
BAB IV 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Laos menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki 

akses dengan laut, hal ini biasanya disebut dengan negara landlocked. 

Kebanyakan dari negara-negara penyandang negara landlocked seperti Laos 

merupakan negara yang berkembang dan mengalami perekonomian yang cukup 

sulit. Dalam hal ini peran pemerintahan Laos dalam meningkatkan perekonomian 

adalah hal yang paling terpenting, dimana pemerintahan harus mengeluarkan 

kebijakan dalam menggunakan sumber daya alam dan juga manusia sebagai 

sumber berpotensial yang dimiliki oleh negara Laos yang akan sangat berdampak 

besar terhadap pemasukan negara Laos itu sendiri dan juga sebagai pengganti 

peran laut yang tidak dapat dijangkau. Salah satu potensi tersebut yaitu di bidang 

pariwisata, oleh karena itu pemerintah Laos mengeluarkan kebijakan berupa plan 

dan strategi untuk mengembangkan sektor pariwisata negaranya. 

Berdasarkan analisis skripsi ini dengan menggunakan teori developmental 

state dari Adrian Leftwich, yang memiliki empat indikator, yaitu Adanya 

kedekatan pemerintah terhadap private sector, adanya key Ministries, adanya 

policy goals, dan adanya tujuan melindungi dan mempromosikan objek-objek 

nasional. Penulis mendapatkan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

mengenai perkembangan kebijakan pemerintah Laos pada sektor pariwisata untuk 

meningkatkan perekonomian era Khamtai Siphandon sampai dengan era 

Choummaly Sayasone melalui perspektif teori developmental state.  



Pertama, mengenai kedekatan pemerintah Laos dengan private sector 

yang telah terjalin dengan baik di era Khamtai dimana adanya partisipasi secara 

aktif yang dilakukan oleh pihak private sector dalam proyek-proyek yang 

dilakukan oleh pemerintah Laos. Hubungan pemerintah dengan pihak private 

sector semakin menjadi dekat dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak yang disebut Public Private Partnership (PPP) pada era 

Choummaly, dimana dengan adanya perjanjian PPP kedua belah pihak akan lebih 

mudah dalam membagi hasil dan juga resiko yang akan ditaggung bersama, 

sehingga hal ini membuat rasa percaya pihak private sector terhadap pemerintah 

Laos semakin meningkat. Pada era Choummaly juga dikelurkannya dekrit 

mengenai PPP yang membuat hubungan kedua belah pihak semakin dekat. 

Kedua, adanya Lao National Tourism Administration (LNTA) sebagai key 

Ministry dalam membantu mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Laos. 

LNTA selaku key Ministry melakukan kerjasama sesuai dengan fokus yang 

dikembangkan oleh pemerintah Laos yaitu ecotourism, pro-poor tourism, dan 

community-based tourism. Pada era Khamtai ada beberapa organisasi 

internasional, NGO, dan negara lain dalam membantu mengembangkan pariwisata 

Laos seperti UNESCO, SNV, ADB serta pemerintah New Zealand. Kerjasama 

dengan berbagai pihak meningkat pesat pada era Choummaly dalam 

mengembangkan pariwisata Laos seperti kerjasama bilateral dengan Malaysia, 

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

(India), serta organisasi internasional dan NGO seperti UN-WTO, PATA, CUSO, 

CANADA, WWF, WCS, IUCN, DED, WB dan organisasi lainnya. 



