
globe trotting

Sa Bai dee. Selamat datang di laoS, negara komuniS di 

mana maSjid mengibarkan bendera palu arit, kernet 

buS memanggul Senapan, dan SituS wiSata menyimpan 

bom aktif SiSa perang. namun tak perlu khawatir. laoS 

adalah deStinaSi yang aman, bebaS dari Serangan teroriS 

maupun demonStraSi berdarah. YuLIKA SATRIA DAYA 

berkelana di negeri yang belum dilirik turiS indoneSia ini.

Biksu muda membuka 
pintu kuil wat xieng 

thong di luang prabang.



PA yANG KITA 
ketahui tentang Laos? 
Tidak banyak memang. 
Negeri berpopulasi 
enam juta jiwa ini 

sudah menjadi anggota ASEAN sejak 
1997, namun berita tentangnya, baik 
positif maupun negatif, nyaris tak 
terdengar. Laos seperti negara kalem 
yang berada di luar pusaran globalisasi 
ataupun ingar-bingar peradaban 
yang dibentuk Steve Jobs dan Mark 
Zuckerberg. 

Laos adalah negeri komunis. Tapi 
ia komunis yang bebas kaos, drama, 
dan kontroversi (setidaknya saat ini), 
kontras dibanding Myanmar yang sibuk 
mengurusi Aung San Suu Kyi atau Korea 
Utara yang doyan berseteru dengan 
tetangganya. Sejak tiga tahun terakhir, 
gejolak domestik terbesar di Laos justru 
datang dari perdagangan opium. 

Vientiane, Ibukota Republik 
Demokratik Rakyat Laos, menerbangkan 
imajinasi saya ke Jakarta era 1960-an 
saat jalan-jalan dihiasi lambang palu arit 
berlatar bidang merah. 

Sungai Mekong yang berpangkal di 
Cina menawarkan banyak akomodasi 
dan restoran. Jika mencari makanan 
halal, opsi terbaik adalah restoran milik 
warga India Muslim. Berjalan-jalan di 
tepi sungai terpanjang ke-12 di dunia 

ini, saya mendapati Laos ternyata bukan 
negara yang tertutup sepenuhnya dari 
pergaulan internasional. Ada cukup 
banyak wisatawan asing berkeliaran, 
terutama asal Prancis. Mungkin mereka 
datang untuk bernostalgia di negeri 
yang pernah menjadi koloninya. Selain 
gedung, warisan penjajahan yang paling 
kasatmata adalah nama-nama jalan yang 
menggunakan bahasa Prancis.

Komunisme memandang agama 
sebagai candu, namun pemerintah 
Laos cukup kompromistis dengan 
membiarkan mayoritas warganya 

menganut Buddha. Adapun Muslim 
hanya mewakili 0,01 persen atau sekitar 
600 jiwa dari total populasi. Sebagian 
besar Muslim berstatus pendatang, 
khususnya dari Kamboja. Gelombang 
imigran terbesar terjadi saat rezim 
Khmer Merah berkuasa.  

Berdiri di pusat kota, Masjid Jama 
adalah salah satu pusat penyebaran Islam 
di Laos. Menurut penuturan pengurus, 
bangunannya dibangun pada 1970 
oleh imigran asal India, Pakistan, dan 
Bangladesh. Ukuran bangunan tidaklah 
spesial. Daya tampungnya 150 jemaah, 

DarI atas: taman publik di vientiane 
dilihat dari patuxai; Gong perdamaian 
Dunia yang disumbangkan pemerintah 
Indonesia pada november 2008; 
Bahasa prancis digunakan di pelang 
nama jalan, warisan kolonial yang 
masih bertahan. kIrI: patuxai, simbol 
laos, yang dibangun menggunakan 
semen asal amerika.
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setara masjid tingkat desa di Indonesia. 
Diplomat asing dari negara-negara Islam 
kerap menyinggahinya saat berada di Laos. 

Komunitas Muslim juga bisa ditemukan 
di kawasan pinggiran, contohnya di 
Chantaouli yang didominasi pekerja kerah 
biru. Ikon utama distrik ini adalah Masjid 
Azahar yang didirikan pada 1976 oleh 
pengungsi Kamboja (meski mereka harus 
menunggu proses perizinan selama tiga 
tahun untuk membangunnya). Sesuai 
aturan setempat, pengurus Masjid Al Azhar 
diwajibkan mengibarkan bendera berlogo 
palu arit di ujung kubah. 

Berada di Vientiane wajib hukumnya 
menyatroni Patuxai, simbol Laos. Bentuk-
nya mirip Arch de Triomphe di Prancis. 
Gerbang kemenangan ini dibangun antara 
1957-1968, menggunakan semen asal 
Amerika Serikat yang tadinya hendak 
digunakan membangun bandara. Dari 
atas Patuxai, kita bisa menyaksikan 
panorama Vientiane, termasuk taman 

publik berisi Gong Perdamaian Dunia yang 
disumbangkan oleh pemerintah Indonesia 
pada November 2008.

