beberapa kategori balap menarik lainnya, 
dan kemudian bagi para peserta silahkan bergabung 
dengan crew khusus untuk balap perahu turis. Anda 
akan beradu dengan pengunjung dari hotel dan 
agensi tur lainnya, dan berkesempatan untuk 
mendapatkan hadiah menarik jika memenangkan 
pertandingan ini. Setelah pertandingan, dilanjutkan 
dengan acara pembagian hadiah, dan ikuti sisa acara 
lainnya, serta ditutup dengan sebuah balap bergengsi 
“King of the River” yang terdiri dari 30 perahu. Setelah 
upacara penutupan, pengunjung dipersilahkan 
beristirahat dan bermalam di hotel.
Hari ke 4 - Keberangkatan. Setelah sarapan, pengunjun 
dibebaskan untuk berbelanja atau menikmati 
pemandangan sekeliling hingga waktu kembalinya ke 
Bandara untuk mengejar penerbangan pulang.
Itinerary Alternatif
CPH Travel mampu menyediakan perahu yang 
kompetitif, serta pelatih professional untuk tim dari 
luar negeri yang ingin turut serta bertanding di ajang 
balap professional. Jika anda berada di bagian utara 
Sarawak, anda juga dapat menyaksikan dan turut serta 
dalam ajang balap tua lainnya yaitu “Baram Regatta”, 
yang bertempat di Marudi pada akhir September atau 
awal Oktober setiap tahunnya.

Kontak

CPH travel (www.cphtravel.com.my) untuk mengikuti 
paket balap khusus turis dan khusus tim yang akan 
berpartisipasi sebagai peserta.
Hampir semua operator tur dapat membantu untuk 
mengatur paket khusus penonton festival Regatta 
Sarawak.
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taman naSIonal 
bako

Walaupun Taman Nasional Bako 
adalah salah satu Taman Nasional 
terkecil yang dimiliki oleh Sarawak, 
namun taman ini adalah salah satu 
taman yang paling menarik dan 
memiliki keanekaragaman hayati 
yang luar biasa. Tentunya kita harus 
berterima kasih kepada 7 jenis 
ekosistem tumbuhan langka di 
wilayah yang luasnya lebih kecil dari 
pulau Manhattan ini. Bako adalah 
tempat tinggal dari jenis primata 
ikonik, yaitu Bekantan, primata 
unik yang hanya dapat ditemukan 
di Kalimantan, serta Lutung Kelabu, 
primata yang memiliki kepribadian 
pemalu namun menawan. Selain 
itu, terdapat pula margasatwa liar 
lainnya, berbagai jenis tumbuhan, 
formasi batu yang unik, serta 
pantai-pantai terpencil, yang 
membuat Bako sebagai tempat 
yang sangat layak dan seru 
untuk direkomendasikan kepada 
pengunjung.

Taman Nasional ini memiliki setidaknya 17 jalur trek yang dikelola dengan 
baik, yang dimana memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk 
menemukan banyak sekali jenis vegetasi Borneo yang berbeda. Spesies 
satwa liar yang dapat dilihat antara lain Bekantan dan Lutung Kelabu seperti 
yang telah disebutkan sebelumnya, Babi Berjenggot Borneo, Monyet Ekor 
Panjang, Kolugos atau Lemur Terbang, Elang Laut berperut putih, dan banyak 
lagi. Penemuan satwa-satwa ini pun terbilang sangat mudah untuk dilihat di 
berbagai spot yang terdapat pada Taman Nasional. Hal yang paling menarik, 
Bako hanya berjarak sekitar 1 jam dari kota Kuching, dengan menaiki perahu 
panjang yang menyenangkan sembari melintasi teluk.



29

Contoh Itinerary

3H/2M Taman Nasional Bako dan Pulau Lakei
Hari ke 1. Di Seberang Semenanjung Bako. Berangkat 
dari Kuching pukul 8 pagi. Tiba di Desa Bako untuk 
menaiki perahu pukul 9 pagi selama setengah jam 
sembari melintasi teluk ke Taman Nasional Bako. 
Di sini, pengunjung memulai perjalanan 10 km 
yang mempesona tepat di seberang semenanjung 
Bako, sambil melewati berbagai jenis vegetasi dan 
margasatwa, hingga sampai di pantai paling terpencil 
di Bako. Perkemahan khusus untuk pengunjung 
bermalam telah disediakan begitu pengunjung 
sampai. Setelah selesai bersantap malam, pengunjung 
dipersilahkan untuk berjalan-jalan dan beraktivitas 
bebas di sekitar sembari menikmati suasana malam.

Hari ke 2 – Menemukan Pulau Lakei. Pengunjung akan 
terbangun dengan suara deburan ombak dan lautan 
yang indah. Kegiatan pagi hari dapat diisi dengan 
berjalan-jalan singkat sambil mencoba mengamati 
aktivitas para satwa di sekitar. Dikarenakan oleh 
beberapa spot dalam taman nasional ini tidak sering 
dikunjungi, maka kemungkinan para pengunjung dapat 
menemukan beberapa hayati setempat yang pada 
umumnya jarang ditemukan. Setelah bersantap pagi, 
tukang perahu akan menjemput dan menganjak anda 
untuk mengunjungi pulau Lakei. Pulau dengan pantai 
berpasir putih dan bersih ini menyediakan kesempatan 
bagi para pengunjung untuk bisa bersantai dan 
berenang di perairan yang biru dan jernih.

Pulau ini memiliki banyak misteri dan kisah yang dapat 
diceritakan. Sebagian besar kisahnya, mengenai Datuk 
Haji Ibrahim, seorang misterius yang tinggal di pulau 
ini lebih dari tiga abad yang lalu. Ia konon memiliki 
kekuatan fisik yang luar biasa, dan mampu membawa 
perahu layarnya turun dari bukit ke laut seorang diri.

Di pulau ini, pengunjung dapat naik menuju ke view 
point untuk menikmati panorama dan pantai yang 
sangat indah. Malamnya, beristirahat di akomodasi 
yang ada di pulau.

Hari ke 3 – Pencarian Bekantan. Dari tempat ini, 
nikmati perjalanan pulang kembali ke park HQ, namun 
berhenti sejenak untuk melihat dari jarak dekat 
sebuah batu dengan formasi unik yang terkenal yaitu 
‘Sea Stack’. Sebelum dan sesudah makan siang, 
pengunjung dapat menyusui trek pendek yang ada 
di Taman Nasional untuk mencari dan mengamati 
vegetasi serta margasatwa yang unik,  termasuk 
Bekantan. Berangkat sekitar pukul 3 sore dari Taman 
Nasional, kemudian tiba kembali ke Kuching sebelum 
pukul 5 sore.

Itinerary Alternatif
Banyak pula operator tur yang menawarkan perjalanan 
tur hanya selama sehari penuh ke Bako, ataupun 
sebaliknya perjalanan dengan waktu yang lebih lama 
untuk para pecinta alam.

Kontak
Hampir semua tur operator menawarkan paket tur ke Taman Nasional Bako. Silahkan merujuk pada list 
yang terdapat pada halaman 64 & 65.
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PRogRam
konSeRvaSI
Penyu

Sarawak adalah rumah pagi 5 jenis penyu laut yaitu 
Penyu Hijau, Penyu Sisik, Penyu Lekang, Penyu Belimbing, 
dan Penyu Tempayan. Kelima jenis penyu ini adalah 
penyu yang sangat langka di seluruh dunia, dan karena 
itulah Pemerintah Negara telah membentuk jaringan 
Taman Nasional di pesisir dan laut yang didedikasikan 
untuk konservasi penyu. 

Situs pantai terbaik untuk melihat penyu yang bersarang 
dan menetas adalah Taman Nasional Simalajau yang 
terletak di dekat Bintulu serta Taman Nasional Tanjung 
Datu yang terletak di Baratdaya Sarawak. Walaupun 
sebenarnya, pendaratan penyu dengan jumlah paling 
besar, pada umumnya Penyu Hijau, berlokasi di pulau 
Taman Nasional Talang-Satang, yang dimana untuk 
sampai di sana dibutuhkan perjalanan singkat 
menggunakan perahu dari Kuching.

Pulau yang paling terbesar, yaitu Satang Besar, terbuka 
untuk pengunjung dan tur lokal pun pada umumnya 
menawarkan perjalanan tur selama sehari atau dengan 
bermalam, termasuk kunjungan ke tempat penetasan 
penyu. Satang Besar menyediakan kesempatan bagi 
pengunjung untuk melakukan Snorkeling - berenang 
dengan bebas, serta juga berkesempatan besar 
menemukan penyu penyu di sekitar pesisir pulau yang 
sangat indah ini.

Pusat konservasi utama di taman ini, Pulau Talang-Talang 
Besar, biasanya tertutup untuk pengunjung. Namun 
Sarawak Forestry, Penjaga Taman Nasional Sarawak 
menawarkan penawaran luar biasa khusus untuk 
keterlibatan langsung terhadap konservasi penyu melalui 
programnya yaitu Sea Turtle Adoption Programme, yang 
di mana pengunjung dapat belajar dan ikut serta dalam 
kegiatan konservasi, termasuk: Patroli pantai untuk 
mencari lokasi pendaratan penyu, pemantauan kegiatan 
bersarang, menandai dan mengukur penyu, mentransfer 
telur ke tempat penetasan, serta melepaskan penyu 
yang sudah menetas hingga melakukan perekaman data.

* Gambar 1 - Gambar 7 © Sarawak Forestry
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Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Sarawak Forestry. Semua biaya 
digunakan sepenuhnya untuk konservasi penyu. 
Program berjalan dari bulan Mei hingga September)

4H/3M Sea Turtle Adoption Programme
(Program Adopsi Penyu)
Hari ke 1 – Kedatangan, Pembekalan & Pengamatan Penyu. 
Berangkat dari Kuching pada pagi hari untuk menuju ke pulau 
Talang-Talang Besar. Setelah penyambutan dan juga briefing 
oleh sipir Taman, pengunjung dibebaskan untuk mengenali 
pulau. Setelah makan malam, ikuti briefing tekhnis kegiatan 
kembali, dan kemudian menuju ke pantai untuk mengamati 
Penyu. Perhatikan dan amati penyu betina yang sampai di 
pantai dan kemudian bersarang. Malamnya, pengunjung 
dapat menginap di hostel pulau.
Hari ke 2 – Pengerjaan Konservasi Penyu. Setelah sarapan, 
acara dibebaskan hingga menuju makan siang, kemudian 
setelah itu barulah pengunjung dapat berpartisipasi dalam 
program manajemen penyu di Pulau Talang-Talang kecil. 
Kemudian, kembali untuk mengikuti kegiatan lainnya di pantai 
dan diikuti dengan makan malam. Habiskan malam dengan 
membantu divisi penetasan. Setelah itu kembali beristirahat 
di hostel.
Hari ke 3 – Snorkeling dan Adopsi Penyu. Setelah sarapan, 
pengunjung berpartisipasi pada bagian pendataan, lalu 
diikuti dengan acara bebas hingga siang. Setelah santap siang, 
nikmati kegiatan snorkeling untuk melihat penyu di habitat 
alami mereka, dan kemudian dilanjutkan membantu kembali 
di bagian penetasan. Makan malam dan kemudian diikuti 
oleh presentasi dan briefing mengenai progam ‘Adopt a 
Turtle’ (Sebagian dari biaya anda akan digunakan untuk 
mengadopsi penyu jenis tertentu berikut sarangnya). 
Malamnya, kembali beristirahat di hostel.
Hari ke 4 – Review dan Perpisahan. Santap pagi diikuti dengan 
sesi ‘Let You Know’ yang mengulas mengenai kontribusi yang 
telah dibuat oleh pengunjung dan relawan lainnya serta 
menjabarkan prospek konservasi penyu ke depannya. Setelah 
itu, berangkat kembali dengan kapal menuju ke Kuching.
Catatan: Para individu atau organisasi yang berminat 
untuk berpartisipasi dalam program adopsi penyu melalui 
sumbangan dana terhadap program di atas, dapat 
menyumbangkan dananya saja tanpa harus hadir di program 
tersebut.

Kontak

Sarawak Forestry (seaturtle.sarawakforest.com) untuk Sea Turtle Adoption Programme. Sarawak Forestry akan 
melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pada agensi tur tertentu sebelum memberikan izin untuk 
mengatur perjalanan, kedatangan, serta logistik.
Operator tur lokal menawarkan perjalanan ke Pulau Batang Besar, Taman nasional Tanjung Datu dan Taman 
Nasional Similajau. Silahkan merujuk pada daftar list operator tur untuk lebih detail.



32

PRogRam
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oRangutan

Sarawak memiliki dua tempat konservasi Orangutan 
yang penting dan terbuka untuk pengunjung, serta 
berjarak tidak jauh dari kota Kuching.

Semenggoh Wildlife Centre (Pusat Satwa Liar 
Semenggoh): Selama lebih dari 30 tahun, staf 
professional Semenggoh melatih Orangutan muda yang 
telah menjadi yatim piatu,atau yang telah diselamatkan 
dari kandang/pengurungan, untuk kembali bertahan 
hidup di alam liar. Keberhasilan program ini, telah 
menghasilkan perkembangan populasi Orangutan 
sehat yang berkembang pesat, Orangutan dapat 
berkembang biak di dalam hutan, sehingga membuat 
program ini kemudian ditransfer ke Pusat Satwa Liar 
Matang (perhatikan di bawah). Semenggoh sekarang 
menjadi pusat studi orangutan, tetapi masih menjadi 
rumah seumur hidup bagi lulusannya yang telah 
sukses, orangutan semi liar beserta keturunan mereka. 
Mereka meghabiskan sebagian besar waktu mereka 
berkeliaran di hutan, tetapi sering pula kembali ke pusat 
untuk makan gratis, yang dimana pengunjung dapat 
mengamati proses dari pemberian makan.

