
BAB II 

SEKTOR PARIWISATA LAOS 

 Dalam bab ini penulis akan mejelaskan tentang sejarah dari perkembangan 

sektor pariwisata Laos secara umum, fokus dari sektor pariwisata Laos, peran dari 

departemen Lao National Tourism Administration (LNTA) sebagai organisasi 

pemerintah pada tingkat kementrian dalam menangani aktifitas pariwisata yang 

ada di Laos serta kedekatan pemerintah Laos dengan private sector yang secara 

khusus membatu menangani perkembangan pariwisata di Laos agar dapat berjalan 

dengan baik. 

2.1 Perkembangan Sektor Pariwisata Laos 

 Pada tahun 1989 Laos pertama kali menerima wisatawan asing setelah tiga 

tahun pemerintah Laos mengeluarkan open-door policy dan sejak saat itu sektor 

pariwisata di Laos berkembang dengan pesat menjadi salah satu penghasilan 

negara terbesar dalam menghasilkan mata uang asing (Schroeder, Anggraeni, 

Sartori, & Weber, 2016). Laos yang memiliki alam yang indah serta masih belum 

banyak tersentuh oleh tangan manusia dan juga kelompok-kelompok etnis di Laos 

yang masih teguh dalam menjalankan budaya tradisionalnya menjadi dua 

karakteristik yang penting dalam mempromosikan pariwisata Laos. Pada tahun 

1993 pemerintah Laos telah mengindetifikasi dan menetapkan sekitas 20 lokasi 

sebagai National Biodiversity Conservation Areas (NBCA’s) (UNESCO, 1998) 

dan pada tahun 1998 telah tercatat sebanyak 12 NBCA’s telah di atur dalam 

naungan berbagai penyokong dana yang berasal dari pemerintah, organisasi 



internasional dan NGO’s, dimana area-area yang mencakup 12% dari luas daratan 

Laos ini akan digunakan untuk perkembangan taman nasional yang berada 

dibawah wewenang dari Centre of Protected Areas and Watershed Management 

(CPAWM) bagian dari kementerian pertanian dan kehutanan (Department of 

Forestry, 1998) 

Penduduk Laos pada umunya terdiri dari sejumlah kelompok etnis yang 

memiliki banyak perbedaan dalam berbagai hal dan sebagian besar dari mereka 

ada yang masih mempertahankan kehidupan tradisionalnya, khususnya kelompok-

kelompok di bagian daerah pegunungan yang lebih terpencil, hal ini menjadi 

objek yang manarik selain alam indah yang dimiliki oleh Laos (Lyttleton & 

Allcock, 2002). Keadaan alam yang indah serta warisan budaya yang masih 

sangat kuat di Laos ini yang kemudian menjadi penarik wisatawan asing 

berkunjung untuk mengeksplor kekayaan yang dimiliki Laos sehingga jumlah 

wisatawan asing di Laos semakin bertambah. 

Sektor pariwisata di Laos dapat berkembang dikarenakan adanya 

kebijakan-kebijakan dari pemerintah Laos sendiri yang memanfaatkan peluang 

yang berasal dari daya tarik alam dan budaya di Laos yang akhirnya berdampak 

pada peningkatan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Laos. Kebijakan 

sektor pariwisata pertama kali dikeluarkan pada tahun 1990 setelah Laos 

membuka diri terhadap wisatawan asing, dimana kebijakan tersebut ialah national 

tourism plan yang menekankan pengontrolan kelompok-kelompok perusahaan 

tour yang ada di Laos (Harrison & Schipani, 2009). Kebijakan pertama oleh 

pemerintahan Laos ini merupakan langkah utama yang dianggap penting dalam 



menjalankan kebijakan social-environmental serta program-program kerjasama 

untuk kedepannya, khususnya kerjasama dengan berbagai macam organisasi 

internasional maupun organisasi non-governmental dengan tujuan 

mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan.  

 Satu tahun setelah dikeluarkannya national tourism plan oleh 

pemerintahan Laos, selain dari permata, produk berbahan kayu, pakaian, produk 

pertanian dan energi listrik, Industri pariwisata menjadi salah satu industri 

penghasil ekspor utama bagi Laos serta menjadi sumber penghasilan ekspor 

terbesar ketiga pada tahun 1997 yang menghasilkan sebanyak 73,3 juta dollar US 

(Yamauchi & Lee, 1999). Perkembangan sektor pariwisata menjadi semakin pesat 

selama lima tahun berikutnya, dimana sektor pariwisata menjadi salah satu sektor 

terpenting dari delapan sektor di Laos pada tahun 1995 dan sektor pariwisata 

dijadikan salah satu sektor prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian di Laos (Schipani, 2002). Sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 

1998 terhitung sebanyak 34 proyek sektor pariwisata telah diterima oleh 

pemerintah Laos dan sekitar 605 juta dollar US investasi asing yang diterima oleh 

pemerintah Laos dalam sektor pariwisata, jumlah ini sama dengan 8.8% dari total 

investasi asing yang ada di Laos, (Yamauchi & Lee, 1999).  

