
BAB III 

Analisis Perkembangan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Pariwisata  

dalam Meningkatkan Perekonomian Laos 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, teori yang akan digunakan 

oleh penulis serta penjelasan data pada bab dua, maka dalam bab ini penulis akan 

mencoba untuk menganalisis perkembangan kebijakan sektor pariwisata yang 

dilakukan oleh pemerintah Laos seagai alat dalam membantu mengembangkan 

negaranya agar lebih baik lagi. Penulis akan menggunakan empat indikator yang 

terdapat pada teori developmental state yaitu adanya kedekatan pemerintah 

terhadap private sector, adanya key Ministries, adanya policy goals dan adanya 

tujuan untuk melindungi dan mempromosikan objek-objek nasional dalam 

menganalisis upaya pemerintah Laos dalam mengembangkan sektor pariwisata 

sebagai salah satu cara untuk menangani perkembangan negaranya khususnya di 

bidang ekonomi. Dalam bab ini penulis juga akan menganalisis dampak dari 

perkembangan kebijakan sektor pariwisata tersebut terhadap pertumbuhan 

perekonomian Laos. 

3.1  Analisis Perkembangan Kebijakan Sektor Pariwisata Pada Era 

Khamtai Siphandon-Choummaly Sayasone dalam Perspektif Teori 

Developmental State 

Sektor pariwisata di Laos berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun, 

hal ini membuat pemerintah Laos harus mengupayakan kesempatan yang baik ini 

sebagai peluang dalam meraup keuntungan di bidang perekonomian. Pemerintah 



Laos pada era kepemimpinan Khamtai Siphandon sampai dengan Choummaly 

Sayasone telah melakukan perkembangan pada sektor pariwisata yang membuat 

perkembangan di Laos menjadi lebih terkontrol dan tentunya stabil. 

Perkembangan sektor pariwisata yang membantu perekonomian Laos tentunya 

terjadi dikarenakan pemerintah Laos berhasil dalam melakukan beberapa 

indikator yang tercantum di dalam teori developmental state, dimana indikator-

indikator tersebut bertujuan utnuk membangun negara yang lebih baik lagi. 

Analisis pada indikator-indikator tersebut yaitu: 

3.1.1 Adanya Kedekatan Pemerintah dengan Private Sector  dalam 

Perkembangan Kebijakan Sektor Pariwisata 

Private sector berperan sangat penting dalam sektor pariwisata, dimana 

private sector juga mengambil bagian dalam megembangkan kemajuan sektor 

pariwisata di Laos. Peran dari private sector telah terlihat pada era kepemimpinan 

Khamtai Siphandon dimana jika dilihat para era ini sektor pariwisata sedang pada 

tahap utama dalam mengembangkan pariwisata. Pada era tersebut telah dilihatkan 

data arus masuk investasi asing pada gambar  2.1 dalam bab sebelumnya bahwa 

meskipun adanya arus masuk investasi asing pada sektor pariwisata, tetapi arus 

masuk tersebut belum terlalu stabil dimana dalam beberapa tahun Laos hanya 

menerima investasi asing yang dapat dikatakan sangat kurang.  

Investasi asing yang masih tidak stabil tentunya akan memberi bantuan 

meskipun juga menghambat pemerintah karena ketidak stabilannya dalam 

mengembangkan sektor pariwisata, akan tetapi dengan adanya pengenalan 

terhadap market-oriented economy pada tahun 1986 yang membuat pertumbuhan 



small enterprises di Laos meningkat pesat sehingga banyaknya bisnis-bisnis kecil 

dan lokal yang dimiliki secara private (Harrison & Schipani, 2007). 

Perkembangan bisnis-bisnis oleh private sector ini yang mencapai 146.000 

kemudian berdampak pada peningkatan pekerja sebanyak 259.000 orang dan lebih 

dari 22.000 orang tersebut diperkerjakan oleh perusahaan besar, hal ini 

memberikan masukan terhadap perekonomian Laos sebesar 6% sampai 9% GDP 

(Enterprise Development Consultants Co. Ltd, 2002).  

Adanya perkembangan small enterprises yang memunculkan bisnis-bisnis 

kecil dan lokal yang dimiliki secara private tentunya membantu Laos bukan hanya 

dalam pemasukan negara akan tetapi juga pada membantu mengurangi 

penggangguran di daerah tempat usaha-usaha tersebut dibangun. Kurangnya 

penggangguran tentunya berdampak pada upaya pemerintah dalam mengurangi 

kemiskinan yang ada di Laos yang juga masuk kedalam fokus pemerintah Laos di 

dalam sektor pariwisatanya yaitu pro-poor tourism. Hal ini tentunya membantu 

pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata meskipun masih dalam 

tahap pembangunan awal di era Khamtai.  

Perkembangan bisnis private sector semakin berkembang pada era 

Khamtai dimana pembangunan akomodasi di Laos semakin meningkat pesat 

seperti data pada gambar 2.7. Perkembangan akomodasi ini terjadi dan meningkat 

di setiap provinsi yang ada di Laos meskipun jumlahnya masih tidak seimbang 

antara di ibu kota dengan provinsi yang teletak di daerah terpencil (Harrison & 

Schipani, 2007). Ketidak seimbangan yang terjadi di antara provinsi bukan salah 

satu hal yang terjadi tetapi, juga adanya penurunan jumlah yang terjadi dalam 



pembangunan akomodasi seperti guesthouse, restaurant, dan entertainment di 

beberapa tahun seperti yang tertera pada gambar 2.8. Hal ini disebabkan masih 

adanya jarak antara provinsi yang ada di Laos dimana perkembangan pesat masih 

terjadi di provinsi-provinsi yang besar seperti di kota madya dan provinsi 

Vientiane yang menyumbang pemasukan paling banyak dalam sektor pariwisata 

yaitu sebesar 65% (Lao National Tourism Administration, 2006). 