Matang Wildlife Centre (Pusat satwa liar Matang):  
Merupakan bagian dari Taman nasional Kubah, yang 
dimana saat ini menjalankan program pelatihan Orangutan, 
tempat dimana orangutan yatim piatu diajari cara bertahan 
hidup di alam liar. Waktu terbaik untuk melihat orangutan 
adalah saat jadwal pemberian makan. Pusat satwa ini juga 
mencakup kandang yang luas untuk rusa, buaya, beruang 
madu, musang, dan kucing beruang, serta tiga kandang 
burung besar yang menampilkan rangkong, elang, layang, 
bangau, dan sejumlah burung lain yang hidup di Sarawak. 
Fasilitas yang terdapat di pusat margasatwa ini termasuk 
pusat informasi dan akomodasi yang nyaman. 
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* Gambar 1 - Gambar 5 © Hak Cipta Sarawak Forestry

Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Sarawak Forestry yang merupakan 
operator kedua pusat satwa liar, ditujukan untuk 
grup tur pribadi atau perusahaan. Semua biaya 
disediakan langsung untuk konservasi Orangutan)

Hati ke hati bersama Orangutan (sehari penuh)
Pagi - Matang Wildlife Centre (Pusat Margasatwa 
Matang). Tiba pada pukul 8.30 pagi dan kemudian 
disambut dengan briefing serta penyambutan oleh 
Manajer Pusat Satwa Liar. Sesi Pengenalan diisi dengan 
bertemu staf-staf konservasi, relawan, dan tentu saja 
para Orangutan, dan diikuti oleh kegiatan konservasi, 
ikut serta dalam pembersihan kandang, persiapan 
makanan, dan pengayaan habitat. Kegiatan dilanjutkan 
dengan sesi foto serta pemberian sertifikat dan diikuti 
makan siang bersama.
Siang - Semenggoh Wildlife Centre (Pusat Satwa Liar 
Semenggoh). Siang harinya, berpindah ke Semenggoh 
untuk melihat Orangutan di habitat aslinya, terutama 
pada saat pemberian makan. Sesi ditutup dengan 
briefing & swafoto barulah kemudian kembali ke 
Kuching.
Itinerary Alternatif
Sarawak Forestry juga menjalankan program 
konservasi Orangutan Adoption Programme dengan 
berbagai tingkat dan jenis partisipasi serta komitmen. 
Ada pula pilihan untuk berpartisipasi dalam liburan 
sebagai sukarelawan selama 2 hingga 4 minggu di 
Matang Wildlife Centre, dan berkerjasama bersama 
Orangutan muda. 

Kontak

Sarawak Forestry
(www.sarawakforestry.com) mengenai tur ‘Heart to 
Heart’ serta Orangutan Adoption Programme. 
the orangutan Project 
(www.orangutanproject.com) untuk liburan sembari 
menjadi sukarelawan. 
Sebagian besar operator tur Sarawak menawarkan 
perjalanan tur untuk melihat sesi pemberian makan 
di Semenggoh dan Sarawak, serta kerap digabungkan 
dengan aktivitas menarik lainnya. Sila merujuk pada list 
operator tur untuk melihat keterangan lebih lanjut.  
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Terletak hanya sejauh 15 km dari Kuching dan 5 km dari Pantai Damai, 
Taman Nasional Kuching Wetlands adalah satu-satunya situs RAMSAR 
yang terletak di Sarawak, sehingga menjadikan lahan ini adalah lahan 
yang sangat penting bagi dunia internasional. Daerah telah lama menjadi 
favorit bagi para pecinta alam dengan ekosistemnya yang mempesona 
dan peluang keberhasilan pengamatan satwa liar yang sangat baik 
diantara indahnya hutan bakau.

Tempat ini juga merupakan habitat bagi jenis lrrawaddy Dolphins (Pesut) 
yang langka dan sulit ditangkap di Sarawak, dan menawarkan kesempatan 
dan peluang besar bagi pengunjung yang hendak menyaksikan satwa 
pemalu ini di habitat aslinya. 

Taman ini juga merupakan lokasi pemijahan dan tempat pembibitan 
penting bagi spesies ikan dan udang, dan juga memiliki keanekaragaman 
satwa liar yang luas, seperti: bekantan, Monyet Ekor Panjang, Lutung 
Kelabu, Biawak, Buaya Muara, Burung Kingfisher, Elang laut berperut 
putih, dan banyak jenis burung pantai lain, termasuk satwa langka Lesser 
Adjutant Stork (Bangau Lesser Adjutant).
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Contoh Itinerary
(Perjalanan Peraih Penghargaan ini ditawarkan oleh CPH Travel)

Kuching Wetlands & Pengamatan Irrawaddy Dolphins (Pesut) – Siang dan Sore, April – Oktober)
Berangkat dari Kuching pada siang hari menuju Sarawak Boat Club untuk menaiki perahu yang telah ditunjuk 
khusus untuk pelayaran menyusuri sungai. Penyusuran dengan perahu ini melintasi mulut sungai Santubong 
untuk mencari Irrawaddy Dolphin (Pesut) yang langka. Mereka mudah ditemui di daerah ini karena kerap 
menyelami daerah pantai yang dangkal. Area Taman nasional Kuching wetlands merupakan area yang tepat 
untuk mengamati mamalia laut yang tak biasa ini.
Pesut ini sering terlihat berenang dan menyelam di sekitar perahu kecil dan sesekali juga senang bermain di 
perairan terbuka. Anda membutuhkan kejelian dan perhatian yang tajam untuk melihat mereka, tapi umumnya 
setelah beberapa waktu, mereka kerap terlihat berenang di permukaan air di sekitar perahu.
Setalah itu, penyusuran berlanjut menuju ke rawa-rawa Bakau untuk mempelajari mengenai ekosistem Bakau, 
sembari melakukan pengamatan terhadap Bekantan, Lutung Kelabu, serta Buaya Muara muda. Kemudian, 
melanjutkan perjalanan ke Desa atas air Melayu yang terletak di mulut Sungai Salak. Penyusuran berlanjut sambil 
terus melintasi rawa-rawa hingga hari gelap, dan mesin perahu pun akan dimatikan sepanjang pengunjung 
melintasi sepanjang garis pantai, sembari mengamati kunang-kunang dan juga Buaya Muara muda yang 
matanya kerap Nampak terpantul dari cahaya senter. 
Kembali ke dermaga dan perjalanan berlanjut ke Kampung Buntal, dimana pengunjung dapat menikmati hidangan 
seafood dengan pemandangan Teluk Bako-Buntal, dan kemudian kembali ke Kuching pada malam harinya.
Intinerary Alternatif
Paket perjalanan pengamatan Pesut khusus untuk pagi hari atau malam hari saja, atau perjalanan menyusuri 
Bakau serta pengamatan Buaya dan Kunang-Kunang saja juga dapat diatur. Perjalanan ke Kuching Wetlands juga 
dapat digabungkan dengan kunjungan ke Pulau Satang untuk snorkelling atau scuba diving.

Kontak

CPH travel (www.cphtravel.com.my) adalah pelopor Wisata Bahari Sarawak yang dimana Kapal-kapal besarnya 
ditata dengan baik dan ideal untuk kelompok tur yang lebih besar.
Buntal Boat Cruise, yang dijalankan oleh Ehwan bin Ibrahim (019 826 5680) seorang tukang perahu yang 
berlisensi dari Kampung Buntal, menawarkan kapal pesiar untuk grup hingga 8 orang. Sila hubungi langsung atau 
lakukan pemesanan lewat operator tur lokal. Silahkan merujuk pada daftar yang ada pada halaman 64 untuk 
informasi lebih detail.
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Keanekaragaman Hayati yang menakjubkan di Sarawak 
dapat menjadi prioritas utama pengunjung yang datang 
ke Sarawak. Untuk melindungi sumber daya alam yang 
berharga ini, Pemerintah membuka lebih banyak daerah 
yang sepenuhnya dilindungi (seperti Taman Nasional, 
Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa) dengan situs yang 
jika digabungkan terdapat lebih dari 30 buah, dengan 
luas lahan sekitar 1 juta hektar. Namun, beberapa species 
dan subjek terlalu jauh lokasinya, atau mungkin jenis 
minat/ketertarikan pengunjung yang terlalu spesifik 
untuk muncul di semua perjalanan tur yang ditawarkan 
oleh operator lokal. Syukurnya, ada sejumlah operator 
lokal yang bersedia memberikan penawaran khusus bagi 
para pecinta alam, antara lain sebagai berikut.

Jenis Katak dan Amfibi: Sarawak memiliki sekitar 100 
jenis amfibi, termasuk katak terkecil di Asia yaitu 
Microhyla nepenthicola yang berukuran sebesar kacang 
polong, yang hanya ditemukan di Taman Nasional Kubah, 
yang biasa memunculkan wujud mikroskopisnya di 
mangkuk tanaman kantung semar. Selain itu, terdapat 
pula amfibi menakjubkan lainnya seperti Giant River 
Toad yang mampu tumbuh hingga 30 cm, Mulu Flying 
Frog (Katak Terbang Mulu), Lungless Frog (Katak 
Berkepala Pipih) yang unik. Cat City Holidays (www.
catcityholidays.com) dan Straits Central Travel 
(kuchingtravelagency.com) menawarkan tur pengamatan 
katak selama 1 hingga 3 hari menuju Taman Nasional 
Kubah dan Borneo Highland, dan juga menawarkan tur 
dan ekspedisi yang lebih panjang. Bahkan, terdapat 
pertandingan balap Katak yang berlokasi di Taman 
Nasional Kubah setiap bulan April. Informasi lebih lanjut 
sila hubunga Straits Central Travel.

Tanaman Kantung Semar: Sarawak mungkin adalah 
rumah bagi jenis carnivorous nepenthes (kantung semar) 
terbesar di seluruh bagian dunia. Borneo Touch Ecotour 
(www.walk2mulu.com) menawarkan paket tur selama 
2H/1M untuk menyusuri trek kantung semar di bagian 
utara Limbang yang dimana dapat ditemukan sekitar 13 
jenis dari total 25 jenis spesies kantung semar. Mereka 
juga dapat membantu untuk mengatur jadwal tur yang 
lebih panjang untuk sekaligus mengunjungi Dataran 
Tinggi Kelabit yang terpencil, serta paket dari Borneo 
Adventure (Lihat di bawah).

Fotografi Alam dan Satwa Liar: Fotografer alam amatir 
dan tradisional berkesempatan menjajal kemampuannya 
di Sarawak, sebagaimana terdapat kira-kira 12.000 
jenis satwa dan 15.000 jenis tumbuhan yang siap untuk 
difoto. Amansar Travel (www.amansar.com) dan Borneo 
Adventure (www.BorneoAdventure.com) menawarkan 
tur fotografi alam yang akan dipandu oleh fotografer 
professional yang ada di wilayah ini.

Anggrek: Sarawak adalah rumah bagi lebih dari 1000 
jenis anggrek. Perburuan terhadap anggrek di negeri 
ini menjadi sangat terkenal ketika seorang penulis, Eric 
Hansen dalam dua bukunya menulis tentang Anggrek 
Sarawak, yaitu Stranger in the Forest dan Orchid Fever.  
Hansen sebelumnya telah sering berkerjasama dengan 
Borneo Adventure, sehingga Borneo Adventure pun dapat 
mengatur perjalanan perburuan untuk menemukan jenis 
anggrek yang langka di habitat asli mereka, sekaligus 
mengunjungi tempat dimana anggrek dikembang biakkan.

Serangga dan Invertebrata Lainnya: Pada jenis ini, 
jumlah serangga dan invertebrata yang dimiliki Sarawak 
tergolong sangat besar. Sarawak memiliki lebih dari 4000 
jenis spesies Invertebrata, termasuk di dalamnya Kupu-
Kupu raja Brooke, berbagai jenis kumbang raksasa, serta 
serangga kecil. Ahli entomologi amatir dan professional 
wajib menghubungi Borneo Adventure untuk penjelasan 
lebih rinci. 

Rafflesia: Empat jenis bunga terbesar dapat ditemukan 
di Sarawak. Tempat termudah untuk melihatnya adalah 
Taman Nasional Gunung Gading di Lundu, di Baratdaya 
Sarawak. Taman ini mengoperasikan sebuah sambungan 
hotline Rafflesia satu-satunya di dunia (Telp +60 82 
735144) untuk mengkonfirmasi apakah bunga dalam 
keadaaan mekar atau tidak. Sebagian besar operator tur 
lokal dapat mengatur tur sehari penuh atau tur dengan 
menginap. 

Pengamatan Irrawaddy Dolphin (Empesut): Lihat pada 
Taman Nasional Wetlands Kuching, di halaman 34. 

Pengamatan Burung: Lihat artikel pada halaman 10. 

Trek Orangutan Liar: Lihat artikel pada halaman 14.
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HomeStay
DI SaRawak

Mungkin tidak ada cara yang paling indah untuk 
menemukan rahasia tersembunyi Sarawak, selain dengan 
menghabiskan waktu bersama komunitas pribumi dan 
turut berpartisipasi dalam keseharian mereka. Sarawak 
menawarkan berbagai program homestay, di setiap sudut 
Negara bagian ini, berkerjasama dengan sebagian besar 
kelompok etnis.