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.1 Hotel and Tourism’s FDI Inflows, 1990-1998 

(US $ million pledged) 

 
Sumber: (Freeman, 2001) 

 Arus masuk investasi asing bukanlah satu-satunya faktor yang berhasil 

membantu perkembangan sektor pariwisata di Laos tetapi juga adanya 

peningkatan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Laos selama 10 tahun 

terakhir selama tourism plan dikeluarkan yang menandakan pariwisata di Laos 

berkembang dengan pesat. Pada tahun 1990 jumlah wisatawan yang datang 

mencapai 14.400 wisatawan dan meningkat dengan pesat pada tahun 1998 

menjadi sebanyak 500.200 wisatawan. Peningkatan jumlah wisatawan yang 

datang dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1998 setidaknya menghasilkan 

sebanyak 242 juta dollar US (Lao National Tourism Administration , 2009). Hal 

ini membuktikan dalam jangka 10 tahun perkembangan sektor pariwisata sangat 

pesat dan berpengaruh terhadap pendapatan negara Laos. 
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Gambar 2.2 Number of Tourist Arrivals, 1990-1998 

 
Sumber: (Lao National Tourism Administration , 2009) 

Keberhasilan tourism plan yang pertama membuat pemerintah kembali 

mengeluarkan national tourism development plan yang ke dua pada masa awal 

kepresidenan Khamtai Siphandon di tahun 1998. Plan ini berfokus lebih 

memperluas empat golongan utama dalam sektor pariwisata yaitu conventional 

sightseeing, special interest tourism, cross-border tourism dan domestic tourism, 

dimana guna memperluas fokus dari pariwisata ini adalah untuk mendorong 

kegiatan perekonomian negara dan menghasilkan devisa, dimana pada tahun 1999 

tepat setelah satu tahun plan ke dua ini dikeluarkan, sektor pariwisata menjadi 

sektor terpenting dalam penghasil devisa (Harrison & Schipani, 2009). Tujuan 

dari plan ke dua ini juga untuk membawa keuntungan di bidang sosial-ekonomi 

yang dapat meneyebar melalui masyarakat Laos dan akan meningkatkan 

konservasi alam dan lingkungan.  

 Laos kembali memanfaatkan peluang dari kebudayaan yang dimiliki oleh 

etnis minoritas yang ada di Laos serta hasil alamnya untuk memperluas 

perkembangan sektor pariwisata, dimana peluang ini menjadikan sektor 
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pariwisata pada awal abad ke 21 menjadi salah satu sektor yang berpotensi dalam 

mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Laos melalui National Tourism 

Strategy for Lao PDR. Stategi ini merupakan perkembangan yang lebih luas dari 

tourism plan yang dikeluarkan oleh pemerintah Laos sebelumnya, dimana melalui 

strategi ini bukan hanya jajaran arkeologi, tempat-tempat situs beragama dan 

berbagai macam daya tarik alam di Laos yang dapat menarik wisatawan asing, 

tetapi juga etnis minoritas yang dapat kembali memamerkan daya tarik dari 

budaya tradisioalnya dimana masyarakat dapat mempromosikan beragam seni 

untuk diperlihatkan dan berbagai kerajinan yang dapat dibuat (Allcock, 2004). Hal 

ini membuat munculnya berbagai macam usaha-usaha kecil yang dibuat oleh 

masyarakat dalam membuat kerajinan tangan serta pertunjukan berbagai macam 

seni yang dimiliki oleh kelompok-kelompok etnis minoritas yang ada. Peluang ini 

membuat adanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang tidak memiliki 

pekerjaan dan menghasilkan penghasilan baru bagi para pengangguran meskipun 

hanya pendapatan yang kecil.  

Perkembangan usaha-usaha bukan hanya di bidang budaya yang termasuk 

ke dalam lingkup usaha kecil tetapi juga dalam berbagai bidang mulai dari bidang 

tour dan travel, perhotelan, serta usaha maupun bisnis lainnya. Hal ini 

membuktikan bahwa perkembangan sektor pariwisata berkontribusi dalam 

mengurangi kemiskinan yang ada di Laos, dimana dengan adanya berbagai 

macam usaha yang timbul dari sektor pariwisata dapat menciptakan pekerjaan-

pekerjaan baru bagi masyarakat Laos. Pertumbuhan pekerjaan di berbagai usaha 

di sektor pariwisata secara langsung meningkat dari tahun 2005 sebanyak kurang 

lebih 100.000 menjadi 133.500 pekerjaan. 