Private sector pada awal munculnya di Laos pernah mendapat kritik dan 

mendapat dukungan yang relatif sedikit dari pemerintah Laos dan organisasi-

organisasi bantuan internasional meskipun pemerintah tetap melakukan komitmen 

dalam melakukan kerjasama dengan pihak private sector. Kurangnya dukungan 

yang didapatkan oleh private sector dikarenakan pemerintah banyak menaruh 

kecurigaan terhadap pihak private sector karena hasil yang didapatkan hanya 

untuk keuntungan secara pribadi dalam pembangunan akomodasi yang membuat 

LNTA sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam sektor pariwisata tidak 

memberikan dukungannya secara penuh terhadap pihak private sector (Guttal, 

2006). 

Kritik dan kurangnya dukungan dari pemerintah akhirnya dapat berkurang 

dikarenakan pihak private sector telah membuktikan dengan adanya peran private 

sector yang lebih aktif lagi dalam keterlibatannya pada proyek-proyek yang 

pemerintah lakukan seperti pada bidang infrastruktur, produk, dan pengembangan 

sumber daya manusia, dimana bidang-bidang ini juga sesuai dengan minat yang 

sering dikembangkan oleh private sector yang ada di Laos (Harrison & Schipani, 

2009). Jumlah peningkatan akomodasi dari berbagai bidang yang terjadi di Laos 



dapat dilihat dari gambar 2.8, hal ini membuktikan tingkat kepercayaan 

pemerintah terhadap private sektor menjadi semakin membaik dan memberikan 

dukungan secara penuh agar dapat membantu sektor pariwisata dalam 

meningkatkan perekonomian negara. 

Adanya banyak proyek dalam sektor pariwisata yang melibatkan pihak 

private sector membuat kebijakan semakin berkembang di era Choummaly dalam 

hubungan kerjasamanya antara pemerintah dan pihak private sector dengan 

adanya perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak yang disebut dengan 

Public Private Partnership (PPP) (Investment Promotion Department, 2018). 

Banyak dari negara berkembang dan Laos sebagai salah satu negara yang 

berkembang tersebut melakukan kerjasama denga pihak private sector dibawah 

perjanjian PPP dikarenakan alasan tertentu. Alasan tersebut yaitu PPP yang 

merupakan salah satu pilihan yang layak bagi banyak negara berkembang, dimana 

pemerintah yang memiliki kapasitas yang terbatas dalam mengerahkan dana dan 

private sector yang menjadi sumber dana dalam proyek pemerintah akan banyak 

membantu (Hilmarsson, 2017), oleh karena itu dengan terbentuknya perjanjian 

PPP ini pemerintah dan pihak private akan lebih mudah dalam membagi hasil dan 

juga resiko yang akan ditaggung dalam melakukan suatu proyek (World Tourism 

Organization, 2013). Hal ini membuat pihak private yang menyediakan dana akan 

merasa aman dalam melakukan kerjasama melalui proyek yang dilakukan oleh 

pemerintah. Adanya perjanjian ini tentunya juga akan membuat tingkat rasa 

percaya pemerintah terhadap pihak private dan sebalinya akan meningkat 

dikarenakan adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. 



Pada era Choummaly Sayasone tepatnya pada tahun 2015, Pemerintah 

Laos telah mengeluarkan dekrit mengenai PPP, dimana seperti yang tercantum 

dalam pasal 1, dekrit ini membahas tentang prinsip, aturan serta ukuran dalam 

mempromosikan dan mengatur Public Private Partnership untuk 

mengembangkan infrastruktur dan hal yang berkaitan dengan layanan dalam 

cakupan rencana pemerintah, transparansi yang pasti, efesiensi dan efektifitas, 

keuntungan yang adil bagi pemerintah dan pihak private serta pengembangan 

yang berkepanjangan (Government of Lao PDR, 2015). Dekrit yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Laos semakin memperkuat hubungan dengan pihak private 

dalam menjalankan kerjasama dan hal ini juga merupakan bukti bahwa kedekatan 

pemerintah terhadap pihak private semakin meningkat.  

Kedekatan pemerintah Laos dengan private sector juga terbukti dengan 

adanya beberapa kelompok bisnis yang secara aktif melakukan kerjasama dengan 

pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata di Laos seperti Krittaphong 

Group Company. Krittaphong Group Company yang dikembagkan mulai dari 

tahun 2009 ini memiliki empat unit bisnis utama dan salah satuya yaitu di bidang 

hotel dan pariwisata, dimana bisnis ini dikembangkan pada tahun 2012 

(Krittaphong Group, 2018).  Pemerintah banyak melakukan proyek-proyek besar 

dengan Krittaphong Group Company dalam mengembangkan sektor pariwisata 

Laos, dimana salah satu proyek tersebut yaitu Greater Mekong Subregion (GMS) 

melalui pembangunan berbagai hotel di wilayah tersebut, Vientiane Center, Villa, 

dan berbagai akomodasi lainnya di bidang pariwisata yang dapat menguntungkan 

pemerintah Laos (Vientiane Times, 2016). Melalui Krittaphong Group Company, 

Laos juga melakukan perkembangan sektor pariwisata dengan melakukan 



berbagai kerjasama, seperti salah satunya dengan Chinese State-owned enterprise 

CAMCE dalam memberikan dampak terhadap desa-desa yang ada di Laos dalam 

bidang pariwisata (Sims, 2016). 

Keberadaan kelompok bisnis yang ada di Laos membuat pemerintah lebih 

mudah dalam mengembagkan sektor pariwisata. Adanya kedekatan yang terjalin 

anatara kedua belah pihak juga membuat adanya tingkat kepercayaan pemerintah 

terhadap kelompok bisnis untuk melakukan kerjasama dalam berbagai proyek-

proyek pariwisata yang ingin dikembangkan pemerintah. Rasa kepercayaan ini 

juga dapat dikatakan cukup tinggi, dimana pemerintah sering melakukan proyek 

di ruang lingkup besar bersama dengan kelompok bisnis yang ada di Laos agar 

keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak lebih memuaskan. 