Anda dapat menikmati kehidupan sehari-hari di desa-
desa nelayan Melayu di dekat Kuching, snorkeling 
dan menyelam di atas karang yang menakjubkan di 
desa Malanau dan Kedayan di Miri. Anda juga dapat 
menikmati kisah pemburu kepala yang legendaris di 
Iban dan rumah panjang suku Bidayuh yang berada jauh 
di tengah hutan hujan, perjalanan dari desa ke desa 
melalui dataran tinggi kelabit yang spektakuler. Selain 
itu, mencari Bekantan dan juga Lutung Maroon di 
Maludam, menjajal pengalaman berada di homestay 
mengapung di atas Danau Hidro yang luas, atau 
bersantai di rumah desa tradisional melayu yang terletak 
di tengah kota Kuching.

Sebagian besar Homestay diatur oleh Kementrian 
Pariwisata Sarawak dengan menjanjikan keramahtamahan 
yang luar biasa.
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Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Borneo Adventure, 
www.borneoadventure.com)

2H1M Homestay di Rumah Panjang Mongkos & 
Orangutan
Hari ke 1 – Kuching – Semenggoh – Rumah Panjang 
Mongkos. Pengunjung dijemput di Kuching dan 
akan menuju ke Semenggoh Wildlife Centre (lihat 
pada halaman 32) untuk mengamati Orangutan 
semi liar. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju 
Desa Bidayuh Mongkos dengan melewati kebun 
lada, persawahan, serta pemandangan pedesaan 
Sarawak. Mongkos adalah komunitas di pedesaan 
yang berkembang pesat dan merupakan lokasi dari 
sedikit rumah panjang tradisional Bidayuh yang ada 
di Sarawak. Ketika sampai, pengunjung melakukan 
check in dan kemudian Kunjungi Rumah Panjang 
yang terbuat dari Kayu dan Bambu. Makam siang 
dengan gaya tradisional Bidayuh di beranda rumah 
panjang. Setelah makan siang, acara dilanjutkan 
dengan sejarah lokal, termasuk konfrontasi antara 
Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962-1966. 
Pengunjung dapat melihat bekas serangan peluru 
dari Indonesia saat Konfrontasi berlangsung yang 
terlihat di Rumah Panjang. Pengunjung dapat 
menemui penduduk desa setempat dan mempelajari 
tentang kehidupan Bidayuh. Pembuatan bir, 
pembuatan parang, pembuatan tenun hingga arak 
pada umumnya dapat diamati di sini. Pengunjung 
dapat bersantai, berjalan-jalan di sekitar desa, hingga 
berenang di sungai. Makan malam akan disediakan 
di beranda rumah panjang. Selanjutnya, pengunjung 
akan menginap di Homestay.

Hari ke 2 – Desa Mongkos – Kuching. Nikmati sarapan 
dan secangkir kopi lokal, kemudian berjalan-jalan 
di sepanjang jalan desa sembari melewati tanah 
pertanian untuk mencapai tempatpinik tepi sungai. 
Beras, cabai, karet, kakao, kelapa sawit, rambutan, 
mangga, pisang, nangka, durian, dan berbagai 
sayuran lokal semuanya ditanam di pertanian kecil 
yang mengelilingi desa. Bersantai atau berenanglah 
di perairan dingin sebelum menikmati makan siang 
gaya lokal dari ayam bambu, nasi, dan pakis hutan. 
Setelah makan siang, para pengunjung kembali 
menyusuri jalan ke desa. Ucapkan selamat tinggal 
kepada tuan rumah anda, dan anda akan dibawa 
kembali ke Kuching. Perkiraan sampai kembali di 
Kuching pada pukul 5 sore.

Itinerary Alternatif
Rahasia menikmati homestay di Sarawak adalah 
dengan mengunjungi orang sebanyak mungkin 
selama anda tinggal di sana, yang dimana pasti tidak 
akan ada habisnya. Kelompok lainnya, sudah siap 
dan menunggu untuk ditemukan. Kunjungi 
Homestay Sarawak MOT (lihat di sebelah kiri), 
hubungi operator tur lokal dan silahkan mencari di 
google mengenai blog homestay komunitas lainnya. 

Kontak

Website Homestay Ministry of Tourism, Art and 
Culture Sarawak  (Kementrian Pariwisata, Seni & 
Budaya Sarawak)
www.right.sarawak.gov.my/Homestay/
Sebagian besar operator tur Sarawak menawarkan 
paket dengan lokasi dan itinerary yang beragam. 
Silahkan merujuk pada daftar yang terdapat pada 
halaman 64 dan 65.
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kamPung
Halaman Iban

Iban (Sebelumnya dikenal sebagai Dayak Laut) adalah 
sebagian kelompok etnis terbesar di Sarawak. Sebagai mantan 
headhunter (pemburu kepala) mereka pernah sangat ditakuti 
namun secara luas keramahtamahan tradisional mereka 
amatlah legendaris, dan pengunjung pun dipastikan akan 
bersenang-senang. Rumah Panjang Iban adalah rumah dengan 
bentuk deretan panjang, yang merupakan tempat tinggal 
terpisah yang ditutupi oleh satu atap, di bawah wewenang 
kepala desa, atau yang dinamakan sebagai ‘tuai rumah’. Setiap 
keluarga tinggal di ‘apartemen’ tersendiri, terpisah oleh bilik-
bilik, dan kegiatan yang bersifat komunal diadakan di bagian 
luar yang berbentuk beranda tertutup, yang disebut ‘ruai’.
Rumah Panjang pada umumnya berisi aktivitas dengan 
segala kesibukan, termasuk menjalankan komunitas 
pertanian modern, sehingga kostum tradisional biasanya 
hanya digunakan di acara- acara tertentu seperti Gawai 
Dayak, (Pesta panen Iban, lihat halaman 24), dan juga acara 
perkawinan. Untuk melihat ritual tradisional, adat istiadat 
dan tarian, cara yang paling terbaik adalah dengan datang 
bersama kelompok tur yang terorganisir. Kebanyakan rumah 
panjang Iban yang menerima tamu berada di aliran sungai 
Lemanak dan Batang Ai. 
Kunjungan di tempat ini biasanya memakan waktu dengan 
pemberhentian semalam, termasuk perjalanan dengan 
perahu menyusuri sungai, ada pula safari rumah panjang 
lainnya yang dapat memakan waktu selama 1 minggu atau 
lebih. Pengunjung dapat menginap di rumah panjang. 
Namun, jika pengunjung menginginkan privasi lebih, dapat 
pula menginap di hostel dan penginapan yang ada di sekitar 
rumah panjang. 
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Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Borneo Adventure, 
www.borneoadventure.com)

3H/2M Pengalaman di Ulu Ai
Hari ke 1 – Menuju ke Sungai Ai. Setelah sarapan, 
berangkat dari Kuching dan berkendara menuju 
ke waduk Batang Ai (sekitar empat setengah jam). 
Selama perjalanan, anda akan melewati kebun 
lada, kebun kakao dan juga perkebunan karet. Anda 
dapat mampir sebentar ke pasar lokal Serian yang 
dimana menjual banyak sekali hasil hutan seperti 
pakis, rebung, dan juga berbagai buah-buahan 
tropis lainnya. Kunjungi kebun cabai, dan mampir 
sejenak untuk melihat pemandangan anggrek 
liar dan beberapa jenis tanaman kantong semar. 
Setelah itu dilanjutkan dengan makan siang. Setelah 
sampai di waduk Batang Ai, perjalanan kemudian 
dilanjutkan dengan perahu selama satu setengah 
jam menuju ke sungai Nanga Sumpa. Anda kemudian 
dipersilahkan untuk beristirahat di penginapan milik 
Borneo Adventure dan menikmati santap malam. 
Setelah itu, acara dibebaskan dan pengunjung 
bermalam di penginapan.

Hari Ke 2 – Temukan Hutan Hujan, dan bertemu 
bersama Suku Iban. Setelah sarapan, lanjutkan 
perjalanan dengan menyusuri jalur di sepanjang 
sungai. Kemudian, naiki perahu untuk menuju ke air 
terjun Enseluai. Sepanjang perjalan, tukang perahu 
mungkin akan berhenti sejenak, dan mempraktekan 
cara menggunakan jala untuk menangkap 
ikan. Setelah sampai di air terjun, pengunjung 
dipersilahkan bersantai sejenak, berenang, atau 
mengamati hutan hujan rindang yang ada di sekitar. 
Nikmati sajian BBQ di tepi sungai yang disediakan 
oleh tuan murah Iban. Setelahh itu, barulah kembali 
ke penginapan. Makan malam dilanjutkan dengan 
sajian sedap yang ada di penginapan, kemudian 
setelah itu pengunjung dapat berkunjung ke rumah 
panjang Nanga Sumpa. Bersantai di ruai (beranda 
rumah) dan habiskan waktu bersama suku asli Iban 
setempat. Pelajari budaya mereka dan nikmati wine 
beras lokal. Bermalam di penginapan Nanga Sumpa.

Hari ke 3 – Mengucapkan Selamat Tinggal pada Iban. 
Setelah sarapan, pengunjung akan berangkat dengan 
perahu untuk menyusuri sungai, dan melanjutkan 
perjalanan via darat. Dalam perjalanan pengunjung 
akan diajak mampir untuk makan siang. Sesampainya 
kembali di Kuching, anda akan diantarkan ke hotel.

Itinerary Alternatif
Pengunjung yang memilih untuk tidak menginap 
di rumah panjang atau penginapan di hutan, dapat 
memilih untuk menginap di Batang Ai Longhouse 
Resort (resort Rumah Panjang Batai Ai) yang 
dioperasikan oleh Hilton, dan juga kunjungi rumah 
panjang di siang harinya. Tur rumah panjang menuju 
ke sungai Lemanak (ex Kuching) atau sungai Rejang 
(ex Sibu) juga dapat dijadikan pilihan. Borneo 
Adventure dan Borneo Transverse (lihat pada daftar) 
juga menawarkan petualangan menyusuri trek yang 
menantang di dalam hutan hujan Ulu Ai.

Kontak

Sebagian besar operator tur menawarkan perjalanan 
tur mengunjungi rumah panjang Iban dengan lokasi 
serta jadwal yang bervariasi. Sila merujuk pada 
daftar yang terdapat pada halaman 64 & 65 untuk 
lebih detail.
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kamPung
Halaman
melanau

Suku Melanau yang berjumlah enam persen dari total 
populasi Sarawak, mendiami wilayah pesisir Sarawak 
Tengah. Sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai 
nelayan dan juga petani sagu. Pada zaman dahulu, 
suku ini membangun rumah tinggi dalam ukuran besar 
untuk berlindung dari Bajak Laut, namun kini mereka 
banyak tinggal secara individu, banyak diantaranya yang 
membangun desa dengan rumah-rumah diatas air yang 
menawan.

Mayoritas Melanau adalah muslim, sebagian Kristen, dan 
sebagian kecil masih menjalankan kepercayaan tradisional 
mereka yaitu ‘Liko’ (orang-orang sungai). Sebuah praktik 
Liko yang menarik adalah ritual menggunakan patung 
kayu yang disebut Barbayah atau Berayun, yang biasa 
digunakan untuk ritual penyembuhan. Melano dikenal 
sebagai kelompok yang menjunjung tinggi toleransi, 
dimana muslim, Kristen hingga mereka yang masih 
menjalani Liko tetap hidup rukun berdampingan.

Kampung Melanau yang berpusat di kota Mukah, adalah 
salah satu spot yang sebenarnya tak biasa dikunjungi 
turis. Namun, tempat ini menawarkan perjalanan sungai 
yang indah, pelabuhan-pelabuhan nelayan yang ramai, 
serta pengamatan terhadap desa-desa di atas air kuno 
yang dimana anda dapat menyaksikan pembuatan 
perahu tradisional oleh pekerja setempat, dan dapat 
pula melihat kereta-kereta kayu sagu yang sedang ditarik 
di sungai-sungai sempit. Selain itu ada pula kuil-kuil Cina 
yang berwarna dan mempesona, masjid dan gereja yang 
elegan, berbagai kuliner seafood serta kebudayaan yang 
penuh dengan warna, membuat Kampung Melanau 
menjadi salah satu destinasi Sarawak yang sayang untuk 
dilewatkan.
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Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Greatown Travel - Ex Sibu)

2H/1M Kampung Halaman Melanau
Hari ke 1 – Dari Sibu menuju Mukah. Setelah 
sarapan, pengunjung dapat berjalan-jalan di sekitar 
sungai terpanjang Malaysia di Rajang Esplanade, 
mengunjungi Tua Pek Kong, serta pagoda Tujuh 
Tingkat yang memukau. Kunjungi pula pasar sentral 
terbesar di Malaysia, terdiri dari 1200 kios yang 
menjual berbagai produk. Setelah itu perjalanan 
dilanjutkan ke Dalat dengan menggunakan 
speedboat, sambil menyusuri sungai Rajang dan 
Igan. Setelah itu, belok ke Sungai Kut, yang 
merupakan Kanal kuno yang digali secara manual 
untuk menghubungkan dua aliran sungai utama. 
Setelah itu, pengunjung akan berhenti di desa 
Melanau tradisional yang indah, damai dan tenang. 

Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan ke Dalat melalui 
Sungai Kut yang berada diantara hutan hujan yang 
lebat dan juga hutan Bakau. Mampir dan amati 
sebuah gereja tua dengan potongan Altar yang 
sangat indah, dibuat dari tiang kayu untuk 
penguburan yang disebut ‘Jerunei’, serta lihat pula 
tiang penguburan lainnya di taman Jerunei. Setelah 
tur singkat ke kampong Teliian, sebuah desa di atas 
air yang berada di sekitar Mukah, anda akan sampai 
ke Lamin Dana, yang merupakan replika dari rumah 
tinggi Melanau yang autentik, sentral dari budaya 
Melanau, dan juga sebagai homestay yang nyaman 
untuk ditinggali. Pengunjung dapat berjalan kaki di 
sekitar desa atas air ini, dan saksikan para pekerja 
membuat perahu tradisional secara manual. NIkmati 
makan malam khas Melanau yang eksotik sambil 
mengamati kunang-kunang yang berada di sekitar 
pohon. Bermalam di Lamin Dana.