Gambar 2.3 Direct Contribution of Travel & Tourism to Employment 

growth in Loas 

 
Sumber: (World Travel & Tourism Council, 2015) 

 Perkembangan pariwisata di Laos juga berdampak pada kota-kota yang 

sebelumnya belum memberikan banyak kontribusinya di sektor pariwisata, 

dimana Vientiane sebagai ibu kota dan kota madya menjadi penyumbang 

perkembagan sektor pariwisata nomor satu di Laos dikarenakan adanya bantuan 

UNESCO dalam mengklaim salah satu situs warisan dunia yang terletak di kota 

Luang Prabang dan Vat Phou yang berada di Champassak. Vientiane dan daerah 

sekitarnya berhasil menyumbang penghasilan sebanyak 65% (Lao National 

Tourism Administration , 2006). Hal ini tentunya membuat pemerintah Laos 

kembali membuat upaya dalam meningkatkan sektor pariwisata di berbagai kota 

yang ada di Laos. Pemerintah memilih dengan meningkatkan pariwisata 

berdasarkan komunitas yang akan dilakukan di berbagai kota yang ada di Laos 

dalam meningkatkan kemajuan kota-kota tersebut. Adanya pariwisata berbasis 

komunitas ini telah menciptakan serta meningkatkan usaha-usaha kecil dan 

menengah berdasarkan dari alam yang dimiliki oleh daerah sekitar yang kemudian 

dikembangkan oleh masyarakat sekitar dan tentunya dengan adanya bantuan dari 



pemerintah dalam mengelolanya, akan tetapi pengenalan pariwisata ke daerah 

atau komunitas-komunitas terpencil telah banyak diserahkan kepada organisasi 

seperti Asian Development Bank (ADB), UNESCO, dan organisasi-organisasi 

non-gevernmental lainnya untuk dikelola lebih baik lagi (Harrison & Schipani, 

2009). 

 Perkembangan pesat dari sektor pariwisata yang ada di Laos pada abad ke 

21 ini tentunya bukan hanya pengaruh dari beberapa perkembangan kebijakan 

yang terus dikembangakan oleh pemerintah Laos dalam menangani berbagai 

permasalahan yang ada di Laos, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan 

wisatawan asing yang terus bertambah yang berpengaruh sangat baik bagi 

pertumbuhan sektor pariwisata untuk berkontribusi dalam penghasilan negara. 

Pertumbuhan angka wisatawan yang datang pada awal tahun 2001 sampai tahun 

2016 mengalami peningkatan yang cukup baik. Jumlah angka wisatawan asing 

yang datang pada tahun 2001 mencapai 673.823 orang dan jumlah ini meningkat 

menjadi 4.239.047 orang pada tahun 2016 (Lao National Tourism Administration, 

2016). Jumlah angka yang meningkat cukup pesat ini sangat jauh berbeda jika 

dibandingkan dengan jumlah kedatangan wisatawan asing satu dekade 

sebelumnya dimana pada masa itu sektor pariwisata merupakan sektor baru yang 

di kembangkan oleh Laos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.4 Number of Tourist Arrivals, 2001-2016 

 
Sumber: (Lao National Tourism Administration, 2016) 

Berdasarkan pertumbuhan pesat dari jumlah wisatawan asing yang datang 

ke Laos tentunya telah membuktikan perkembangan sektor pariwisata dalam 

kontribusinya dalam membantu memberikan pemasukan negara. Pada tahun 2016 

Laos telah mendapat sekitar 724 juta dollar US, dimana sebelumnya pada tahun 

2001 Laos hanya mendapat sebanyak 103 juta dolar US (Lao National Tourism 

Administration, 2016). Perbandingan pemasukan yang didapatkan dari 

pertumbuhan jumlah wisatawan asing yang datang ke Laos pada tahun 2016 jauh 

berbeda dengan pendapatan total keseluruhan dari jumlah wisatawan asing pada 

satu dekade sebelumnya yaitu pada tahun 1989 sampai 2000 yang hanya 

mencapai jumlah 242 juta dollar US. 
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Gambar 2.5 Revenue from Tourist Arrivals, 2001-2016 (US dollar) 

 
Sumber: (Lao National Tourism Administration, 2016) 

2.2  Fokus Sektor Pariwisata Laos 

 Dalam sektor pariwisata pemerintah Laos memiliki beberapa fokus utama 

yang dikembangkan. Tiga fokus utama yang dikembangkan pemerintah Laos 

adalah adalah ecotourism, pro-poor tourism, dan Community-based tourism 

(Schipani, 2002). Ketiga fokus yang dikembangkan oleh pemerintah ini memiliki 

tujuan serta perannya masing-masing dalam sektor pariwisata.  