3.1.2 LNTA sebagai Key Ministry dalam Perkembangan Kebijakan Sektor 

Pariwisata Era Khamtai Siphandon-Choummaly Sayasone 

Lao National Tourism Administration (LNTA) merupakan organisasi 

pemerintah yang sebelumnya merupakan National Tourism Authority dibentuk 

ulang untuk ditingkatkan pada tingkat kementrian pada era Khamtai tepatnya pada 

tahun 2005 (Harrison & Schipani, 2009). LNTA merupakan badan pemerintah 

yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai pengatur sektor pariwisata. 

LNTA melakukan peran yang sangat penting bagi kepentingan perkembangan 

pariwisata di Laos dengan menjalankan kebijakan pemerintah sesuai fokus yang 

terdapat pada kebijakan tersebut. Hal ini tentunya dikarenakan perkembangan 

pariwisata di Laos sepenuhnya dikendalikan atas keinginan dari kebijakan yang 



dikeluarkan oleh pemerintah Laos seperti yang telah diatur dekrit yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Laos (Government of Lao PDR, 2005). 

LNTA akan melakukan kerjasama dengan organisasi internasional dan 

pihak private dalam mengembangkan kebijakan pemerintah yang tentunya sesuai 

dengan fokus yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Hal ini terlihat pada 

kerjasama yang dilakukan oleh LNTA pada era Khamtai dimana sektor pariwisata 

masih dalam tahap pembangunan. Pemerintah memanfaatkan alam dan juga etnis 

masyarakat lokal yang ada di Laos sebagai alat untuk menarik minat wisatawan 

asing agar ingin mengunjungi Laos (Harrison & Schipani, 2009). Fokus pada 

alam dan etnis lokal membuat LNTA harus melakukan kerjasama dengan 

organisasi yang sesuai dengan fokus tersebut. LNTA melakukan kerjasama 

dengan UNESCO serta batuan dari kementrian pertanian dan kehutanan dalam 

mengembangkan 20 lokasi sebagai National Biodiversity Conservation Areas 

(NBCA‟s) (UNESCO, 1998).  

Bantuan yang didapatkan dari UNESCO dan kementerian pertanian dan 

kehutanan ini kemudian menghasilkan 12 NBCA‟s yang telah di atur dalam 

naungan berbagai penyokong dana yang berasal dari pemerintah, organisasi 

internasional dan NGO‟s (Department of Forestry, 1998). Dengan dilakukannya 

konservasi alam, agar wilayah tersebut dapat dikembangkan menjadi taman 

nasional yang dapat menunjang sektor pariwisata di Laos serta pengelolaan alam 

yang teratur agar mengurangi dampak negatif yang akan terjadi pada alam dimana 

hal ini juga telah menjadi salah satu prinsip pemerintah Laos dalam 



mengembangkan priwisata berbasis ecotourism (Lao National Tourism 

Administration, 2011). 

Bukan hanya alam tetapi juga etnis lokal yang menjadi fokus pemerintah 

dalam meningkatkan sektor pariwisata di Loas. LNTA melakukan beberapa upaya 

dalam meningkatakan kontribusi masyarakat lokal salah satunya dengan cara 

bekerjasama dengan pemerintah New Zealand dalam mengembangkan proyek 

Community-based Tourism for Sustainable Economic Development (CBT-SED) 

pada tahun 2011 yang dilakukan di empat provinsi yang ada di Laos yaitu 

Khammouane, Xieng Khouang, Bolikhamxay dan Luang Namtha (Clark, 2014). 

Kerjasama yang dilakukan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperkenalkan budaya dan 

aktifitas kehidupan meraka sehari-hari, dimana keuntungan yang diperoleh akan 

berdampak langsung pada etnis atau masyarakat lokal yang menjadi tempat 

proyek community-base tourism dikembangkan (Goodwin & Santilli, 2009). 

Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang berfokus pada 

masyarakat lokal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut dalam 

sektor pariwisata juga berdampak terhadap pengurangan kemiskinan yang juga 

menjadi salah satu fokus pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Laos. Hal ini 

dikarenakan adanya bisnis-bisnis yang bermunculan dari proyek-proyek yang 

dilakukan oleh pemerintah dimana pihak private memanfaatkan peluang tersebut 

untuk menciptakan bisnis baik itu di tingkat besar maupun kecil. Munculnya 

bisnis-bisnis tersebut kemudian menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat 



sekitar yang meningkatkan angka pekerja seperti yang dilihatkan pada gambar 2.3 

dan hal ini tentunya mengurangi angka pengangguran yang ada di Laos.  

Pro-poor tourism yang juga menjadi fokus selain ecotourism dan 

community-based tourism oleh pemerintah dalam mengembangkan sektor 

pariwisata di Laos juga mendapat bantuan dimana LNTA melakukan kerjsama 

dengan Netherlands Development Organization (SNV) yang merupakan salah 

satu organisasi pengembangan pertama kali yang melibatkan pariwisata dalam 

mengurangi kemiskinan (Netherlands Development Organization, 2018). 

Beberapa hal yang telah SNV lakukan sangat membantu mulai masyarakat lokal 

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). Bantuan yang didapatkan dari hasil kerjasama 

LNTA dengan SNV tentunya berdampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat 

lokal dalam membangun usaha baru dengan mengandalkan alam sekitar dan juga 

kebudayan yang mereka miliki serta kemampuan yang telah didapatkan dari SNV. 