Hari ke 2 - Cara Hidup Melanau. Setelah sarapan, 
naiki perahu untuk berkeliling sungai Tellian dan 
Misan untuk mengamati pembuatan sagu secara 
tradisional. Penyusuran dengan perahu dilanjutkan 
ke pasar Mukah, untuk menyicipi kuliner lokal 
seperti siet (cacing sagu), umai (salad ikan mentah 
segar), dan tebaloi (biskuit sagu yang renyah). 
Kembali ke Lamin Dana untuk menikmati santap 
siang sebelum berangkat ke bandara Mukah untuk 
terbang kembali ke Kuching atau dapat pula kembali 
ke Sibu dengan speedboat. 

Kontak

Greatown Travel (www.greatown.com) berspesialisasi 
di sekitar Sarawak Tengah dan memiliki beberapa 
penawaran tur ke kampung Melanau dan Rejang 
Bawah.
Suntravel (www.suntravelborneo.com) memiliki 
koneksi yang kuat dengan komunitas Melanau, dan 
dapat mengatur tur yang bervariatif, rekreatif serta 
edukatif.
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tRaDISI RItual 
RIteS of PaSSage 
(UPACARA
PERJALAnAn)

Komunitas suku Sarawak dikenal senang membuka kesempatan bagi para 
pengunjung untuk berpartisipasi dalam budaya dan ritual tradisional mereka. 
Rites of Passage menandai perubahan tahapan dan perjalanan kehidupan 
seseorang, yang dimana jika anda ikut berpartisipasi, makan akan menjadi 
pengalaman yang tak terlupakan dalam hidup.

Ada banyak sekali ritual dan upacara perjalanan seperti ini yang dapat dicoba di Sarawak. Terdapat ritual yang 
dilakukan kepada anak yang baru diberikan nama dengan gaya Iban atau Orang Ulu, dan ada pula upacara/ritual 
khusus untuk anak yang akan diadopsi oleh orang tua asuh. Seorang pemuda yang berulang tahun pun dapat 
melakukan upacara pemasangan tato. Terdapat pula ritual perdukunan untuk memohon kesehatan dan kekayaan, 
da nada pula ritual sebagai bentuk persembahan atas rasa syukur atas segala rejeki selama ini melalui pesta rangkong. 
Masih banyak lagi kesempatan lainnya bagi mereka yang ingin menambahkan nilai dalam setiap tahapan kehidupan 
mereka bersama ritual dan upacara tertentu.

* Gambar 1, 3 & 4  © Travelcom Asia
   Gambar 2 © Ashley Hale
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Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Suntravel - sesuai untuk bayi, balita hingga siswa-siswa SD)

5H/5M Upacara Pemberian Nama Untuk Anak Iban.  
Anak suku iban hanya akan diberikan nama ketika 
mereka sudah cukup umur untuk mandi pertama 
mereka di sungai, yang disertai dengan rentetan upacara 
untuk memohon kepada Tuhan atas kesehatan dan 
keberuntungan bagi anak tersebut di masa depan. 

Hari ke 1 – Kedatangan dan Briefing. Dari bandara, 
menuju ke Kuching dan check in di hotel. Bertemu 
dengan pemandu untuk berdiskusi tentang perjalanan 
tur ke depan, serta dilanjutkan dengan bersantap 
malam ala alfresco.

Hari ke 2 – Rumah Panjang Lemanak. Setelah sarapan, 
perjalanan dilanjutkan menuju pedesaan Sarawak 
menuju ke sungai Lemanak (sekitar empat setengah 
jam). Kemudian, dilanjutkan dengan menaiki perahu dan 
meyusuri sungai selama kurang lebih satu jam hingga 
sampai ke rumah panjang. Setelah sampai, pengunjung 
akan disambut oleh penduduk lokal dan tetua adat 
setempat. Setelah santap mala, para tetua adat akan 
mengadakan upacara untuk memilih beberapa nama 
Iban yang cocok untuk anak (biasanya berdasarkan 
dari nama-nama leluhur yang menonjol di masa silam). 
Nama yang akan dipilih ditentukan oleh ayam yang 
akan mematuk keras bola yang berisi nama tersebut. 
Habiskan malam dengan mendengarkan kisah ‘leluhur’ 
anak tersebut, disertai dengan acara minum tuak 
(wine beras). Bermalam di rumah panjang.

Hari ke 3 – Upacara Pemberian Nama. Setelah sarapan, 
ikuti prosesi menuju ke sungai, dan para tetua adat 
yang ditunjuk akan membaca doa untuk para dewa 
Iban dan mengundang arwah-arwah yang ada di 
sungai untuk menghadiri upacara tersebut. Setelah itu, 

petugas pembawa bendera mengiriskan pedangnya 
ke permukaan air, untuk menandakan upacara dapat 
segera dimulai. Para tetua kemudian memandikan 
si anak di sungai (Dilakukan dengan pelan-pelan dan 
tidak terlalu dalam, supaya anak tidak mengalami 
stress) dan juga dijaga oleh kedua orang tua. Prosesi 
kemudian dilanjutkan ke rumah panjang, yang dimana 
si anak berada di pelukan ibunya, dan kemudian ditaburi 
dengan air suci untuk membuang segala pengaruh 
buruk. Setelah upacara selesai, acara dilanjutkan 
dengan makan siang yang sejatinya diselenggarakan 
oleh tetua. Pada sore harinya, acara dilanjutkan 
dengan perayaan bersama seluruh penduduk yang 
ada di rumah panjang. 

Hari ke 4 – Kembali ke Kuching. Setelah sarapan dan 
bersantai dengan para ‘tetua’, ucapkan selamat tinggal 
dan kemudian berangkat kembali menuju perahu, 
serta berlanjut ke Kuching dengan makan siang di 
perjalanan pulang. Sampai di Kuching, melakukan 
check in di hotel dan acara dibebaskan hingga malam.

Hari ke 5 – Keberangkatan. Setelah sarapan, anda 
dibebaskan untuk rehat dan bersantai hingga waktu 
keberangkatan kembali ke bandara, atau mungkin dapat 
pula memperpanjang masa liburan dengan ekstensi 
hotel.

Itinerary Alternatif
Itinerary di atas hanyalah salah satu contoh agenda 
tur yang tersedia. Terdapat banyak ritual dan upacara 
perjalanan lainnya yang dapat anda ikuti di Sarawak. 
Silahkan bertanya pada operator tur lokal untuk 
informasi lebih detail atau berikan saran mengenai 
ritual yang anda inginkan.

Kontak

Suntravel (www.suntravelborneo.com) menyedikan penawaran terhadap upacara penamaan bayi dan dapat 
mengatur ritual dan upacara lainnya yang dapat anda ikuti.
borneo adventure (www.borneoadventure.com) dapat mengatur wisata dalam bentuk Grup dengan ketertarikan 
khusus terhadap suatu ritual, atau mungkin ingin mempelajari perdukunan di Borneo dan aspek lain dalam 
budaya tradisional Borneo. 



46

PeRnIkaHan
tRaDISIonal
nan ekSotIk

Pernikahan dengan setting design dan tempat yang 
esksotik  menjadi sangat terkenal akhir-akhir ini, dan 
Sarawak menawarkan beberapa lokasi alterative untuk 
pernikahan. Sarawak Cultural Village atau Desa Budaya 
Sarawak (lihat pada halaman 48) sering menyelenggarakan 
pernikahan dalam gaya tradisional Iban, Bidayuh, Melayu 
atau Orang Ulu, dan Kota tua Kuching juga menjadi tempat 
yang sempurna untuk menyelenggarakan pernikahan era 
Raja Putih lengkap dengan kostum era Victoria. 

Namun, pilihan yang paling eksotik dan tak terlupakan adalah pernikahan adat yang benar-benar diadakan di atas 
rumah panjang, dengan tuan rumah yang juga ikut serta. Setelah sah menjadi suami istri, komunitas adat setempat 
pun akan turut berdoa memanjatkan keberuntungan dan kesehatan bagi kehidupan kedua mempelai di masa yang 
akan datang. Setelah sesi pernikaha sesuai dengan adat, anda dapat memilih berbagai tempat indah di seluruh 
bagian Sarawak sebagai tempat untuk berbulan madu.
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Contoh Itinerary

5H/4M Pernikahan otentik di Rumah Panjang Iban
Hari ke 1 – Kedatangan dan Briefing. Dari airport, anda 
akan diantar ke Kota Kuching dan check in di hotel. Setelah 
itu, dilanjutkan dengan briefing bersama wedding planner 
atau Perencana Pernikahan anda untuk membahas detail 
mengenai acara, dan dilanjutkan dengan makan malam 
bersama.

Hari ke 2 – Rumah Panjang Lemanak. Setelah sarapan, 
mulai perjalanan darat melalui pedesaan Sarawak menuju 
sungai Melanak (empat setengah jam) melewati kebun 
cabai, kebun kakao, serta perkebunan karet. Kunjungi 
pasar lokal setempat yang menjual aneka pakis, rebung, 
dan buah-buahan tropis yang tidak biasa ditemukan di 
tempat lain. Mampir dan Kunjungi perkebunan cabai dan 
temukan anggrek liar serta beberapa species kantung 
semar. Makan siang di perjalanan. Ketika sampai di 
dermaga Sungai Lemanak, anda akan menaiki perahu dan 
menempuh perjalanan sekitar satu jam sembari menyusuri 
sungai dengan pepohonan yang bergelantung di sepanjang 
perjalanan. Setelah sampai, anda akan disambut oleh 
kepala adat serta penduduk rumah panjang. Upacara 
penyambutan atau yang biasa dikenal dengan Upacara 
miring akan dilaksanakan ketika kedua calon pengantin 
diperkenalkan kepada tuan rumah. Seruput wine beras 
tradisional pada beranda rumah, dan diskusi lebih banyak 
lagi bersama perencana pernikahan tentang upacara dan 
ritual yang akan dilaksanakan oleh kedua calon pengantin. 
Acara kemudian dilanjutkan dengan makan malam 
bersama dengan tuan rumah calon pengantin. Bermalam 
di rumah panjang.

Hari ke 3 – Upacara Pernikahan Adat. Setelah sarapan, 
perjalanan dilanjutkan dengan pelayaran menuju sungai 
Lemanak dan kemudian dilanjutkan dengan makan siang 
dengan gaya piknik di tepian sungai, sembari menyantap 
makanan yang dimasak dan disajikan dengan bamboo 

secara tradisional. Nikmati berenang  di sungai yang 
ada di hutan sebelum kembali ke rumah panjang untuk 
beristirahat sebelum upacara pernikahan dimulai. Upacara 
pernikahan pada umumnya dilaksanakan pada malam 
hari, dan dilakukan dengan cara tradisional, menggunakan 
kostum yang autentik, serta bernuansa kerajaan, dan 
dihadiri oleh komunitas iban. Upacara pemberkatan 
pernikahan seperti Ngambi Indu dan Melah Pinang akan 
diselenggarakan, dilanjutkan dengan pesta yang penuh 
keriaan dan disertai dengan berbagai permainan hingga dini 
hari. Selanjutnya, kembali bermalam di rumah panjang.

Hari ke 4 – Kembali ke Kuching. Setelah sarapan, ucapkan 
salam perpisahan dengan tuan rumah, serta berangkat 
kembali dengan perahu, dan dilanjutkan perjalanan darat ke 
Kuching sembari mampir untuk makan siang. Sesampainya 
di Kuching, kemudian langsung menuju hotel dan melakukan 
check in kembali. Acara kemudian dibebaskan hingga sore. 
Pengantin dapat berjalan-jalan romantic di sekitar kota atau 
mungkin menaiki perahu dan mengelilingi Waterfront.

Hari ke 5 – Keberangkatan. Setelah sarapan, anda akan 
dibebaskan untuk bersantai sampai waktu keberangkatan 
kembali ke Bandara atau mungkin ingin menambah waktu 
liburan di Sarawak.

Itinerary Alternatif
Calon pengantin dapat pula memilih upacara pernikahan 
adat lainnya seperti Pernikahan Bidayuh (dengan waktu 
perjalanan lebih singkat) atau pernikahan adat Orang Ulu 
(waktu perjalanan lebih lama). Upacara serupa juga cocok 
untuk memperingati hari special lainnya seperti ulang 
tahun pernikahan, atau upacara sumpah pernikahan ulang. 
Upacara pernikahan dengan tradisi dan aturan Kristen juga 
dapat diatur.

Kontak
Sarawak Cultural Village (lihat pada halaman 48) menawarkan paket pernikahan tradisional di rumah adat 
setempat. Banyak pula operator lokal yang juga menawarkan paket bulan madu. Sila merujuk pada daftar yang 
terdapat pada halaman 64 dan 65.

* Gambar 1 - Gambar 3  © Travelcom Asia
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SaRawak
CultuRal vIllage 
(KAMPUnG BUDAyA 
SARAWAK)

Salah satu atraksi budaya yang ikonik dan terkenal di Sarawak, yaitu 
Sarawak Cultural Village atau Kampung Budaya Sarawak adalah museum 
hidup peraih penghargaan yang menawarkan perkenalan mengenai Gaya 
hidup dan budaya lokal yang informatif dan menarik. Sembilan bangunan 
replica autentik yang mewakili setiap kelompok etnis di Sarawak seperti 
Bidayuh, rumah panjang Iban dan Orang Ulu, sebuah hutan Penan, Rumah 
tinggi Melanau, Rumah Kota Melayu, sebuah rumah pertanian Cina, dan 
sebuah Pagoda. Setiap rumah dan bangunan diisi oleh anggota staf yang 
menggunakan pakaian tradisional serta beraktivitas sesuai dengan 
bangunan yang mereka tempati. Setiap rumah juga memiliki seorang 
Pencerita yang sangat ahli mendeskripsikan sejarah budaya dan gaya hidup 
setempat.