1. Ecotourism adalah salah satu kegiatan pariwisata yang bergantung pada 

alam, dimana kegiatan ini lebih mementingkan konservasi alam, 

pengembangan sosial budaya ekonomi masyarakat sekitar dan pendidikan 

serta pembelajaran dalam menjaga kelestrarian dan keaslian alam sekitar 

(Vennel, 2014). Ecotourism memiliki beberapa prinsip, dimana negara 

yang mengembagkan jenis pariwisata ini harus menjalankan setiap prinsip-

prinsip yang dimilikinya. Prinsip-prinsip tersebut ialah (The International 

Ecotourism Society, 2015): 
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a. Meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis, 

b. Membangun kesadaran terhadap lingkungan dan budaya serta rasa 

hormat, 

c. Memberikan pengalaman yang bersifat positif bagi wisatawan dan tuan 

rumah, 

d. Menghasilkan pendapatan secara langsung untuk pelestarian, 

e. Menghasilkan keuntungan pendapatan bagi masyarakat lokal dan 

private industry, 

f. Memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan bagi 

pengunjung dalam meningkatkan kepekaan terhadap politik, 

lingkungan, dan sosial negara-negara tuan rumah, 

g. Merancang, membangun, dan mengoperasikan fasilitas yang 

berdampak rendah, 

h. Mengenali hak-hak dan keyakinan spiritual dari masyarakat asli pada 

komunitas dan bergabung dalam kerjasama dengan masyarakat 

tersebutuntuk menciptakan pemberdayaan. 

Pemerintah Laos pertama kali memperkenalkan ecotourism di Laos 

pada tahun 1999 melalui peluncuran The Nam Ha Ecotourism Project 

yang kemudian aktifitas proyek meluas pada tahun 2001 dimana proyek ini 

mendapat dukungan dan bantuan dari UNESCO, Lao National Tourism 

Administration, pemerintah New Zealand dan pemerintah Jepang serta 

organisasi lainya (Lyttleton & Allcock, 2002). Tujuan pemerintah Laos 

dalam mengeluarkan proyek yag berbasis ecotourism ini untuk 

mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan yang berbasis komunitas 



lokal dalam membantu mengurangi kemiskinan di dalam kawasan serta 

untuk melestarikan warisan alam dan budaya di dalam sebuah daerah-

daerah tertentu (Grover, 2008).  

Pemerintah Laos dianggap sukses dalam mengembangkan ecotourism 

dikarenakan proyek Nam Ha Ecotourism menang dalam UN Development 

Award for Poverty Alleviation in Lao PDR pada tahun 2001 sebagai 

kategori praktek proyek terbaik dan sebagai kontribusinya dalam 

melindungi warisan alam, British Airway mengakui proyek Nam Ha di 

dalam Tourism for Tomorow Award pada tahun 2002 pada kategori taman 

nasional dan kawasan lindung (Grover, 2008). Hal ini kemudian membuat 

pekembangan ecotourism menjadi pesat dan banyak dikembangkan di 

daerah ataupun komunitas lainnya yang ada di Laos. Dalam kesuksesannya 

mengembangkan pariwisata berbasis ecotourism, pemerintah Laos 

menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada ecotourism itu sendiri yang 

telah dikeluarkan oleh Lao National Tourism Amninistration. prinsip-

prinsip tersebut yaitu (Lao National Tourism Administration, 2011): 

a. Mengurangi dampak terhadap lingkungan dan budaya, 

b. Meningkatkan rasa kesadaran terhadap pentingnya kelompok etnis 

dan keanekaragaman hayati, 

c. Mempromosikan praktik usaha yang bertanggung jawab, yang bekerja 

sama erat dengan pihak berwenang setempat dan masyarakat setempat 

dalam mendukung mengurangi kemiskinan dan memberikan manfaat 

terhadap pelestarian alam, 



d. Menyediakan sumber pemasukan untuk melestarikan, 

mempertahankan dan mengelola kawasan lindung serta situs warisan 

budaya, 

e. Meningkatkan kebutuhan untuk zona pariwisata dan mengatur rencana 

untuk situs yang akan berkembang sebagai tempat tujuan ecotourism, 

f. Menggunakan data dasar dari lingkungan dan sosial serta program 

pemantauan jangka panjang untuk menilai dan mengurangi dampak 

negatif, 

g. Memaksimalkan keuntungan untuk ekonomi nasional Laos, 

khususnya bisnis lokal dan masyarakat yang tinggal disekeliling area 

yang dilindungi, 

h. Memastikan bahwa pariwisata tidak melebihi batas sosial dan 

ekonomi negara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peneliti yang 

bekerjasama dengan masyarakat setempat, 

i. Mempromosikan gaya arsitektur lokal yang dikembangkan sesuai 

dengan budaya dan lingkungan Laos, mengunakan bahan-bahan lokal, 

dan meminimalkan penggunaan energi. Melestarikan flora dan fauna 

yang berasal dari Laos.  