LNTA juga melakukan kerjasama dalam meningkatkan infrastruktur yang 

juga menjadi hal penting dalam perkembangan sektor priwisata. Dalam bidang 

infrastruktur LNTA melakukan kerjasama dengan Asian Development Bank 

(ADB) dalam melakukan-melakukan proyek dimana ADB sering menjadi asisten 

LNTA dalam proyek yang dilakukan oleh pemerintah salah satu contohnya yaitu 



pada proyek Greater Mekong Subregion (GMS). Proyek infrstruktur yang pernah 

dilakukan LNTA dengan ADB selaku organisasi internasional yaitu seperti 

bandara udara di provinsi Luang Prabang (Asian Development Bank). Kerjasama 

yang dilakukan oleh LNTA dalam membangun berbagai infrastruktur di sektor 

pariwisata tentunya akan berpengaruh kepada jumlah wisatawan asing yang 

semakin meningkat dimana adanya infrstruktur yang memadai sebagai salah satu 

kebutuhan para wisatawan yang berkunjung ke Laos. 

Perkembangan terhadap kebijakan pemerintah Laos dalam fokus sektor 

pariwisata dapat terjadi dikarenakan adanya upaya LNTA untuk melakukan 

kerjasama dimana seperti yang telah dijelaskan di atas, Laos memiliki hubungan 

dengan beberapa organisasi internasional utama dan juga pemerintah negara lain 

dalam mengembangkan fokus dari sektor pariwisata Laos. Organisasi-organisasi 

internasional tersebut yaitu UNESCO, SNV, ADB serta kerjasamanya dengan 

pemerintah New Zealand (Hall, 2007). 

Perkembangan sektor pariwisata yang sangat pesat juga berdampak pada 

bertambahnya kerjasama bilateral maupun multilateral antara Laos dengan 

negara-negara lain serta organisasi internasional lainnya. Jepang, Australia, 

Thailand, Vietnam, China, Perancis, Inggris, USA, Canada merupakan negara-

negara yang bekerjasama dengan Loas diawal perkembangan sektor pariwisata 

(Lao National Tourism Administration, 2006). Kerjasama dengan negara lainnya 

kemudian berkembang dengan dikeluarkannya Lao PDR National Tourism 

Strategy 2006-2020 seperti kerjasama bilateral dengan Malaysia, kerjasama 

multilateral dengan ASEAN +3 (Korea, Jepang, China) ASEAN +1 (India), serta 



organisasi internasional dan NGO yang semakin meluas melakukan kerjasama 

dengan Laos seperti UN-WTO, PATA, CUSO, CANADA, WWF, WCS, IUCN, 

DED, WB dan organisasi lainnya (Lao PDR National Tourism Strategy 2006-

2020, 2006). 

Adanya kerjasama yang bertambah dalam meningkatkan sektor pariwisata 

di Laos bukan hanya memberikan dampak yang positif seperti jumlah proyek 

yang akan dilakukan dan bantuan dana, tetapi juga dampak negatif dimana dengan 

bertambah banyaknya kerjasama dengan pihak organisasi internasional dan NGO 

membuat implementasi dari kerjasama yang dijalankan tidak berjalan efektif dan 

juga sering adanya proyek yang tertunda. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah 

kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Laos serta kurangnya organisasi yang 

sesuai dan mekanisme kerja yang kurang tepat (Lao PDR National Tourism 

Strategy 2006-2020, 2006). 

LNTA juga melakukan promosi terhadap sektor pariwisatanya untuk 

memperkenalkan pariwisatanya. Dalam hal promosi LNTA berusaha untuk 

menciptakan informasi seputar pariwisata Laos dimana informasi ini akan 

disebarkan guna untuk memikat para wisatawan. Cara LNTA dalam memberikan 

informasi ini salah satunya yaitu dengan melalui website pariwisata Laos yang 

secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Website ini memberikan banyak 

informasi mulai dari destinasi wisata di berbagai provinsi yang ada Laos, event 

serta festival yang akan dilakukan, informasi travel, dan masih banyak informasi 

lainnya yang disediakan di dalam website resmi tersebut (Laos Tourism, 2018). 

Adanya informasi yang disebarkan melalui internet ini akan memudahkan bagi 



para calon wisatawan di seluruh dunia dalam mengenali destinasi wisata sebelum 

mereka melakukan perjalanan wisata ke Laos. Website ini juga merupakan salah 

satu akses yang paling mudah dikarenakan dapat diakses dimanapun serta bahasa 

yang digunakan juga telah menggunakan bahasa inggris yang memudahkan 

wisatawan asing dalam mengakses berita dalam website tersebut. 

Kerjasama dengan negara tetangga dalam mempromosikan pariwisata 

yang ada di berbagai provinsi di Laos juga merupakan salah satu upaya LNTA. 

Kerjasama ini dilakukan LNTA dengan negara Tiongkok dan Thailand 

dikarenakan adanya letak geografis yang menguntungkan kedua belah pihak 

dimana beberapa provinsi yang ada di Laos yang terletak langsung bersebelahan 

dengan Tiongkok dan Thailand sehingga kerjasama ini dilakukan (Lao PDR 

National Tourism Strategy 2006-2020, 2006). Pemerintah Laos juga melakukan 

kerjasama ini karena melihat situasi pariwisata yang terdapat pada kedua negara 

tersebut, dimana pariwisata Tiongkok dan Thailand cukup berkembang baik diatas 

perkembangan pariwisata Laos. Dampak positif yang akan dirasakan dari 

beberapa provinsi di Loas yang bersebelahan langsung dengan provinsi negara 

lainnya yaitu meningkatnya jumlah wisatawan asing dari provinsi di Tiongkok 

dan juga Thailand, meskipun wisatawan asing yang datang hanya melakukan 

kunjungan dan tidak menginap. 