Setelah berjalan mengelilingi desa, pengunjung dapat menikmati 
pertunjukan dan tarian multibudaya di sebuah teater yang ada di desa, 
atau bahkan mengikuti kelas menari, kelas musik ataupun belajar kerajinan 
tangan. Selain itu terdapat pula restaurant dengan cita rasa etnik, dan 
terdapat pula toko souvenir. Atraksi dan fasilitas lainnya antara lain Taman 
Patung, Rainforest Music house (rumah musik hutan hujan) yang berisi 
instrument tradisional serta lokakarya musik interaktif, Dewan Legenda 
(Aula Legenda), ruang kreatif yang dilengkapi oleh studio tari, perpustakaan, 
pusat informasi, galeri kostum, ruang perkuliahan serta ruang kreativitas.

Cultural Village dapat menyediakan makan malam, pesta, acara perusahaan, seminar serta acara peluncuran 
produk, bahkan upacara pernikahan tradisional, dengan gaya autentik dari suku Iban, Bidayuh, Melayu atau Orang 
Ulu. Untuk tamu yang ingin tinggal lebih lama, terdapat pula program menginap di penginapan desa yang terkenal 
sebagai akomodasi dengan nuansa tradisional.
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Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Sarawak Cultural Village)

2H/1M  Paket liburan Tinggal di Desa
Hari ke 1 - Tur Keliling Kampung dan Pertunjukkan Budaya. 
Sampai pada siang hari dan disambut dengan makan siang 
dengan gaya autentik Sarawak di restoran Budaya, dan 
kemudian melakukan check in di akomodasi yang sudah 
disediakan (Rumah Panjang Bidayuh, Rumah Panjang Iban, 
Rumah Panjang Ulu, atau Rumah Tinggi Melanau). Acara 
dilanjutkan dengan tur keliling kampung yang diikuti dengan 
pertunjukan kebudayaan yang spektakuler. Acara kemudian 
dibebaskan hingga sore hari, pengunjung dapat menikmati 
indahnya matahari terbenam di tepi pantai yang terletak di 
Damai Sentral hanya sebrang Jalan dari Kampung. Bersantap 
malam di restoran Budaya dan menginap di rumah panjang.

Hari ke 2 – Menyusuri Hutan dan Berbaur dengan Kebudayaan 
Lokal. Bangun lebih awal dan berjalan-jalan di hutan dengan 
dipandu oleh pemandu wisata melewati kaki bukit Taman 
Nasional Gunung Santubong yang tak jauh dari Kampung. 
Pemandu wisata akan menjelaskan mengenai hasil hutan 
serta kegunaannya. Setelah berjalan dan mandi di air terjun 
yang sejuk dan segar, kembali ke Kampung untuk menikmati 
sarapan. Habiskan pagi hari anda dengan belajar langsung 
mengenai budaya Sarawak, mempelajari tarian tradisional, 
kerajinan tangan lokal, atau workshop musik interaktif (dapat 
memilih 2 dari 3 opsi). Nikmati santap siang di Restoran 
Budaya, sebelum kembali ke Kuching.

Itinerary Alternatif
Paket tur yang lebih singkat seperti paket setengah hari atau 
paket sehari penuh di Kampung juga dapat dipilih, begitu pula 
dengan paket 3H/2M dan 4H/3M menginap di desa, turut 
serta dalam pesta dengan tema Headhunter (Pemburu Kepala), 
serta paket khusus untuk perusahaan atau grup pribadi.

Kontak
Sarawak Cultural Village (www.scv.com.my). Sebagian 
besar tur Operator di Sarawak menawarkan tur yang 
termasuk didalamnya kunjungan ke Sarawak Cultural 
Village. Sila merujuk pada daftar yang terdapat pada 
halaman 64 untuk lebih detail.
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RumaH Panjang 
annaH RaIS

Kampung Annah Rais adalah sebuah desa besar Bidayuh yang berpusat di sekitar rumah panjang bamboo yang 
telah berumur selama berabad-abad, dan merupakan salah satu yang terbaik. Suku Bidayuh adalah suku dengan 
jumlah sekitar delapan persen dari total populasi penduduk Sarawak yang sebelumnya dikenal dengan Dayak 
Tanah. Mereka adalah tuan rumah yang ramah terhadap pengunjung. Desa ini merupakan desa yang tepat dan 
sempurna untuk menemukan dan mempelajari Budaya Bidayuh serta belajar tentang cara hidup mereka yang 
menakjubkan. 

Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Suntravel, www.suntravelborneo.com – ex Kuching)

3H/2M Homestay Annah Rais
Hari ke 1 – Orangutan dan Rumah Panjang. Setelah sarapan, menuju ke Semenggoh Wildlife Centre (Pusat 
Satwa Liar Semenggoh) untuk mengamati Orangutan semi liar selama waktu pemberian makan. Lebih dari 
20 Orangutan yang direhabilitasi dan lahir di hutan ini, dan masih banyak pula yang kembali ke pusat stasiun 
untuk mendapatkan makanan tambahan. Setelahnya, perjalanan dilanjutkan melewati hamparan persawahan 
dan kebun cabai menuju Annah Rais, sebuah rumah panjang Bidayuh yang terjaga dan lestari. Pelajari dan 
nikmati budaya serta gaya hidup lokal di tempat ini.

Nikmati santap malam bersama tuan rumah, diikuti dengan merasakan berbagai jenis  tuak (wine lokal) 
beserta video presentasi mengenai kebudayaan dan sejarah Bidayuh. Bermalam di rumah panjang.

Hari ke 2 - Air Terjun Hutan & Sumber Air Panas. Mulai hari dengan berjalan kaki melintasi hutan hujan tropis, 
serta menuju ke air terjun Biduan yang spektakuler (selama kurang lebih 2 jam). Lihatlah dan amati flora dan 
fauna lokal, pohon buah-buahan, persawahan, dan berbagai tanaman komersil (labu, mentimun, jagung manis, 
dll). Di sepanjang perjalanan, pemandu wisata yang berpengalaman akan menjelaskan tentang hutan disekitar 
dan bagaimana penduduk setempat memanfaatkan sumber daya alam. Nikmati pengalaman menyebrangi 
sungai melewati jembatan bambu tradisional. Setelah berenang dan bersantai di air terjun tiga lapis yang 
menakjubkan, nikmati santap siang dengan nuansa piknik sebelum berhenti di Sumber Air Panas Annah Rais. 
Spa hutan alami ini , disuplai oleh air gunung sebening Kristal yang dipanaskan secara alami oleh panas 
bumi. Begitu sempurna untuk menghilangkan rasa pegal di badan dan otot.

Setelah makan malam, nikmati pertunjukan kebudayaan dengan musik tradisional Bidayuh dan juga tarian, 
jajal kemampuan anda dengan mencoba bermain gong kuningan kuno dan instrument perkusi yang tidak 
biasa. Menginap kembali di homestay.

Hari ke 3 – Kunjungan ke Persawahan dan Perpisahan. Setelah sarapan, pengunjung dapat menyusuri trek 
singkat yang ada di dekat persawahan untuk mengamati tanaman lokal seperti tapioka, ubi, jahe, dan pisang, 
serta berkesempatan mencicipi tebu lokal. Kunjungi sarang lebah tradisional dan cicipi madu organik yang 
bermanfaat untuk tubuh. Kembali ke rumah panjang untuk bersantap siang, dan setelah itu berpisah dengan 
keluarga angkat anda di rumah panjang. Perjalanan dilanjutkan kembali ke Kuching dan check in kembali di 
hotel.

Itinerary Alternatif
Pengunjung juga dapat memilih paket menuju rumah panjang Annah Rais dalam waktu yang lebih singkat, 
seperti paket sehari penuh atau paket 2H/1M. Terdapat pula paket kegiatan yang berisi kegiatan yang jauh 
lebih santai. Opsi serupa juga dapat didapatkan untuk mengunjungi Kampung Benuk, rumah panjang 
Bidayuh yang juga terpelihara dengan sangat baik. Para penjelajah trek yang lebih serius, juga dapat memilih 
penjelajahan dengan waktu yang lebih lama dan lebih berat, seperti mengunjungi Kampung Bidayuh di atas 
bukit yang terpencil dan jarang terjamah. 

Kontak
Sebagian operator tur Sarawak menawarkan tur menuju ke Annah Rais dan juga komunitas Bidayuh 
lainnya. Sila merujuk pada daftar yang terdapat pada halaman 64.
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beRbelanja
DI SaRawak

Sarawak adalah surga bagi para pencinta belanja dengan 
berbagai jenis kerajinan tangan, barang antik hingga 
artefak yang menarik dan tak biasa. Para pecinta belanja 
modern juga dapat menyalurkan kecintaannya dengan 
beragam Mall berkualitas super, department store, 
supermarket, serta tempat berbelanja tradisional.

Barang Antik, Kerajinan tangan, dan Cinderamata
Gambaran mengenai jalan di sekitar Waterfront ini 
menyuguhkan berbagai pilihan produk-produk antik 
sekaligus berbagai jenis kerajinan tangan - lorong gelap, 
yang terlihat seperti Dickens The Old Curiosity Shop 
bertemu dengan Conrad’s Heart of Darkness. Tempat 
ini adalah pilihan yang tepat untuk berbelanja, dan 
pengunjung dapat menawar harga barang yang akan 
dibeli. Di luar Kuching, Jalan Bendahara dan Jalan Yu 
Seng di Miri, serta Jalan Blacksmith di Sibu juga 
merupakan tempat berbelanja yang menarik untuk 
dikunjungi, begitu pula dengan Kota Kapit dan Kota 
Marudi.

Makanan
Makanan lokal yang popular seperti sarang burung, 
dapat ditemukan di tempat ini. Lada Sarawak yang 
digadang sebagai salah satu lada terbaik di dunia, serta 
kek lapis Sarawak (kue lapis) yang merupakan kecintaan 
dari banyak orang.

Buku, dll.
Buku mengenai sejarah, seni, kerajinan tangan, hingga 
masyarakat Borneo dapat ditemukan di beberapa toko 
buku setempat, begitu pula dengan CD music tradisional.

Pusat Perbelanjaan
Mal kelas atas yang ada di Sarawak menawarkan pakaian-
pakaian dari perancang Internasional asli, begitu pula 
jam tangan Swiss yang autentik serta barang-barang 
bertekhnologi tinggi seperti smartphone, ipads, dan 
computer serta laptop. Banyak dari barang-barang 
tersebut yang memiliki harga jauh di bawah harga pasaran 
Eropa, Jepang atau Amerika. Sehingga menawarkan 
keuntungan yang besar bagi para pembeli.

Pasar
Setiap kota dan desa yang ada di Sarawak memiliki 
sebuah pasar, dimana banyak barang yang dijual, dengan 
atmosfir dan suasana yang meriah dan ramai. Beberapa 
pasar yang tak boleh dilewatkan antara lain Pasar Satok, 
pasar akhir pekan yang ada di Kuching, Pasar Sentral dan 
Malam di Sibu, Pasar Kota di Serian, dan Pasar Tani (Pasar 
Petani) serta Pasar Akhir Pekan Saberkas di Miri. 

Kontak
Contoh Itinerary Untuk informasi perbelanjaan terkini beserta detail 

kontaknya, sila dapatkan salinan STB’s Sarawak 
Visitor’s Guide (Panduan Wisata dari STB Untuk 
Pengunjung Sarawak) atau dapat pula mengunjungi 
website www.borneoguides.com

Sebagian besar operartor tur menawarkan itinerary 
yang didalamnya termasuk kunjungan ke pusat 
perbelanjaan.



Meskipun Sarawak bukanlah wilayah utama dari 
perang Dunia kedua, namun Sarawak memiliki 
beberapa makam perang dan tugu peringatan yang 
sangat menarik dan bersejarah untuk para keluarga 
yang selamat, dan juga keturunan dari para pejuang 
yang gugur, atau bagi orang-orang yang berkepentingan 
dengan Pemerintahan Jepang. Sejumlah makam 
dari masa lampau, mulai dari era Brooke hiingga era 
kerajaan Brunei ada di tempat ini, sehingga pastinya 
menarik bagi para sejarawan dan para arkeolog amatir 
dan professional.
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tuR memoRIal 
Dan PeRIngatan

Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Telang Usan Travel)

Memorial Peperangan & Tur Era Brooke – Setengah hari
Dimulai dengan kunjungan ke Taman makam Pahlawan, 
sebagai penghormatan kepada para tentara pemberani 
yang telah gugur semasa tugasnya membela kedaulatan 
Sarawak. Selanjutnya, mengunjungi Batu Lintang, 
sebuah lokasi kamp pengasingan dan kamp POW yang 
terkenal, termasuk kunjungan ke gudang penyimpanan 
amunisi Punjabi  dan sisa-sisa tiang bendera Jepang. 
Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju tempat 
perlindungan serangan udara yang terletak di Park 
Lane. Setelah itu, pengunjung akan diajak menikmati 
keindahan bangunan-bangunan tua pada masa Brooke, 
seperti Bentenf Margherita, Astana, Old Courthouse 
(Gedung Pengadilan lama), Square Tower (Menara 
Square), The general Post office Building (kantor Pos), 
dan Museum Tekstil serta museum Sarawak sebelum 
akhirnya kembali ke hotel.