 

2. Pro-poor Tourism adalah jenis pariwisata yang memberikan dampak 

keuntungan secara langsung bagi masyarakat miskin. Keuntungan yang di 

dapat ini bukan hanya berupa dalam hal perekonomian tetapi juga bisa hal 

sosial, lingkungan dan budaya (Roe & Urquhart, 2001). Pro-poor tourism 

membuat adanya keterkaitan antara industri pariwisata dengan masyarakat 

miskin sehingga terjadinya penurunan tingkat kemiskinan dan masyarakat 



miskin lebih bisa berpartisipasi dalam perkembangan pariwisata (Ashley, 

Roe, & Goodwin, 2001). 

Dalam pro-poor tourism diperlukan tiga kegiatan yang dapat 

membantu menjalankan fungsi dari jenis pariwisata ini, yaitu (Roe & 

Urquhart, 2001): 

a. Meningkatkan akses bagi masayarakat miskin dalam mengakses 

perekonomian yaitu dengan cara memperluas peluang bisnis dan 

pekerjaan bagi masyarakat miskin, memberikan pelatihan agar 

masyarakat dapat mengambil setiap peluang yang ada sehingga dapat 

membantu masyarakat lainnya dalam menghasilkan pendapatan. 

b. Menangani dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial yang 

berkaitan dengan pariwisata seperti hilangnya lahan ataupun sumber 

lainnya sebagai tempat pariwisata karena kepentingan individu serta 

mengurangi eksploitasi alam. 

c. Membuat reformasi kebijakan maupun prosesnya, dimana adanya 

kebijakan yang membuat hilangnya hambatan terhadap masyarakat 

miskin dengan mempromosikan masyarakat agar dapat berkontribusi 

dalam proses pembuatan keputusan di sektor pariwisata di daerah 

masyarakat tersebut serta meningkatkan kerjasama antara private 

sector dengan masyarakat sekitar dalam memproduksi produk 

pariwisata yang baru. 

Pemerintah Laos menjalankan pro-poor tourism sejak tahun 2000 

dengan bantuan Netherlands Development Organization (SNV) salah satu 

organisasi pengembangan pertama kali yang melibatkan pariwisata dalam 



mengurangi kemiskinan. SNV dan Laos National Tourism Administration 

telah menjalankan beberapa hal diberbagai daerah-daerah di Laos dimana 

masih banyaknya masyarakat dalam tingkat kemiskinan yang tinggi. 

Beberapa hal yang telah SNV lakukan sangat membantu mulai dari 

memberikan pengetahuan kepada masayarakat sekitar dalam 

mengembangkan usaha, pengelolaan usaha serta cara memanfaatkan alam 

dengan baik sehingga alam tidak rusak akibat pengembangan usaha oleh 

masyarakat sekitar, SNV juga memberikan akses bebas bagi masyarakat 

dalam mengambil keputusan dalam setiap upaya yang dilakukan oleh SNV 

dalam membangun daerah tersebut  (Hummel, 2015). 

3. Community-based Tourism adalah pariwisata yang memanfaatkan 

lingkungan alam, sosial dan budaya, dimana usaha pariwisata ini dikelola 

dan dimiliki oleh komunitas di daerah tersebut dengan tujuan untuk 

memungkinkan pengunjung daerah tersebut untuk meningkatkan 

kesadaran tentang alam dan belajar tentang bagaimana cara komunitas di 

daerah tersebut menjalankan kehidupan mereka (Laos-CBT, 2018). 

Pengembangan community-based tourism bertujuan bukan untuk para 

pengunjung yang datang tetapi juga untuk komunitas yang memiliki dan 

mengelola usaha pariwisata tersebut dalam menciptakan arus pendapatan 

stabil dan adil yang didapatkan oleh komunitas tersebut malalui sektor 

pariwisata (Beeton, 2006). 

Community-based tourism memiliki beberapa kunci prinsip dan 

dan elemen yang harus dipenuhi sebelum jenis pariwisata ini diterapkan di 

suatu daerah. Prinsip-prinsip dan elemen tersebut adalah (Tuffin, 2005): 



a. Setiap daerah harus memiliki sumber daya berupa alam yang baik 

untuk memikat para wisatawan, memiliki keunikan dalam hal adat dan 

budaya untuk dikunjungi, adanya sumber daya yang cukup seperti 

makanan untuk mendukung aktifitas pariwisata 

b. Adanya kesadaran norma dan ideologi di dalam sebuah komunitas 

lokal, memiliki kepemimpinan yang kuat dan saling menghargai, 

komunitas lokal harus dapat menyelesaikan konflik dengan baik, 

komunitas harus memiliki kepekaan terhadap kepemilikan serta ingin 

berpartisipasi dalam seluruh proses dalam perkembangan tersebut. 