Kinerja LNTA dalam mempromosikan pariwisata Laos di era Khamtai 

sampai Choummaly juga mengalami peningkatan. Promosi dilakukan dengan 

penyebaran informasi melalui internet dimana internet merupakan sumber yang 

mudah untuk diakses dimana dan kapan saja. Pemerintah juga melakukan 

kerjasama dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Tiongkok dalam 

mempromosikan pariwisata Laos. LNTA juga melakukan perizinan terhadap 

setiap akomodasi yang dibangun di Laos dimana pada era Khamtai telah adanya 

dekrit tentang hukum pariwisata Laos yang menangi tentang perizinan akomodasi 

yang harus memenuhi jaminan kualitas, kenyamanan, kemamanan, serta 

kebersihan yang baik. Selain menangani kerjasama, promosi dan memberikan 

perizinan, LNTA juga melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang 

ada di Laos. Pada era Khamtai sampai dengan era Choummaly, LNTA melakukan 

kerjasama dengan The Lao Association of Travel Agents (LATA), mendirikan Lao 

National Institute of Tourism and Hospitality (LANITH) pada tahun 2008, 

melakukan kerjasama dengan Luxembourg Development Cooperation (LuxDev) 

dan (LANITH) dalam mengembangkan proyek skill for tourism pada tahun 2016, 

serta kerjasama dengan International Labour organization (ILO). 

 Ketiga, adanya policy goals yang ingin dicapai pemerintah Laos dalam 

mengembangkan sektor pariwisata. Melalui kebijakan pemerintah yang berupa 

plan dan strategi, Laos mendapatkan keuntungan perekonomian yang dihasilkan 

dari konribusi sektor pariwisata, adanya peningkatan jumlah destinasi wisata yang 

ada di berbagai provinsi di Laos yang dihasilkan dari proyek-proyek yang ada di 

Laos serta dari masyarakat sekitar, dan banyaknya peluang kerja di bidang 

pariwisata yang terbuka sehingga menciptakan pertumbuhan pekerja yang stabil 



di Laos, dimana hal ini membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat 

kemiskinan yang masih tinggi di Laos.  

Keempat, adanya tujuan dalam melindungi dan mempromosikan objek 

nasional. Dalam hal melindungi pemerintah 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, melakukan penyuluhan langsung terhadap masyarakat 

di daerah objek tersebut berada untuk meningkatkan rasa keperdulian, 

pengawasan dan perlindungan objek pariwisata juga dilakukan oleh pemerintah 

melalui empat tingkat state administration yaitu central, provincial, district dan 

village. Dalam hal promosi, pemerintah pada era Khamtai sampai Choummaly 

menggunakan internet sebagai sumber yang mudah untuk diakses dalam 

mempromosikan acara-acara yang dapat menarik perhatian wisatawan asing. 

Berdasarkan penjelasan diatas, pemerintah Laos pada era Khamtai sampai 

dengan Choummaly dianggap berhasil dalam melakukan dan menjalankan setiap 

indikator-indikator yang ada di dalam teori developmental state tersebut. Melalui 

data-data yang dihasilkan dari penjelasan bab-bab sebelumnya menunjukkan 

adanya perkembangan yang terjadi pada sektor pariwisata Laos yang akhirnya 

berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian di negara Laos. Perkembangan 

sektor pariwisata berkembang secara pesat di era Khamtai sampai Choummaly 

apabila dibandingkan dengan era sebelumya, dimana setelah adanya plan dan 

strategi yang dikeluarkan oleh pemerintah membuat adanya peningkatan dari 

jumlah wisatawan asing, jumlah peluang kerja, proyek-proyek di bidang 



pariwisata, bertambahnya jumlah kerjasama yang dilakukan serta kontribusi 

penghasilan sektor pariwisata untuk perekonomian Laos. 

1.2 Saran dan Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian diatas, 

penulis menyadari bahwa penelitian ini merupakan analisis dasar yang besifat 

secara terus menerus dapat dikembangkan untuk framework perumusan kebijakan 

pariwisata Laos maupun pariwisata lainnya yang memiliki strategi serupa. 

Sehingga penulis berpendapat bahwa tulisan ini dapat terus dijadikan penelitian 

untuk masa-masa yang akan datang dalam melengkapi tulisan yang telah dibuat 

sebelumnya yaitu dalam hal perkembangan sektor pariwisata Laos sebagai negara 

landlocked dan juga negara- negara lainnya yang memiliki strategi yang serupa 

untuk meningkatkan perekonomian negaranya. 

 