Itinerary Alternatif
Kunjungan ke makam Pahlawan dapat pula disertai 
dengan Upacara Peringatan, tokoh agama dan veteran 
setempat dengan senang hati akan membantu anda. 
Tur ini juga dapat dirancang untuk pengunjung yang 
tertarik pada pemakaman bersejarah pada masa yang 
lebih lampau atau pemakaman lainnya yang tersebar di 
Sarawak.

Kontak

Telang Usan Travel & Tours,
www.telangusan.com, menawarkan berbagai variasi 
jenis tur memorial dan peringatan serta beragam 
aktivitas. Untuk informasi lebih lanjut, sila mengirimkan 
email ke mary-ann@telangusan.com atau audrey@
telangusan.com untuk kontak dan informasi lainnya, 
sila merujuk pada halaman 64 dan 65.



54

SPa Dan
keSeHatan

Sarawak sangatlah dikenal dengan Kebudayaan, alam, 
dan petualangan yang seru sehingga kegiatan yang lebih 
santai seperti spa dan Kesehatan mungkin menjadi 
sedikit terabaikan. Namun, dengan begitu banyak 
kelompok etnis berbeda yang tetap melestarikan dan 
mempraktikan kegiatan pengobatan tradisional mereka, 
Negara bagian Sarawak juga merupakah surga bagi 
mereka yang ingin relaksasi atau pemulihan.

Hotel dan resort yang tersebar di Sarawak menawarkan 
fasilitas spa selama sehari, banyak diantaranya yang 
berstandar tinggi, namun yang paling menarik adalah 
kesempatan untuk berkonsultasi dengan penyembuh 
tradisional dari berbagai jenis etnis. Di tengah perkotaan, 
terdapat banyak sekali ahli refleksi, herbalis, serta 
pemijat tradisionl Cina maupun para pemijat dan 
terapis yang menggunakan cara yang lebih modern.

Di luar kota, anda dapat menikmati pijat tradisional 
Melayu atau Bidayuh lengkap dengan ramuan hutan 
hujan dan salep tradisional, berendam di sumber air 
panas di tengah hutan, sesi ritual mengusir roh jahat 
oleh cenayang yang berpengalaman, atau bahkan 
disembuhkan dengan ritual menggunakan karakter 
yang terbuat dari kayu dari suku Melanau.

Itinerary

Belum ada yang pernah mendesign itinerary khusus untuk 
spa dan kesehatan di Sarawak – mungkin anda bisa jadi yang 
pertama! Namun, sebagian besar operator tur lokal akan dengan 
senang hati menyisipkan agenda untuk berspa atau menjajal 
metode penyembuhan lokal di dalam itinerary anda. Jika anda 
memiliki ketertarikan di perdukunan, anda dapat menghubungi 
Borneo Adventure (sila liat pada daftar), yang sudah terbiasa dan 
berpengalaman mengatur tur perdukunan untuk tur siswa atau 
tur untuk penelitian.

Kontak

Borneo Odyssey Spa, www.damaibeachresort.com
D’Puri Spa Village, www.damaipuriresort.com
Hornbill Jungle Spa, www.borneohighlands.com.my
Mandara Spa, www.marriot.com/myymc.
Thai Legend, www.thailegend.com
Tjantek Spas, www.tjantekspamiri.com
Tribal Remedy, www.tribalremedy.com
Tur Operator lokal dapat pula menawarkan relaksasi, spa, atau 
metode penyembuhan secara tradisional.



Satu generasi yang lalu, mungkin akan sulit bagi 
pengunjung untuk menemukan sebuah pub yang buka 
hingga lebih dari jam 10 malam di Sarawal. Namun, saat 
ini banyak sekali pub yang tetap buka hingga tengah 
malam. Kota-kota terbesar di Sarawak seperti Sibu, 
Bintulu dan Miri menawarkan berbagai opsi untuk 
menikmati hiburan dan kehidupan malam yang sesuai 
dengan selera, mulai dari sudut pub yang tenang, 
hingga bar untuk koktail yang elegan, tempat music live, 
ruang berkaraoke, atau mungkin bagi anda yang ingin 
menikmati dentuman klub dansa.

Harga minuman di sekitar Sarawak jauh lebih rendah 
ketimbang wilayah lainnya di Malaysia, dan sebagian 
besar juga menawarkan ‘happy hour’ dengan penawaran 
diskon beli dua gratis satu. Minuman yang ditawarkan 
pun bervariasi mulai dari tuak (wine lokal), dan bir yang 
diseduh lokal, atau mungkin bir import, wine dengan 
kualitas tinggi, wiski, koktail eksotis, hingga mocktail. 
Sebagian besar outlet buka setiap hari mulai pukul 17.00 
sore hingga 01.00 atau lebih dini hari lagi.

Selain harga yang bersaing, hal yang juga menarik bagi 
pengunjung adalah penduduk setempat yang terbuka 
dan ramah, pengunjung akan dengan mudah dating 
ke sebuah bar di Sarawak, menikmati waktu bersantai 
selama satu atau dua jam, dan kemudian sudah dapat 
menjalin pertemanan baru yang seru. Kejadian meminta-
minta minuman dari turis yang dating pun pada 
umumnya tidak pernah terdengar, anda hanya perlu 
berusaha untuk membayar minuman anda sendiri. 
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HIbuRan Dan
keHIDuPan
malam

Itinerary

Membuat itinerary khusus untuk hiburan malam 
sebenarnya sia-sia, mengingat hiburan dan kehidupan 
malam yang dinamis dan selalu berubah, banyak 
tempat-tempat baru yang menjamur, dan bahkan 
buka dengan berdampingan satu sama lain.

Setiap operator tur akan membantu anda untuk 
merekomendasikan pub mana yang menarik 
dikunjungi, baik untuk bersantai atau bagi yang 
hendak menikmati hiburan di pub sepanjang malam.

Kontak

Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail 
dan terkini mengenai kehidupan malam di Sarawak, 
dapatkan salinan STB’s Sarawak Visitor’s Guide 
(Panduan dari STB untuk Pengunjung Sarawak) 
atau kunjungi website untuk melihat panduan yang 
terkini di www.borneoguides.com
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beRSantaP
DI SaRawak

Di Sarawak, makanan adalah sesuatu hal yang pasti akan 
dianggap serius, mengingat makan di luar rumah adalah 
hasrat lokal yang sudah mendarah daging; di Kuching 
saja, terdapat lebih dari 1000 tempat makan yang 
dapat dikunjungi. Baik itu kuliner dengan cita rasa khas 
Sarawak atau menu barat, banyak sekali jenis makanan 
yang menunggu untuk dikunjungi. Sarawak kaya akan 
bermacam warisan budaya. Sarawak.

Makanan Khas Lokal
Kami sangat bangga mempersembahkan berbagai 
hidangan khas lokal yang bervariasi, seperti: Laksa 
Sarawak, Sup Mie bihun yang pedas dan harum, Kolo 
Mee; campuran mie yang berminyak dan lezat dengan 
irisan daging babi atau ayam cincang, midin dan paku; 
dua jenis tumbuhan pakis hutan, manok pansoh; ayam 
yang dimasak terkukus dalam bambu dengan gaya masak 
asli di Rumah Panjang, Umai; salad dari ikan mentah 
segar, bahkan ulat sagu (mentah atau digoreng). 
Sebelumnya, berbagai jenis makanan khas ini hanya 
tersedia di dapur-dapur rumahan, namun kini menu menu 
ini telah masuk ke dalam menu restoran ternama yang 
menyajikan keunikan cita rasa asli Sarawak. Walaupun 
untuk pengalaman kuliner yang lebih orisinil, kunjungi 
Pedesaan dan rasakan pengalaman berkuliner di Rumah 
Panjang setempat dengan proses masak yang tradisional.

Kuliner Malaysia
Kami juga menyuguhkan berbagai menu kuliner Malaysia, 
antara lain Melayu, menu India, dan juga Cina, seperti Kari 
Kepala Ikan, Nasi dengan Daun Pisang, Nasi Lemak, Char 
Kway Teow, hidangan seafood fenomenal dan segar yang 
langsung ditangkap di Laut Cina Selatan. Bahkan, kota-
kota terkecil di Sarawak juga menawarkan kuliner yang 
tak kalah menggugah selera. 

Makanan Barat dan Internasional
Di kota-kota besar Sarawak, para pemburu kuliner dapat 
menikmati makanan dari berbagai hotel bintang 5, 
hingga restoran-restoran special tersebar di kota, yang 
menawarkan pilihan kuliner dari berbagai Negara. Satu 
hal yang tidak berstandar internasional adalah harga 
dari makanan paling berkualitas seAsia Tenggara ini, 
yang kerap kali jauh dibawah rata-rata. Jika anda 
merindukan makanan asli dari Negara anda di masa 
liburan, anda akan dengan mudah dapat menemukan 
berbagai restoran yang tersebar di Sarawak.

Kios Jajanan
Beberapa tempat terbaik untuk menikmati kuliner lokal 
adalah warung kopi atau kios-kios jajanan yang bervariasi 
sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Harganya 
pun sangat murah dan bahannya berasal dari material 
yang segar. Karena banyaknya peminat, lebih baik jika 
pengunjung dating lebih awal sebelum mereka kehabisan.

Festival Kuliner
Festival Kebudayaan atau keagamaan adalah cara terbaik 
untuk menemukan masakan Sarawak, berterima kasihlah 
pada tradisi “open house” yang luar biasa meriah. 
Kunjungi rumah panjang Iban selama Gawai Dayak untuk 
menikmati hasil hutan yang lezat disertai dengan tuak 
(wine beras), mampir ke kampong Melayu di Hari Raya 
untuk menikmati rendang (kari kering pedas), dan kek 
lapis (kue lapis Sarawak), atau mencicipi Kue bulan yang 
manis dan sangat kaya rasa selama festival budaya Cina 
di pertengahan musim gugur.

Itinerary

Hampir semua operator tur menawarkan itinerary yang 
dilengkapi dengan pengalaman menjelajahi berbagai 
kuliner menarik, dan mereka akan dengan senang hati 
menyesuaikan dengan keinginan anda. Wisata kuliner 
dan Memasak dijabarkan lebih lanjut pada halaman 58.

Kontak

Untuk informasi lebih lanjut mengenai informasi 
kuliner, dapatkan salinan STB’s Sarawak Visitor’s 
Guide (Panduan dari STB untuk Pengunjung Sarawak) 
atau kunjungi website untuk melihat panduan yang 
terkini di www.borneoguides.com
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menyuSuRI 
makanan
SaRawak

Warga Sarawak berbeda dengan penduduk Malaysia lainnya. Kami tidak menyapa orang 
lain dengan pertanyaan “Apa Kabar?” - melainkan dengan “Apakah kamu sudah makan?”, 
yang dimana menunjukan betapa pentingnya arti makanan lezat dalam komunitas 
Sarawak. Dengan pengaruh berbagai kuliner etnik dan juga kuliner internasional dari Asia 
dan Eropa, Sarawak adalah surga bagi pecinta makanan.

Sangat mudah untuk menemukan kelezatan berbagai kuliner Sarawak, baik ketika anda 
travel sendirian atau ketika anda datang dengan grup tur. Namun bagaimanapun, cara 
terbaik untuk menikmati kelezatan kuliner Sarawak adalah dengan menghabiskan waktu 
bersama chef lokal dengan tur khusus bagi pecinta makanan, cicipi berbagai makanan 
terbaik yang ada di Sarawak, sekaligus pelajari cara memasak berbagai makanan lokal 
yang lezat.

Operator tur lokal dapat mengatur berbagai jenis wisata gastronomi, terutama berfokus 
pada hidangan seafood Sarawak yang spektakuler, tradisi kliner Foochow di Pulau Sibu, 
atau bahkan pengalaman memasak makanan anda sendiri di tengah hutan. Kemungkinan 
cara yang paling mudah untuk mengenali makanan lokal adalah dengan tur kuliner bagi 
pecinta makanan di sekitar kota Kuching, sehingga berbagai variasi jenis makanan lokal 
dapat dijajal dalam waktu beberapa hari saja.
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Kontak
Banyak operator tur lokal yang dapat menyusun tur 
Kuliner sesuai dengan keinginan anda. Sila merujuk 
pada halaman 64 dan 65 untuk informasi lebih detail.

Contoh Itinerary

4H/3M Tur Chef
Tur ini menawarkan paket kelas memasak selama 
setengah hari atau satu hari penuh, begitu pula 
dengan paket kuliner dengan menginap di pedesaan, 
paket tur bagi pecinta makanan yang lebih serius 
dapat berlangsung selama lebih dari seminggu, 
terdapat pula kelas memasak untuk professional, 
dan ada pula tur khusus untuk mencicipi berbagai 
makanan bagi mereka yang tidak ingin memasak, 
terdapat pula paket khusus untuk perusahaan dan 
kelompok pribadi. Semua jenis paket ini bersifat 
fleksible dan dapat diatur oleh operator tur sesuai 
dengan keinginan masing-masing.

Hari ke 1 – Tur Keliling Kota & Menikmati Hidangan 
laut. Tiba di Kuching dan menikmati makanan lokal 
di kios-kios makanan yang ada di sekitar kota. 
Lanjutkan tur bekeliling kota, dan kunjungi pasar 
untuk menemukan berbagai bahan makanan hasil 
lokal, penjual rempah-rempah, dan bahan makanan 
eksotis lainnya. Pada sore harinya, habiskan waktu 
dengan belajar memasak bersama kepala chef 
restoran seafood setempat, dan kemudian nikmati 
hasil masakan seafood yang sedap, segar dan mewah.