c. Komunitas memiliki kemampuan untuk membentuk dan menata ulang 

peraturan dan regulasi untuk mengelola lingkungan, budaya dan 

pariwisata, harus adanya organisasi atau sebuah mekanisme untuk 

menghubungkan dengan perkembangan komunitas, keuntungan akan 

secara adil dibagikan secara sama rata, persentasi laba dari pariwisata 

akan dikontribusikan kepada dana komunitas untuk pengembangan 

ekonomi dan sosial masyarakat. 

d. Tidak boleh adanya situasi di daerah tersebut yang akan 

mengakibatkan terjadinya permasalahan yang serius terhadap CBT, 

seperti rencana relokasi, alam yang memiliki potensi bencana, dan 

politik yang tidak stabil. 

Pemerintah Laos melalui Lao National Tourism Administration 

telah pengembangkan community-based tourism di berbagai daerah yang 

ada di Laos. Salah satu contoh pengembangan CBT ada di empat provinsi 

yaitu Khammouane, Xieng Khouang, Bolikhamxay dan Luang Namtha 



dimana Pemerintah New Zealand membantu pemerintah Laos dalam 

mengembangkan proyek Community-based Tourism for Sustainable 

Economic Development (CBT-SED) pada tahun 2011 (Clark, 2014). 

Proyek CBT-SED ini berhasil dengan menciptakan infrastruktur baru yang 

signifikan seperti Plain of Jars Visitor Centre di Xieng Khouang. 

Community-based Tourism juga dapat terbentuk dikarenakan 

adanya proyek pariwisata lain yang dikerjakan di suatu daerah tertentu 

yang berdampak pada komunitas lokal. Salah satu daerah yang dapat 

merasakan dampak dari proyek pariwisata lainnya yaitu Ban Nalan yang 

mendapatkan dampak dari wisatawan yang datang dikarenakan adanya 

proyek Nam Ha UNESCO Ecotourism. Desa tersebut sekarang dapat 

menghasilkan keuntungan melalui usaha penginapan, masakan,  menjual 

makanan, kerajinan tangan, dan melalui masyarakat yang bersuka rela 

untuk menjadi pemandu wisata (Tuffin, 2005). 

2.3  LNTA Sebagai Organisasi di Tingkat Pemerintah dalam Menangani 

Pariwisata Laos 

 Lao National Tourism Administration (LNTA) yang sebelumnya 

merupakan formasi dari National Tourism Authority adalah sebuah organisasi 

pemerintah yang berada di tingkat kementerian. Organisasi pemerintah yang 

menjadi bagian dari kementerian pada saat era Khamtai Siphandon tahun 2005 ini 

memiliki peran dan tanggung jawab sebagai pengatur sektor pariwisata yang juga 

bekerjasama dengan berbagai departemen pemerintah dan kementrian seperti 

kementerian pertanian dan kehutanan, informasi dan budaya, keamanan, 



perdagangan, komunikasi, transportasi, pos dan konstruksi, dan agensi ilmu 

pengetahuan, teknologi dan lingkungan yang terdaftar dari perdana menteri 

(Allcock, 2004).  

 LNTA memiliki beberapa departemen dalam menjalankan peran untuk 

mengatur jalannya aktifitas pariwisata di Laos. Departemen serta peran yang harus 

dijalankan tersebut adalah (Harrison & Schipani, 2007):  

1. Tourism Planning and Cooperation 

Departemen ini bertugas untuk mengembangkan national tourism strategy 

dan menciptakan master plans bertujuan untuk perkembangan pariwisata 

di setiap provinsi dan situs-situs spesifik yang ada di Laos. Negara Laos 

sering kali di bantu oleh organisasi internasional yang melalui divisi 

kerjasama internasional dalam mengembangkan strategi dan juga rencana 

dalam sektor pariwisata. 

2. Licensing and Legal Affairs 

Departemen ini memiliki peran memberikan perizinan untuk perusahaan 

wisata, pemandu wisata, akomodasi wisatawan dan restaurants. 

Departemen ini juga menetapkan standar, pedoman dan kode perilaku 

yang tepat bagi semua usaha yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini 

dilakukan agar wiasatawan yang datang merasa nyaman dan percaya 

terhadap perusahaan maupun usaha wisata yang ada. 