Tugas LNTA selanjutnya dalam perkembangan sektor pariwisata yaitu 

memberikan perizinan terkait dengan seluruh akomodasi yang tergabung ke dalam 

sektor pariwisata. Jika melihat perkembangan akomodasi yang pesat seperti yang 

ditampilkan oleh gambar 2.7 membuat LNTA harus mengupayakan standar-



standar, pedoman dan perilaku bagi setiap akomodasi yang telah dibangun di Laos 

(Harrison & Schipani, 2009). Upaya pemerintah dalam mengatur perizinan 

terhadap akomodasi yang dibangun tersebut telah diatur dalam dekrit tentang 

hukum pariwisata, dimana layanan akomodasi diharuskan memenuhi jaminan 

kualitas, kenyamanan, kemamanan, serta kebersihan yang baik. Penyedia layanan 

akomodasi juga harus menerima pelatihan secara profesional yang berhubungan 

dengan layanan akomodasi, memiliki pekerja yang mempunyai kemampuan yang 

baik, tegas, jujur, ramah, semangat yang baik, dan kualitas lainnya yang dapat 

memberikan kepuasan terhadap wisatawan asing (Government of Lao PDR, 

2005). Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan yang secara khusus membahas 

tentang pengaturan perhotelan dan guesthouses dimana aturan ini harus dipenuhi 

setiap private sector jika ingin melakukan pembangunan akomodasi berupa hotel 

dan  guesthouses (Lao National Tourism Administration, 1997).  

Adanya peran LNTA dalam menangani permasalahan izin ini agar 

akomodasi yang dibangun mendapatkan ketentuan yang standar yang berasal dari 

pemerintahan agar wisatawan asing lebih merasa percaya dan aman ketika 

melakukan kunjungan ke Laos. Rasa percaya yang tinggi dari wisatawan asing 

sangat dibutuhkan oleh pemerintah Laos agar tingkat angka kedatangan 

wisatawan asing dapat meningkat dari tahun ke tahun. Penyediaan akomodasi 

yang baik juga merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi wisatawan 

dimana hal ini juga menjadi penunjang peningkatan angka wisatawan yang datang 

(Keating & Kriz, 2008). 



Dalam mengembangkan sektor pariwisata LNTA juga berperan dalam 

meningkatkan kemampuan pekerja yang bekerja dibidang pariwisata. LNTA 

melakukan berberapa kerjasamanya dengan organisasi dan private sector dalam 

meningkatkan kemampuan pekerja maupum masyarakat Laos. LNTA melakukan 

kerjasamanya dengan The Lao Association of Travel Agents (LATA) yang mulai 

berdiri pada tahun 2004 dalam melakukan pelatihan terhadap agensi-agensi 

perjalanan dalam hal pelayanan dimana semua anggota yang termasuk ke dalam 

LATA telah mendapat perizinan dari pihak pemerintah Laos dan tentunya LNTA 

(The Lao Association of Travel Agents, 2009).  

LATA memiliki kode etik sendiri dalam menjalankan pelatihan terhadap 

anggotanya. Kode etik yang dibentuk oleh LATA ini telah mendapat persetujuan 

dari LNTA dimana dalam kode etik tersebut LATA menyebutkan peran dari 

adanya agensi perjalanan harus menjaga reputasi baik tujuan wisata yang ada di 

Laos, memberikan kepastian kepada pihak agensi dan pengguna jasa layanan 

bahwa LATA mempunyai mekanisme kerja yang baik dan dalam hal pelatihan, 

setiap anggota yang bergabung diharuskan menjaga pelayanan yang berstandar 

tinggi seperti yang telah didapatkan dari pelatihan LATA dan harus sesuai dengan 

aturan yang telah dikeluarkan oleh pihak LATA itu sendiri (LATA Code of 

Conduct: Draft for Discusion). Bantuan dari LATA membantu setiap masyarakat 

yang menjadi pekerja agensi pelayan tentunya terbantu, dengan adanya pelatihan-

pelatihan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh LNTA membuat 

kemampuan pekerja-pekerja tersebut menjadi meningkat dalam melayani 

wisatawan asing yang datang berkunjung ke Laos. 



Pada tahun 2008 Lao National Institute of Tourism and Hospitality 

(LANITH) berdiri di Laos dimana institut ini dibangun untuk menunjang 

perkembangan sektor pariwisata di Laos yang berkepanjangan dengan adanya 

pembelajaran yang diberikan bagi para masyarakat yang ingin masuk ke dalam 

institut ini serta lulusan yang telah mendapatkan berbagai kemampuan yang telah 

diberikan diharapkan dapat membantu industri yang berhubungan dengan sektor 

pariwisata dan juga di bidang rumah sakit (Lao National Institute of Tourism and 

Hospitality, 2014). Pada tahun 2011 LANITH merupakan institut yang 

memberikan program pelatihan terbesar yang ada di Laos dimana program ini 

menawarkan kursus kejuruan yang singkat di berbagai bidang seperti pelayanan 

kostumer, pengelolaan dapur dan memproduksi makanan (Lao National Institute 

of Tourism and Hospitality, 2012). Adanya institut ini membantu LNTA dalam 

memberikan pelatihan yang secara langsung dapat mengembangkan sumber daya 

manusia dalam meingkatkan pengetahuan serta kemampuan di bidang pariwisata. 

Pelatihan yang dilakukan LNTA semakin berkembang dimana LNTA juga 

melakukan kerjasama dengan Luxembourg Development Cooperation (LuxDev) 

dan juga Lao National Institute of Tourism and Hospitality (LANITH) dalam 

mengembangkan proyek skill for tourism (Project Lao/029) pada tahun 2016 

dimana proyek yang dilakukan di 15 provinsi di Laos ini bertujuan untuk 

mendukung dalam mendapatkan keuntungan-keuntungan setiap tahunnya untuk 

melatih dan mendapatkan pekerjaan yang baik dalam bidang pariwisata 

(Luxembourg Development Cooperation, 2018). Proyek yang dilakukan LNTA 

dengan pihak LuxDev dan LANITH ini sangat penting, dimana Nouphanh Outsa 



selaku Director General-TVET Department, MoES, dan LAO/029 National 

Project Director (NPD) berpendapat: 

“With increasing demands for skilled labour in the tourism and hospitality 

sector, I am delighted that the „Skills for Tourism‟ project is supporting the 

Government of Lao PDR in its efforts to ensure that disadvantaged poor people 

can gain the skills needed to secure decent employment in the tourism sector” 

(Luxembourg Development Cooperation, 2016) 

Pelatihan yang dilakukan oleh LNTA juga mulai menyebar dilakukan di 

berbagai provinsi yang ada di Laos salah satunya di provinsi Luang Prabang. 