Hari ke 2 – Kelas Memasak dalam Kota. Bergabunglah 
bersama chef anda untuk berbelanja bahan 
makanan di pasar lokal, dan kemudian setelah itu 
anda akan memasak hasil berbelanja tersebut di 
bawah pengawasan para ahli dan nikmati makan 
siang yang lezat dari bahan-bahan lokal yang segar. 
Setelah makan siang, kembali ke kelas masak untuk 
mendapatkan pengarahaan mengenai bahan pangan 
serta tekhnik dalam memasak. Di malam harinya, 
kunjungi restoran Dayak tradisional untuk mencicipi 
hidangan sedap dengan gaya asli rumah panjang dan 
ditemani dengan sesi mencicipi tuak (wine lokal).

Hari ke 3 – Kelas Memasak di Pedesaan. Berkendara 
sekitar 1 jam ke arah pedesaan, dan mampir di 
kios-kios yang ada di sepanjang perjalanan untuk 
membeli bahan pangan lokal yang segar. Sampai di 
Desa Bidayuh, dan anda akan belajar memasak dari 
wanita-wanita Bidayuh menggunakan bahan pangan 
lokal yang berasal dari dalam hutan. Setelah makan 
siang, anda dapat berkeliling melewati persawahan, 
dan berkunjung untuk melihat anggrek liar. Pada sore 
harinya, acara dibebaskan dan anda dapat berkeliling 
untuk mencicipi makanan lokal sesuai keinginan.

Hari ke 4 – Makanan Khas Sarawak & Perpisahan
Bangun lebih awal dan anda akan dipandu oleh 
Pemandu tur untuk mempelajari pembuatan salah 
satu kuliner Sarawak yang paling terkenal, yaitu Laksa 
khas Sarawak – yang terdiri dari Bihun, udang, telur, 
ayam, dan taoge yang disiram dengan kuah sup yang 
sedap dan kaya rasa. Setelah belajar memasak dari 
kios Sarapan setempat,  acara kemudian dibebaskan 
dan anda dapat berbelanja berbagai bahan pangan 
yang eksotis di pasar setempat.
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beRmaIn golf
DI SaRawak

Sarawak memiliki beberapa 
lapangan golf yang indah dan 
menantang di seluruh Malaysia. 
Seorang pemain golf yang energik 
dapat melakukan ‘tee-off’nya di 
atas awan pada pagi hari, kemudian 
menyantap makan siang dengan 
menu bahari yang lezat, hingga 
menikmati matahari terbenam 
melalui jalur tepian laut pada sore 
harinya.

Lapangan berstandar Kejuaraan meliputi: Kelab Golf Sarawak, Damai Golf Club, dan Hornbill Golf & Jungle Club, 
semuanya dapat dicapai dengan mudah di Baratdaya Kuching; terdapat pula Miri Golf Club dan Eastwood Valley Golf 
Club di arah timur laut Miri. Lapangan dengan 18 lubang juga terdapat di Sibu dan Bintulu, yang memungkinkan bagi 
para pemain untuk menjajal berbagai lapangan golf dari atas ke bawah dalam waktu seminggu. 

Para pemain yang bersemangat beserta rombongan keluarga yang bukan pemain golf pun dapat sama-sama menikmati 
liburan karena lokasi lapangan berdekatan dengan berbagai keindahan alam serta atraksi kebudayaan yang menarik.
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Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Borneo Transverse)
Itinerary ini didesign untuk kelompok keluaarga 
dan teman baik yang merupakan pemain golf atau 
bukan.

3H/2M Liburan untuk Pemain Golf & Keluarga
Hari ke 1 – Kelab Golf Sarawak. Sampai di Kuching 
dengan penerbangan pagi. Check in di hotel, dan 
makan siang di Kelab Golf Sarawak.
Untuk Pemain: Mainkan 18 lubang golf di salah satu 
dari dua lapangan yang dimiliki KGS. Lapangan yang 
lama ditujukan bagi mereka yang menyukai lapangan 
hijau penuh, dan lapangan yang baru untuk mereka 
yang tidak kuatir dengan halangan air.
Untuk non Pemain: Ikuti tur berkeliling kota Kuching, 
termasuk mengunjungi Museum Kuching pertama di 
dunia, mengunjungi Bazar, Waterfront Kuching, Civic 
Center, Pek Kong, dan Museum Sarawak.
Untuk keduanya: Makan malam seafood di Top Spot 
Food Center, dan kemudian bermalam di hotel.

Hari ke 2 – Bermain Golf di atas awan. Bangun lebih awal 
untuk mengunjungi Semenggoh Wildlife Centre (Pusat 
Satwa Liar Semenggoh), dan kemudian menuju rumah 
panjang Annah Rais untuk mempelajari mengenai gaya 
hidup suku Bidayuh. Nikmati makan siang di rumah 
panjang dan kemudian berpindah ke Hornbill Golf & 
Jungle Club, yang terletak di Borneo Highlands.
Untuk Pemain: Selesaikan permainan 18 lubang golf 
di padang menantang yang dikelilingi pemandangan 
pegunungan yang indah, dengan jarak yang dekat 
dengan lapangan.
Untuk non Pemain: Nikmati kebun Organik dan Taman 
yang indah, serta menikmati pemandangan dari titik 
pandang Kalimantan Lookout Point, atau nikmati 
berbagai jenis relaksasi di Jungle Spa (dengan biaya 
ditanggung sendiri).
Keduanya: Nikmati makan malam dan bermalam di 
Hornbill Golf & Jungle Club.

Hari ke 3 – Damai Golf & Country Club. Bangun awal dan 
kemudian berangkat menuju Damai setelah sarapan.
Untuk Pemain: Habiskan waktu pagi dengan 
menyelesaikan permainan 18 lubang di Damai Golf 
Course yang didesign oleh Arnold Palmer ini.
Untuk non Pemain: Nikmati tur menuju Sarawak 
Cultural Village (Kampung Budaya Sarawak), dan 
saksikan pertunjukan budaya yang spektakuler.
Keduanya: Setelah menikmati makan siang dengan 
menu bahari di Desa Buntal, anda sekeluarga akan 
diantar kembali ke Bandara untuk pulang.

Kontak

borneo transverse (www.borneotransverse.com.
my) dapat menyusun agenda permainan golf pada 
waktu weekend, dan dapat pula menyusun agenda 
permainan dalam waktu yang lebih lama atau 
sesuai dengan keinginan.
Insar tours & travel (www.insar.com) berspesialisasi 
pada tur permainan Golf untuk pasaran Jepang dan 
Korea.
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PantaI DamaI Dan 
Semenanjung 
Santubong

Pantai Damai adalah daerah resort pantai yang paling popular di Sarawak dan juga sebagai tempat yang sempurna 
untuk menjelajahi bagian Barat Daya Sarawak. Terletak di Semenanjung Santubong, dimana terletak Gunung 
Santubong yang dengan megah menjulang dari atas laut, Damai menawarkan fasilitas untuk tamu dari segala jenjang 
usia, terdapat berbagai desa nelayan, hutan yang hijau, restoran dengan hidangan laut yang lezat, hingga lapangan 
golf yang didesign oleh Arnold Palmer, merupakan museum hidup yang terkenal di seluruh dunia, serta terdapat 
hotel dan penginapan di tepi pantai yang ramah lingkungan. 
Terdapat banyak pilihan tur yang bisa diikuti termasuk perjalanan menyusuri hutan hingga naik ke puncak Gunung 
Santubong, wisata Irrawaddy Dolphins (Pesut), Wisata menyusuri sungai dan pengamatan terhadap satwa liar, ada 
pula pengamatan burung di desa Buntal, salah satu situs penting yang ada di Malaysia untuk Burung-burung yang 
bermigrasi. Wisata lepas pantai yang juga dapat dikunjungi adalah dua pulau kecil - yaitu Pulau Satang Besar dan 
Pulau Satang Kecil – yang merupakan bagian dari Taman Nasional Talang Satang, yang dimana merupakan lokasi 
Konservasi Penyu yang sangat penting.
Sarawak juga menawarkan sejumlah restoran tepi pantai yang ramai dikunjungi oleh turis yang menyukai 
petualangan. Sempadi, Lundu, dan Sematan, yang berada di sepanjang pantai barat Kuching, memiliki pantai pasir 
putih yang sangat bagus dengan akomodasi di chalet resort kecil, dan juga homestay yang ada di pedesaan. Kedua 
kota yaitu Bintulu dan juga Miri menawarkan pantai di sekitar kota yang tak kalah indah, dan ada pula beberapa 
pilihan pantai yang membentang dari Miri ke arah selatan dengan penginapan dan akomodari rumah tinggal yang 
telah disediakan. Beberapa pantai yang paling terpencil terletak di Taman Nasional Sarawak, khususnya Bako, 
Tanjung Datu, dan Similajau.  
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Contoh Itinerary
(Ditawarkan oleh Amogha Tur,
www.amoghatourstravel.com)

4H/3M Pantai Damai, Kebudayaan & Hiburan
Hari ke 1 – Damai Beach Resort. Bertemu di Bandara dan 
kemudian dilanjutkan dengan makan siang di restoran 
lokal dan diikuti tur keliling kota selama setengah hari 
di Kuching, termasuk ke Bazar, Waterfront Kuching, 
Civic Center, Kuil Pek Kong tua, dan Museum Sarawak. 
Pengunjung kemudian diantar menuju ke Damai Beach 
Resort untuk melakukan check in, dan kemudian acara 
dibebaskan untuk menikmati pantai dan pemandangan 
matahari terbenam yang spektakuler. Bermalam di resort.

Hari ke 2 – Treking dan Memasak dengan Gaya Survival 
di Hutan. Setelah sarapan, berangkat menuju ke trek di 
hutan yang berada di Taman Nasional Gunung Santubong. 
Amati tumbuhan Kantung Semar, Anggrek liar, sesekali 
melihat Kera yang melintas, tupai, kadal, berbagai burung 
dan serangga. Setelah itu, pengunjung akan dijajal untuk 
menyiapkan makan siang ala Survivor Cooking. Instruktur 
akan menunjukkan cara menyiapkan makanan yang 
lezat hanya dengan menggunakan bahan dan hasil yang 
ditemukan di hutan. Kembali ke resort untuk bersantai, 
atau naiki kapal pesiar malam. Makan malam dan 
Beristirahat di Resort.

Hari ke 3. Sarawak Cultural Village (Kampung Budaya 
Sarawak). Setelah sarapan, berjalan menuju ke Sarawak 
Cultural Village, salah satu museum hidup yang telah 
dikenal di seluruh dunia, dimana anda dapat melihat 
keseluruhan Sarawak dalam waktu setengah hari saja.  
Kunjungi semua replika dari rumah tradisional setempat 
– Bidayuh, Melanau, Penan, Cina, Iban, Melayu, dan 
Orang Ulu – dan juga mendapatkan penjelasan serta 
deksripsi mengenai kebudayaan dan gaya hidup lokal.  
Puncaknya, anda akan disuguhkan dengan tarian 
multi budaya di teater setempat. Setelah makan siang 
tradisional, acara dibebaskan dan pengunjung dapat 
menikmati pantai serta pemandangan sekitar. Makan 
malam dan Beristirahat di resort.

Hari ke 4 – Seafood di Desa Buntal & Keberangkatan. 
Setelah sarapan, acara dibebaskan hingga pukul 11.30 
yaitu sampai masa checkout. Kemudian, dilanjutkan 
dengan makan siang di ruangan terbuka ala al fresco 
dengan menu hidangan bahari yang terletak di Desa 
Buntal seraya menikmati pemandangan teluk yang 
indah. Lihat dengan jeli di sekeliling untuk menemukan 
pemandangan beberapa spesies burung. Setelah makan 
siang, berangkat menuju Bandara untuk mengejar 
keberangkatan.

Itinerary Alternatif
Penawaran untuk  tur yang lebih singkat atau tur yang 
lebih lama juga dapat dipilih, baik menuju Damai atau 
destinasi lainnya, serta ditujukan untuk paket tur 
perusahaan atau tur pribadi.

Kontak

Sebagian besar operator tur lokal menawarkan paket 
kunjungan ke Pantai Damai dan pantai lainnya.
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TOUR OPERATOR LISTINGS

KUCHING

, 37 Jln Tabuan, 
93100 Kuching. Tel: +6082 248000, www.aaborneo.
com.

Amansar Travel & Tours Sdn Bhd, Suite #02-3, Wesberly 
House, Rubber Road West, 93400 Kuching. Tel: +6082 
241200, www.amansar.com. 

Amogha Tours and Travel Sdn Bhd, Cp 201, Batu Kawah 
New Township, Jln Batu Kawa, 93250 Kuching. Tel: 
+6082 463984, www.amoghatourstravel.com. 

Bel-Air Travel & Tours Sdn Bhd, 255, Jln Datuk Wee 
Kheng Chiang, 93100 Kuching. Tel: +6082 414419, www.
bel-air.com.my.

Borneo Adventure Sdn Bhd, 55 Main Bazaar, 93000 
Kuching. Tel: +6082 245175, www.borneoadventure.
com.

Borneo Experiences by Singgahsana Lodge Adventures 
Sdn Bhd, 96 Main Bazaar, 93000 Kuching. Tel: +6082 
429239, www.borneoexperiences.com.

, 76 Jln 
Wayang, 93100 Kuching. Tel: +6082 252137, www.
borneoexplorer.com.my. 

Borneo Interland Travel Sdn Bhd, No 63, 1st Floor Main 
Bazaar, 93000 Kuching. Tel: +6082  413595, Facebook: 
Borneo Interland Travel. Mobile/Whatsapp/WeChat: 
+6012-8083309 E-mail: borneoit@hotmail.com, 
linacmm@gmail.com

Borneo Transverse Tours & Travel Sdn Bhd, No 15, Jln 
Green Hill, 93100 Kuching, Tel: +6082 257882, www.
borneotransverse.com.my.