3. Marketing and Promotion 

Pemasaran dan promosi pada industri pariwisata di Laos sebagian besar 

dilakukan oleh LNTA, dimana hal ini menghasilkan materi informasi dan 



berpartisipasi dalam konferensi dan pameran. Departemen ini juga 

mengelola pusat informasi bagi wisatawan di seluruh bagian negara dan 

situs-situs website resmi pariwisata. Meskipun LNTA yang hampir 

melakukan semua pemasaran dan promosi industri pariwisata di Laos, 

produk dan layanan pariwisata yang lebih spesifik tetap dipasarkan dan 

dipromosikan oleh private sector itu sendiri, diamana mereka 

memproduksi iklan dan brosur sendiri serta mengelola situs website resmi 

sendiri. 

4. Training 

Departemen ini bertugas untuk melatih dan mendaftarkan pemandu wisata 

nasional yang menjalankan kursus tahunan di Vientaine. LNTA juga 

secara berkala mengadakan sesi pelatihan pengaturan hotel dan restaurant 

untuk private sector serta menjalankan kursus pengaturan pariwisata 

secara singkat bagi pegawai pemerintah dan private sector. LNTA 

membantu masyarakat khususnya perempuan di komunitas lokal dalam 

memperoleh pekerjaan di sektor perhotelan, pemandu dan usaha kerajinan 

tangan. 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.6 Organizational Structure of Lao National Tourism 

Administration (LNTA) 

 
Sumber: (Harrison & Schipani, 2009) 

 LNTA telah melakukan perannya dalam perkembangan sektor pariwisata 

dan tentunya melalui arahan dari keinginan pemerintah dimulai melakukan 

kerjasama yang dilakukannya dengan organisasi internasional dalam 

melangsungkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Laos seperti salah 

satu contohnya pada proyek Greater Mekong Subregion (GMS). LNTA 

melakukan kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB), New Zealand Aid 

(NZAID) serta organisasi dan agensi penyokong dana dalam mengembangkan 

proyek tersebut (Asian Development Bank , 2014). Proyek ini dijalankan sesuai 

kebijakan yang diinginkan pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata 

yang bukan hanya untuk meningkatkan bidang ekonomi dan sosial tetapi juga 

melindungi lingkungan serta megurangi kemiskinan yang ada di Laos (Lao 

National Tourism Administration, 2011). LNTA selaku organisasi yang 



bertanggung jawab dalam melangsungkan kebijakan tersebut juga telah 

melakukan beberapa kerjasama dengan pihak private sector dalam 

mengaplikasikan bisnis yang akan dilakukan agar sesuai dengan ketetuan-

ketentuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Laos. Adanya bisnis dari private 

sector tentunya akan berdampak bagi masyarakat sekitar yaitu munculnya 

lapangan kerja yang akan menguntungkan masyarakat, mengurangi pengangguran 

di daerah sekitar dan mengatasi tigkat kemiskinan yang tinggi di Laos (Asian 

Development Bank , 2014). 

 Proyek GMS yang telah dilakukan oleh LNTA tersebut kemudian 

menunjukkan hasil yang tidak mengecewakan karena dampak yang dirasakan 

bukan hanya oleh pemerintah Laos, organisasi internasional, dan private sector 

yang ikut termasuk ke dalam proyek tetapi dampak positif juga dirasakan oleh 

masyarakat sekitar, dimana banyak dari mereka yang mendapat pelatihan kerja 

setelah mendapatkan pekerjaan dari bisnis-bisnis dari private sector sehingga 

kemampuan yang mereka miliki lebih terasah (Asian Development Bank , 2014). 

2.4 Private Sector dalam perkembangan Pariwisata Laos 

 Perkembangan sektor pariwisata Laos tentunya bukan hanya karena usaha 

dari pemerintah Laos dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik, tetepi 

juga adanya bantuan dari private sector yang dapat mewujudkan terjadinya 

perkembangan pariwisata di Laos. Hal ini membuat pemerintah dan private sector 

menjadi saling ketergantungan dimana private sector harus bisa mengambil 

keuntungan maupun peluang dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam 

sektor pariwisata serta pemerintah akan mendapatkan keuntungan perekonomian 

dan juga berkembangnya sektor pariwisata negaranya (World Bank, 2007). 



Private sector berkembang pesat di Laos setelah adanya pengenalan 

terhadap market-oriented economy pada tahun 1986 yang membuat pertumbuhan 

small enterprises di Laos meningkat pesat (Harrison & Schipani, 2007). Sektor 

pariwisata tentunya juga dapat menarik pihak private sector dalam menciptakan 

usaha khususnya dalam bidang pembangunan akomodasi, makanan dan minuman 

yang berguna untuk para wisatawan asing yang berkunjung ke Laos (Harrison & 

Schipani, 2007). Usaha yang diciptakan oleh private sector di Laos dalam 

membangun akomodasi di Laos tentunya membantu pemerintah dalam memikat 

para wisatawan untuk berkunjung dan adanya rasa nyaman yang tercipta bagi para 

wisatawan itu tersendiri dikarenakan akomodasi yang terpenuhi. Hal ini secara 

otomatis memberi dampak terhadap jumlah peningkatan angka wisatawan yang 

datang ke Laos dari tahun ke tahun.  