Adanya pelatihan yang dilakukan oleh LNTA yang bekerjasama dengan 

Internasional Labour Organization (ILO) diberbagai provinsi bertujuan untuk 

lebih mengembangkan pelatih lokal dan menguatkan kemampuan yang telah 

mereka punya agar pelatih-pelatih tersebut melatih para pekerja yang bekerja di 

bidang pariwisata seperti perhotelan (International Labour Organization, 2012). 

3.1.3  Analisis Policy Goals dalam Perkembangan Sektor Pariwisata Era 

Khamtai Siphandon-Choummaly Sayasone 

Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata yang 

berbentuk strategi dan plan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai 

oleh pemerintah dalam mengembangkan negaranya. Pada awal era kepemimpinan 

Khamtai Siphandon pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan national tourism 

development plan ke dua dimana tujuan utama dari rencana pengembangan 

pariwisata ini untuk membawa keuntungan di bidang sosial-ekonomi yang dapat 



menyebar melalui masyarakat Laos dan akan meningkatkan konservasi alam serta 

lingkungan (Harrison & Schipani, 2009).  

Adanya tujuan untuk meningkatkan bidang ekonomi dalam plan ini, maka 

pemerintah Laos mengeluarkan program Visit Laos Year 1999-2000 dimana 

program ini melibatkan proyek-proyek konstruksi, pemeliharaan akomodasi dan 

situs wisata, serta memberikan perhatian khusus dalam penyediaan makanan dan 

souvenirs untuk para wisatawan asing agar dapat menarik perhatian wisatawan 

asing untuk berkunjung ke Laos (Yamauchi & Lee, 1999). Adanya program Visit 

Laos Year 1999-2000 yang dikeluarkan dalam menunjang plan tersebut berhasil 

dalam menarik perhatian wisatawan asing yang membuat angka wisatawan asing 

meningkat dari tahun 2001 sampai pada tahun 2006 dimana kepemimpinan 

Khamtai berakhir yang dapat dilihat pada gambar 2.4. Angka wisatawan yang 

datang dapat teralihat meningkat meskipun pada tahun 2003 angka kedatangan 

wisatawan menurun dimana hal ini dikarenakan adanya penyebaran penyakit 

epidemik SARS di Asia Tenggara (Harrison & Schipani, 2009) dan Laos menjadi 

salah satu negara yang mendapatkan dampak buruk tersebut yaitu menurunnya 

angka kedatangan wisatawan asing. Peningkatan kedatangan wisatawan yang 

terjadi tentunya mempengaruhi penghasilan yang didapatakan oleh Laos dimana 

pada tahun 2001 Laos mendapatkan 103,7 juta dollar US dan meningkat di tahun 

2006 menjadi 173,2 juta dolar US, perkembangan ini dapat dilihat pada gambar 

2.5. Penghasilan yang didapatkan dari kedatangan wisatawan asing ini tentunya 

membantu dalam hal pemasukan negara Laos. 



Adanya plan ini juga menimbulkan proyek-proyek yang dapat 

menguntungkan di bidang sosial. Salah satu proyek yang dikembangkan dalam 

menunjang national tourism development plan ke dua ini yaitu proyek The Nam 

Ha Ecotourism yang dimulai pada tahun 1999 dimana proyek ini merupakan hasil 

kerjasama yang dilakukan oleh LNTA dan UNESCO untuk mengurangi tekanan 

terhadap ekosistem di wilayah hutan lindung, menghasilkan pendapatan dan 

peluang kerja bagi masyarakat lokal dan dapat diterapkan secara meluas di seluruh 

daerah Loas (United Nations Development Programme, 2012). Proyek yang 

dikembangkan di Nam Ha ini tentunya akan memberikan dampak terhadap sosial 

dimana dapat menciptakan ekonomi lokal dan peluang kerja dalam melindungi 

warisan alam dan budaya. Hal ini berpengaruh secara langsung terhadap 

komunitas etnis minoritas yang ada di wilayah Nam Ha dimana banyak penyedia 

jasa pemandu wilayah Nam Ha serta menyediakan desa berbasis wisata (United 

Nations Development Programme, 2012).  

Penghasilan lokal ekonomi berhasil dicapai karena adanya perkembangan 

proyek di Nam Ha ini mencapai 600.000 dollar US serta meningkatnya situs 

wisata alam yang merupakan hasil dari perkembangan yang dilakukan oleh 

masyarakat lokal tersebut dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut 

(United Nations Development Programme, 2012). Hal ini membuktikan dengan 

adanya proyek yang dikembangkan dalam menunjang plan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Laos dapat membuat keuntungan secara sosial maupun ekonomi 

dimana adanya perkembagan ekonomi lokal yang dilakukan oleh komunitas etnis 

lokal serta upaya dalam melindungi situs alam dan budaya yang ada di wilayah 

tersebut. Proyek yang dikembangkan di Nam Ha ini juga sebagai acuan dari 



wilayah lainnya yang ada di Laos untuk mengembangkan pariwisata yang 

menggunakan alam dan budaya sebagai salah satu sumber penghasilan. 