Borneo Tours Sdn Bhd, Lot 153, Jln Ban Hock, 
93100 Kuching, Tel: +6082  246422 / 424331, www.
borneotours.com.my.
 
Cat City Holidays Sdn Bhd, Suite 29, Kueh Hock Kui 
Commercial Centre, Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce, 
93150 Kuching. Tel: +6082 414200, www.catcityholidays.
com.

CPH Travel Agencies (Sarawak) Sdn Bhd, No 70, Jln 
Padungan, 93100 Kuching, Tel: +6082 421018, www.
cphtravel.com.my. 

Diethelm Travel & Tours Sdn Bhd, 2nd Floor, Lot 257 
Jln Chan Chin Ann, 93100 Kuching. Tel: +6082 412778, 
www.diethelmtravel.com. 

Ecogreen Holidays Sdn Bhd, 2nd Floor, Lot 3148, Block 
10, Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce, 93150 Kuching. Tel: 
+6082-425281, E-mail: info@ecogreen-holidays.com 
www.ecogreen-holidays.com

Great Leap Tours Sdn Bhd, 2nd Floor, RH Plaza Blk 16, 
Jalan Lapangan Terbang, 93250 Kuching. Tel: +6082 
457181, www.greatleap.com.my.

Ik Chin Travel Service (K) Sdn Bhd, Sublot 17, Panavol 
Commercial Centre, Jln Simpang Tiga, 93300 Kuching. 
Tel: +6082 411323, www.ikchin.com.my.

Insar Tours & Travel Sdn Bhd, Lot 2598, 2nd Floor 
Wisma Sandhu, Green Road, 93150 Kuching. Tel: +6082 
248112, www.insar.com. 

Inter-Borneo Tours Sdn Bhd, 91 Jln Green Hill, 93100 
Kuching, Tel: +6082 233193, www.inter-borneo.com.

, Lot 572-3, 

256155, www.intercont.com.my.

Interworld Travel Service Sdn Bhd, No 1 
Temple St., 93000 Kuching, Tel: +6082 252344, 

Jambu Journeys Sdn Bhd, 32 Jln Crookshank, 93200 
Kuching. Tel: +6012-3721850, www.jambujourneys.
com.

Journey Travel Agencies Sdn Bhd, Hilton Hotel Lobby, 
Jln Borneo, 93100 Kuching, Tel: +6082 251187 Email: 
dolores@pd.jaring.my.

Kuching Holiday & Car Rental Sdn Bhd, 56 Hotel Lobby, 

93350 Kuching. Tel: +6082 465155, mobile:+6016 
8787689/+6016 8828222, Email:kuchingholiday@
yahoo.com

Lung Chia Pin Travel & Tours Sdn Bhd, No 42 Jln 
Padungan, 93100 Kuching, Tel: +6082 256781, Email: 
angelalcp2010@hotmail.com.

Matahari Tours Sdn Bhd, Lot 32 Sect 51, No 68, Jalan 
Padungan, 93100 Kuching, Tel: +6082 246333, www.
mataharitours.com.

, No 254, 1st Floor, Teck 
Gun Building, Jln Padungan, 93100 Kuching, Tel: +6082 

Ooo Haa Tours & Travel Sdn Bhd, 1st Floor, 40 Main 
Bazaar, 93000 Kuching, Tel: +6012-5269719, Email: 

com.

Samasa Tour & Travel Sdn Bhd, 358 Rubber Road, 
93400 Kuching, Tel: +6082 258888, www.samasa.travel.

Straits Central Travel & Tour Agencies Sdn Bhd, No 123, 
Lot 41, Sect 33, Jln Tabuan, 93100 K   2806+ :leT ,gnihcu
242295, www.kuchingtravelagency.com.

DaftaR oPeRatoR tuR kuCHIng
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TOUR OPERATOR LISTINGS

KUCHING

, 37 Jln Tabuan, 
93100 Kuching. Tel: +6082 248000, www.aaborneo.
com.

Amansar Travel & Tours Sdn Bhd, Suite #02-3, Wesberly 
House, Rubber Road West, 93400 Kuching. Tel: +6082 
241200, www.amansar.com. 

Amogha Tours and Travel Sdn Bhd, Cp 201, Batu Kawah 
New Township, Jln Batu Kawa, 93250 Kuching. Tel: 
+6082 463984, www.amoghatourstravel.com. 

Bel-Air Travel & Tours Sdn Bhd, 255, Jln Datuk Wee 
Kheng Chiang, 93100 Kuching. Tel: +6082 414419, www.
bel-air.com.my.

Borneo Adventure Sdn Bhd, 55 Main Bazaar, 93000 
Kuching. Tel: +6082 245175, www.borneoadventure.
com.

Borneo Experiences by Singgahsana Lodge Adventures 
Sdn Bhd, 96 Main Bazaar, 93000 Kuching. Tel: +6082 
429239, www.borneoexperiences.com.

, 76 Jln 
Wayang, 93100 Kuching. Tel: +6082 252137, www.
borneoexplorer.com.my. 

Borneo Interland Travel Sdn Bhd, No 63, 1st Floor Main 
Bazaar, 93000 Kuching. Tel: +6082  413595, Facebook: 
Borneo Interland Travel. Mobile/Whatsapp/WeChat: 
+6012-8083309 E-mail: borneoit@hotmail.com, 
linacmm@gmail.com

Borneo Transverse Tours & Travel Sdn Bhd, No 15, Jln 
Green Hill, 93100 Kuching, Tel: +6082 257882, www.
borneotransverse.com.my.

Borneo Tours Sdn Bhd, Lot 153, Jln Ban Hock, 
93100 Kuching, Tel: +6082  246422 / 424331, www.
borneotours.com.my.
 
Cat City Holidays Sdn Bhd, Suite 29, Kueh Hock Kui 
Commercial Centre, Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce, 
93150 Kuching. Tel: +6082 414200, www.catcityholidays.
com.

CPH Travel Agencies (Sarawak) Sdn Bhd, No 70, Jln 
Padungan, 93100 Kuching, Tel: +6082 421018, www.
cphtravel.com.my. 

Diethelm Travel & Tours Sdn Bhd, 2nd Floor, Lot 257 
Jln Chan Chin Ann, 93100 Kuching. Tel: +6082 412778, 
www.diethelmtravel.com. 

Ecogreen Holidays Sdn Bhd, 2nd Floor, Lot 3148, Block 
10, Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce, 93150 Kuching. Tel: 
+6082-425281, E-mail: info@ecogreen-holidays.com 
www.ecogreen-holidays.com

Great Leap Tours Sdn Bhd, 2nd Floor, RH Plaza Blk 16, 
Jalan Lapangan Terbang, 93250 Kuching. Tel: +6082 
457181, www.greatleap.com.my.

Ik Chin Travel Service (K) Sdn Bhd, Sublot 17, Panavol 
Commercial Centre, Jln Simpang Tiga, 93300 Kuching. 
Tel: +6082 411323, www.ikchin.com.my.

Insar Tours & Travel Sdn Bhd, Lot 2598, 2nd Floor 
Wisma Sandhu, Green Road, 93150 Kuching. Tel: +6082 
248112, www.insar.com. 

Inter-Borneo Tours Sdn Bhd, 91 Jln Green Hill, 93100 
Kuching, Tel: +6082 233193, www.inter-borneo.com.

, Lot 572-3, 

256155, www.intercont.com.my.

Interworld Travel Service Sdn Bhd, No 1 
Temple St., 93000 Kuching, Tel: +6082 252344, 

Jambu Journeys Sdn Bhd, 32 Jln Crookshank, 93200 
Kuching. Tel: +6012-3721850, www.jambujourneys.
com.

Journey Travel Agencies Sdn Bhd, Hilton Hotel Lobby, 
Jln Borneo, 93100 Kuching, Tel: +6082 251187 Email: 
dolores@pd.jaring.my.

Kuching Holiday & Car Rental Sdn Bhd, 56 Hotel Lobby, 

93350 Kuching. Tel: +6082 465155, mobile:+6016 
8787689/+6016 8828222, Email:kuchingholiday@
yahoo.com

Lung Chia Pin Travel & Tours Sdn Bhd, No 42 Jln 
Padungan, 93100 Kuching, Tel: +6082 256781, Email: 
angelalcp2010@hotmail.com.

Matahari Tours Sdn Bhd, Lot 32 Sect 51, No 68, Jalan 
Padungan, 93100 Kuching, Tel: +6082 246333, www.
mataharitours.com.

, No 254, 1st Floor, Teck 
Gun Building, Jln Padungan, 93100 Kuching, Tel: +6082 

Ooo Haa Tours & Travel Sdn Bhd, 1st Floor, 40 Main 
Bazaar, 93000 Kuching, Tel: +6012-5269719, Email: 

com.

Samasa Tour & Travel Sdn Bhd, 358 Rubber Road, 
93400 Kuching, Tel: +6082 258888, www.samasa.travel.

Straits Central Travel & Tour Agencies Sdn Bhd, No 123, 
Lot 41, Sect 33, Jln Tabuan, 93100 K   2806+ :leT ,gnihcu
242295, www.kuchingtravelagency.com.

Suntravel Sdn Bhd, 18 Ground Floor, Wisma Phoneix, Jln 
Song Thian Cheok, 93100 Kuching. Tel: +6082 422023, 
www.suntravelborneo.com.

The Rucksack Rainforest Kayaking, Lot 8962, Jln 
Sekama, 93300 Kuching. Tel: +6013-8048338 / +6082 
240571, www.rainforestkayaking.com

The Sarawak Steamship Co. Bhd, 52 Main Bazaar, 93000 
Kuching, Tel: +6082 243366, www.sarawaksteamship.
com

Tours of Joy Sdn Bhd, 30M, Ground Floor, Teochew 

+6082  243089, Email: ycpek@tm.net.my

Telang Usan Travel & Tours (S) Sdn Bhd, c/o Telang Usan 
Hotel, Persiaran Ban Hock, 93100 Kuching, Tel: +6082 
236945, E-mail: mary-ann@telangusan.com, audrey@
telangusan.com, www.telangusan.com.

Unicatay Travel & Tours Sdn Bhd, 106, Jalan Simpang 
Tiga, 93300 Kuching, Tel: +6082 411879, Email: 
unicatay@hotmail.com

Wah Tung Travel Service Sdn Bhd, 7K Ban Hock Road, 
93100 Kuching. Tel: +6082 248888, www.wahtung.
travel.

SIBU

Equitorial Tours & Travel, Ground Floor, Wisma 
Equitorial, 11 Raminway, 96000 Sibu, Tel: +6084 331599, 
Email: equatorial@asia.com.

Great Holiday Travel, 23, 1st Floor, Pusat Pedada, 
Jalan Pedada, 96000 Sibu, Tel: +6084 348196, www.
ghtborneo.com.

Greatown Travel Sdn Bhd, No. 6, 1st Floor, Lrg Chew 
Siik Hiong 1A, 96000 Sibu, Tel: +6084 219243 / 211243, 
E-mail: gotoborneo@gmail.com, www.greatown.com. 

Golden Horse Travel & Tours Sdn Bhd, No 62, Jalan 
Kampung Nyabor, 96000 Sibu. Tel: +6084 – 323288
gohorse@pd.jaring.my

Metropolitan Travel Services, 72-74 Jln Market, 96000 
Sibu, Tel: +6084 313155, Email: mtssbw8@streamyx.
com.

Sazhong Trading & Travel Service, 4 Jln Central, 96000 
Sibu, Tel: +6084 336017, sazhong.yolasite.com.

, 2A, Jln Persiaran Brooke, 96000 

MIRI

Borneo Jungle Safari, Lot 1396, 1st Floor, Centre Point 
Commercial Centre II, Jln Kubu, 98000 Miri, Tel: +6085 
422595, www.borneojunglesafari.com.

Brighton Tour & Travel Sdn Bhd, 15 Level 2 Soon Hup 
Tower, Jln Maju, 98000 Miri, Tel: +6085 433113, www.

, 669, Ground 

+6085 432007, www.intercont.com.my.

Happy Trails Borneo Tours Sdn Bhd, Lot 1081, 1st Floor, 

borneomainland.com.

KKM Travel & Tours, Lot 236, Taman Jade Manis, 98000 
Miri, Tel: +6085  417899, www.kkmtravelntours.com.

, Lot 1084, 1st Floor, Jln 

borneotravelnetwork.com.

Minda Nusantara Tours & Travel Agencies Sdn Bhd 
(Minda Travel), 1338, 2nd Floor, Jalan Sri Dagang 
Road, 98000 Miri, Tel: +6085 414433, www.mindatravel.
com.my.

Sayu Travel & Tours, 1st Floor, No. 8, Bangunan Sim 
Peng Lim, Jalan Merbau, 98000 Miri, Tel: +6085 426100, 
Email: sayumiri@streamyx.com

Transworld Travel Services, 2.04 2nd Floor, Wisma 
Pelita Tunku, 98000 Miri, Tel: +6085 422227, www.
twtmiri.com.my.

Tropical Adventure Tours & Travel, No 12, Ground Floor, 
Soon Hup Tower, Jln Merbau, 98000 M   5806+ :leT ,iri
419337, www.borneotropicaladventures.com.

LIMBANG

Borneo Touch Ecotour Sdn Bhd, 2nd Floor, 2065 

8443861, www.walk2mulu.com.

Team Leisure Travel, G41, Medan Mall, 6 Jln Wong King 
Huo, 96000 Sibu, Tel: +6084 344577, www.teamleisure.
com.my.