Gambar 2.7 Number of Accommodation Establishments in Laos 1998-2009 

 
Sumber: (Lao National Tourism Administration , 2009) 

 Adanya peran LNTA yang masih kurang dalam bantuan pemasaran dan 

promosi terhadap beberapa perusahaan swasta tidak membuat peran private sector 

dalam membantu perkembangan pariwisata Laos terganggu. Hal ini dibuktikan 
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dengan banyaknya jumlah private sector yang ikut bergabung dalam beberapa 

proyek pariwisata kususnya pada fokus insfrastruktur, produk dan pengembangan 

sumber daya manusia yang dilakukan dalam pemerintah Laos (Harrison & 

Schipani, 2009). Contoh proyek pengembangan infrastruktur yang banyak 

dilakukan oleh private sector yaitu perhotelan, rumah makan, guest house, dan 

entertainment dimana jumlah dari beberapa usaha dari private sector tersebut 

mengalami peningkatan dengan pesat di Laos (Lao National Tourism 

Administration, 2016).  

Gambar 2.8 Number of Hotels, Guesthouses/Resorts, Restaurants, 

Entertainment Establisments, 2009-2016 

 
Sumber: (Lao National Tourism Administration , 2009) 

 

Mempertimbangkan peran penting private sector dalam perkembangan 

sektor pariwisata, maka pemerintah Laos melakukan suatu perjanjian yang disebut 

dengan Public Private Partnership (PPP) (Investment Promotion Department, 

2018). Adanya perjanjian PPP antara private sector dengan pemerintah Laos 

membuat private sector menjadi lebih aman dikarenakan adanya aturan-aturan 
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yang dibentuk oleh kedua belah pihak agar pemerintah Laos dan private sector 

dapat mendapat keuntungan masing-masing. PPP di dalam sektor pariwisata 

memberikan dampak yang secara tidak langsung dalam mengembangkan dan 

menciptakan pariwisata yang berkepanjangan, adapun beberapa manfaat yang 

didapatkan dari kedua belah pihak dengan adanya PPP sebagai perjanjian adalah 

upaya penyediaan insfrastruktur dan layanan, adanya dasar keahlian masing-

masing mitra kerjasama yang dapat memenuhi kebutuhan publik, dapat 

menyeimbangkan alokasi sumber daya alam, resiko, dan penghargaan diantara 

mitra kerjasama, sektor publik dapat mempertahankan peran pengawasan dan 

penilaian kualitas, private sector dapat terlibat lebih erat dalam suatu proyek 

(Tourism Development Department, 2013). 

2.5  Hambatan dalam Sektor Pariwisata 

 Perkembangan sektor pariwisata di Laos tidak selalu berjalan sesuai 

dengan rencana-rencana yang telah dikelurkan oleh pemerintah. Adanya faktor-

faktor tertentu yang menjadi hambatan dalam perkembangan sektor pariwisata di 

Laos akhirnya mempengaruhi beberapa hal dalam perkembangan itu sendiri. 

Hambatan-hambatan ini dapat diperoleh dari faktor eksternal maupun internal. 

Hambatan yang diperoleh dari faktor eksternal biasanya disebabkan oleh beberapa 

kondisi, contohnya seperti adanya kerjasama dalam mengembangkan proyek tidak 

berjalan efektif dan seringnya adanya proyek yang tertunda dikarenakan 

banyaknya jumlah kerjasama yang dilakukan pemerintah dalam suatu proyek serta 

kurangnya organisasi yang sesuai dan mekanisme yang kurang tepat (Lao 

National Tourism Administration, 2006), adanya penyebaran penyakit epidemik 



SARS pada tahun 2003 (Harrison & Schipani, 2009) yang berdampak pada 

penurunan jumlah wisatawan asing serta adanya promosi pariwisata dalam negeri 

yang dilakukan negara tetangga seperti Thailand yang membuat wisatawan asing 

lebih memilih untuk berkunjung ke Thailand (Xihua, 2017), hal ini kemudian 

berdampak pada pengurangan jumlah kedatangan wisatawan asing. 

 Bukan hanya dari faktor eksternal, tetapi juga adanya faktor internal yang 

menyebabkan terjadinya hambatan pada sektor pariwisata seperti salah satu 

contohnya yaitu adanya pemandu wisata yang belum mendapatkan pelatihan 

bahasa Inggris sehingga sulit untuk berkomunikasi dengan wisatwan asing yang 

datang. Hal ini memberikan dampak buruk terhadap penurunan jumlah wisatawan 

asing yang datang ke Laos pada tahun 2016 (Laos Witnesses Slight Drop in 

Tourism Revenue in 2016, 2017). 