Perkembangan national tourism development plan ke dua yang dianggap 

berhasil membuat pemerintah kembali mengeluarkan National Tourism Strategy 

for Lao PDR pada tahun 2005 (Harrison & Schipani, 2009) dimana strategi yang 

diberi nama Lao PDR National Tourism Strategi 2006-2020 ini merupakan 

strategi yang direncanakan pada era Kahamtai dan dikembangkan pada era 

Choummaly. Perkembangan strategi di era Choummaly ini dimulai dengan 

adanya program visit Laos yang juga pernah dilakukan pada era Khamtai yang 

berhasil menghasilkan jumlah kedatangan wisatawan asing yang tinggi pada masa 

itu. Program yang dilakukan pemerintah pada kepemimpinan Choummaly yaitu 

Visit Laos Years 2011-2012 dimana program ini bertujuan untuk mempromosikan 

pariwisata Laos dalam hal keunikan kebudayaan dan alam yang dimiliki oleh 

Laos (Xinhua, 2017).  

Adanya program ini bertujuan untuk mempromosikan kebudayaan serta 

alam untuk menarik perhatian wisatawan asing agar mau datang berkunjung ke 

Laos sama halnya dengan program Visit Laos yang dilakukan pada tahun 1999-

2000. Program Visit Laos yang dikembangkan oleh pemerintah di era Choummaly 

ini kemudian memberikan hasil yang sangat memuaskan dimana adanya kenaikan 

angka jumlah wisatawan asing yang datang ke Laos pada tahun 2011 sampai pada 

2016 dimana Choummaly berakhir menjadi presiden. Peningkatan ini dapat dilihat 

pada gambar 2.4. Pada data yang telah diperlihatkan pada gambar 2.4 terdapat 

penurunan pada tahun 2016 dimana hal ini terjadi dikarenakan adanya promosi 



pariwisata dalam negeri yang dilakukan secara ketat oleh pemerintah Thailand 

yang membuat wisatawan asing lebih memilih untuk berkunjung ke Thailand serta 

adanya juga laporan bahwa masih banyak pemandu wisata yang belum 

medapatkan pelatihan bahasa Inggris yang membuat pemandu tersebut tidak dapat 

berkomunikasi dengan baik (Laos Witnesses Slight Drop in Tourism Revenue in 

2016, 2017). Peningkatan jumlah wisatawan asing yang datang tentunya secara 

langsung memberikan dampak yang baik untuk pemasukan negara meskipun 

terjadinya penurunan di tahun 2016, pemasukan yang dihasilkan juga meningkat 

sesuai dengan peningkatan jumlah wisatawan yang dapat dilihat pada gambar 2.5. 

Perkembangan strategi pada era Choummaly ini tentunya bukan hanya 

mengandalkan program Visit Laos sebagai sumber penghasilan negaranya. 

Adanya proyek-proyek yang terjadi pada era Choummaly dalam menunjang 

perkembangan National Tourism Strategi juga merupakan sumber penghasilan 

dalam meingkatkan perekonomian negaranya. Salah satu proyek yang 

dikembangkan pada era Sayaone adalah Community-based Tourism for 

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

Proyek ini dilakukan tentunya untuk membuat sektor pariwisata menjadi semakin 

berkembang dimana proyek ini dilakukan di empat provinsi di Laos ini yaitu 

Khammouane, Xieng Khouang, Bolikhamxay dan Luang Namtha (Clark, 2014).  

Adanya proyek ini dapat membantu meningkatkan perekonomian Laos 

dengan membantu masyarakat lokal dalam mengembangkan potensial-potensial 

yang dapat dikembangkan dalam hal pariwisata. Hal ini tentunya menolong 

banyak dari masyarakat lokal dalam membangun usaha baru yang berhubungan 



dengan pariwisata mulai dari destinasi wisata, layanan, akomodasi serta bisang-

bidang lainnya yang dimana melalui bantu dari organisasi internasional yaitu The 

New Zealand Aid Programme (NZAID) yang dinaungi oleh pemerintah New 

Zealand, masyarakat lokal khususnya masyarakat yang kurang mampu akan 

mendapatkan pengetahuan bagaimana cara untuk mengembangkan usaha tersebut 

(Clark, 2014). hal ini juga membantu pemerintah Laos dalam mengurangi 

kemiskinan yang ada di wilayah-wilayah tertentu yang menjadi tempat proyek ini 

dilakukan bukan hanya itu, melalui pengetahuan yang diberikan oleh NZAID 

dalam mengembangkan usaha baru yang tentunya akan menciptakan penghasilan 

ekonomi baru bagi Laos. 

Perkembangan kebijakan yang terjadi di Laos pada era Khamtai sampai 

pada era Choummaly tentunya memberikan dampak pada perkembangan terhadap 

beberapa bidang yang ada di Laos dan yang paling utama adalah perekonomian. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya kontribusi dari sektor pariwisata yang 

meningkat terhadap pendapatan negara Laos seperti yang ditampilkan pada 

gambar 3.1. Hal ini juga membuktikan bahwa sektor pariwisata merupakan salah 

satu sektor penting dalam menghasilkan pemasukan negara dilihat dari 

peningkatan yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 3.1 Travel & Tourism Contribution to Lao PDR GDP 

 
Sumber: (World Travel & Tourism Council, 2015) 

Bukan hanya di bidang perekonomian tetapi juga adanya peningkatan 

destinasi wisata yang banyak bermunculan dikarenakan adanya proyek-proyek 

yang dilakukan oleh pemerintah Laos dengan berbagai organisasi internasional, 

pihak privete sector, NGO dan pihak-pihak lainnya dalam mengembangkan 

pariwisata di berbagai provinsi yang ada di Laos serta adanya pengembangan 

tempat-tempat yang memiliki potensi wisata yang juga dikembangkan oleh 

masyarakat sekitar tempat potensial tersebut berada. Jumlah situs wisata yang ada 

di Laos mulai dari situs budaya, alam, sejarah mencapai 2.104 situs yang tercatat 

pada tahun 2016. Hal ini ditunjukan pada gambar 3.2. 

 

 

 



Gambar 3.2 Number of Tourist Sites in Laos in 2016 

 
Sumber: (Lao National Tourism Administration, 2016) 

Dampak selanjutnya yang dapat dirasakan yaitu banyaknya lapangan kerja 

yang terbuka di bidang sektor pariwisata yang akhirnya meningkatkan angka 

pekerja yang ada di  Laos seperti yang ditampilkan pada gambar 2.3. Peningkatan 

angka pekerja yang dihasilkan dari berbagai lapangan pekerjaan di sektor 

pariwisata membatu masyarakat miskin yang ada di Laos, sehingga hal ini juga 

membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang masih tinggi di 

Laos (The Laotian Times, 2016). 

3.1.4  Adanya Tujuan Pemerintah untuk Melindungi dan Mempromosikan 

Objek-objek Nasional dalam Perkembangan Kebijakan Sektor 

Pariwisata 

Perkembangan pariwisata yang terjadi di Laos disebabkan berbagai macam 

hal salah satunya yaitu jumlah wisatawan asing yang datang di Laos untuk 



menikmati destinasi-destinasi wisata yang dimiliki oleh Laos. Destinasi wisata 

yang ada di Laos memiliki berbagai macam mulai dari alam, budaya, dan sejarah 

(Lao National Tourism Administration, 2016). Adanya dampak buruk yang sering 

terjadi dikarenakan aktifitas wsatawan seperti merusak situs wisata serta 

meninggalkan situs tersebut dalam keadaan kotor, dan adanya debu yang 

tertinggal di situs-situs dikarenakan transportasi bahkan sampai pada kasus yang 

telah terjadi di beberapa daerah yaitu pencurian gambar Buddha dan perusakan 

yang dilakukan oleh wisatawan asing (Simonekeo, 2011). Dampak buruk yang 

terjadi pada situs-situs yang menjadi sumber penghasilan Laos dalam 

mengembangkan sektor pariwisata sangat merugikan pihak pemerintah dan 

masyarakat lokal, oleh karena itu situs-situs yang menjadi objek tersebut harus 

mendapatkan perlindungan agar terus terjaga keasliaannya serta dipromosikan ke 

masyarakat global agar mengetahui objek tersebut (Development Analisys 

Network, 2007).  

Dalam menjaga objek Nasional yang dimiliki oleh Laos, pemerintah pada 

era Khamtai sampai dengan Choummaly melakukan kerjasama dengan berbagai 

mitra kerjasama yang melakukan kerjasama melalui proyek pariwisata dalam 

menciptakan kawasan Lindung yang telah diatur dalam dekrit tentang hukum 

pariwisata di Laos (Government of Lao PDR, 2005). Perlindungan yang terdapat 

pada dekrit tentang hukum pariwisata akan mengurangi terjadinya hal-hal yang 

dapat merusak situs dikarenakan adanya proses hukum yang akan diterima oleh 

pelaku kerusakan tersebut. Adanya juga penyuluhan di dalam proyek-proyek yang 

dilakukan pemerintah dengan mitra kerjasamanya salah satunya yaitu proyek Nam 

Ha Ecotourism dimana penyuluhan ini diberikan kepada masyarakat sekitar untuk 



menjaga situs-situs tersebut. Peran masyarakat sangat penting dimana masyarakat 

lokal tersebut yang secara langsung berhubungan dalam menjaga situs-situs 

wisata tersebut agar terus terawat. Penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah ini 

juga berdampak untuk meningkatkan rasa kepedulian yang tinggi terhadap 

masyarakat lokal dalam merawat objek wisata (United Nations Development 

Programme, 2012).  

Pengawasan dan perlindungan objek pariwisata juga dilakukan oleh 

pemerintah melalui empat tingkat state administration yaitu central, provincial, 

district dan village (International Centre for Environmental Management, 2003). 

Penyediaan pemerintah dalam melakukan perlindungan sampai pada tinggat 

wilayah terendah seperti desa membuat pengawasan dan perlindungan objek-

objek wisata menjadi lebih terjamin. Pengawasan dan perlindungan juga menjadi 

lebih bersifat intensif dimana pemerintah dapat langsung berkomunikasi dengan 

masyarakat sekitar apabila terjadi sesuatu hal buruk pada objek wisata tersebut. 

Melakukan perlindungan terhadap objek wisata bukan menjadi satu-

satunya tujuan yang dilakukan pemerintah tetapi adanya tujuan lain yaitu 

melakukan promosi terhadap objek tersebut agar dapat dikenal oleh dunia yang 

dapat berdampak pada pemasukan negara dari jumlah wisatawan asing yang 

berkunjung untuk melihat objek tersebut. Dalam melakukan promosi, pemerintah 

pada era Khamtai sampai dengan era Choummaly mengandalkan internet yang 

merupakan salah satu sumber yang paling banyak diakses oleh masyarakat dunia 

apabila dibandingkan dengan sumber lain yaitu sebesar 63,8% pada tahun 2016 



untuk mengetahui informasi pariwisata yang ada di Laos (Lao National Tourism 

Administration, 2016).  

Promosi yang dilakukan oleh pemerintah di internet dapat dengan mudah 

diakses dimanapun dan disetiap waktu, hal ini lah yang membuat internet 

merupakan sumber pemberi informasi yang paling diminati. Melalui internet ini 

pemerintah Laos mempromosikan objek pariwisata dengan acara-acara seperti 

festivals, cultural events, ceremonies, exhibitions, dan trade fairs seperti yang 

telah diatur dalam pasal 16 dekrit tentang hukum pariwisata (Government of Lao 

PDR, 2005). Adanya berbagai macam acara yang ditawarkan untuk menarik 

wisatawan asing untuk berkunjung ke Laos membuat uapaya pemerintah dalam 

mempromosikan objek wisata yang ada menjadi lebih efektif dimana banyak dari 

acara-acara tersebut dilakukan ditempat-tempat objek wisata tersebut berada 

(Laos Tourism, 2018). 

 