Kehidupan malam terbaik tersaji di 
Jalan Fa Ngum di tepi Sungai Mekong. 
Aneka suvenir dijajakan, di antaranya kain 
sutra, lukisan, dan minuman suplemen. 
yang saya maksud bukan M150 atau 
Kratingdaeng, melainkan minuman energi 
tradisional yang didapat dari air sisa 
rendaman kalajengking dan ular.  

Tidak banyak yang tahu, Laos juga  
pernah terlibat perang melawan Amerika  
Serikat. Dari 1950-an hingga 1974, badan 
intelijen CIA melancarkan kampanye 
senjata dengan tujuan mencegah Laos 
menjadi negara komunis. Dalam Supporting 
the Secret War, profesor di University 
of Georgia William M. Leary bahkan 
mengklaim negeri ini menjadi lokasi operasi 
paramiliter terbesar dalam sejarah CIA. 

Diperkirakan terdapat 260 juta bom 
yang dijatuhkan tentara Amerika di Laos, 

sebagian besar terpusat di Provinsi Xieng 
Khouang. Celakanya lagi, 30 persen 
bom itu hingga sekarang masih aktif.

Guna mengetahui lebih dalam 
”Perang Rahasia” Amerika di Laos, saya 
meluncur ke Kota Phonsavan di Provinsi 
Xieng Khouang. Perjalanan jalur darat 
menggunakan bus berlangsung selama 
10 jam. Sepanjang perjalanan sopir 
memutar lagu-lagu berbahasa lokal 
yang tidak saya mengerti. Kondisi bus 
cukup sesak. Tak banyak turis asing di 
dalamnya, mungkin karena Phonsavan 
bukan destinasi wisata populer. Tapi 
sepertinya ada alasan lain kenapa 
turis langka: tingkat kriminalitas yang 
tinggi. Banyak penumpang yang naik 
di tengah jalan menyandang senapan 
angin. Mereka bukan pemburu rusa 

atau celeng. Kata kondektur bus (yang 
juga membawa senapan), senapan 
dibutuhkan untuk menjaga diri dari 
bajing loncat dan penjahat yang kerap 
menyerang di tengah jalan. Untungnya 
perjalanan saya berlangsung aman. 

Suhu dingin Februari menyambut 
saya di Phonsavan. Meski sudah 
memakai baju tiga lapis, udara beku 
masih terasa menusuk tulang.  

Saya menyewa motor di hotel, lalu 
bertolak ke Plain of Jars, situs kuno 
peninggalan nenek moyang bangsa Laos. 
Peringatan bahaya bom terpampang jelas 
di gerbang masuk kawasan bersejarah 
ini. Upaya pembersihan bom sisa Perang 
Rahasia sebenarnya sudah dilakukan 
sejak 2004, namun belum juga rampung 
karena jumlahnya terlalu banyak. 

Plain of Jars berisi kumpulan batu-
batu raksasa yang terpecah di tiga 
lokasi. Lokasi pertama memiliki luas 
25 hektare dan menyimpan setidaknya 
334 batu. Pertanyaan tentang siapa 
yang mengumpulkan batu-batu ini dan 
apa tujuannya, terus menjadi teka-teki. 
Legenda mengatakan, mereka berasal 
dari peradaban yang hidup sekitar 1.500 
hingga 2.000 tahun silam. 

Sebagian arkeolog mengklaim 
bebatuan Plain of Jars berfungsi sebagai 
tempat penyimpanan abu jenazah. 
Sementara yang lain mengatakan mereka 
tak lebih dari sekadar wadah nasi dan 
makanan. Di beberapa titik di sekitar 
situs terdapat lubang-lubang sisa ledakan 
bom. Wajar apabila Plain of Jars dijuluki 
situs budaya paling berbahaya di dunia. 
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dalaM Supporting 
the Secret War, 
ProfEsor di univErsity 
of gEorgia WilliaM 
M. lEary bahkan 
MEngklaiM nEgEri ini 
MEnjadi lokasi oPErasi 
ParaMilitEr tErbEsar 
dalaM sEjarah Cia.
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searaH JaruM JaM, 
DarI atas: Bangunan 
di kompleks Museum 
nasional, luang prabang; 
Gua pak ou di sungai 
Mekong; peta traget 
pemboman amerika 
semasa perang rahasia; 
Bendera palu arit berkibar 
di atas masjid.



Berkendara 20 menit dari pusat kota, 
saya menemukan salah satu kampung 
korban perang yang paling tragis: Khang 
Khai. Hampir semua warganya memiliki 
pengalaman traumatis. Setidaknya 
65 orang pernah tersambar bom dan 
selamat, salah satunya Bounphom, pria 
68 tahun yang terpaksa kehilangan 
kakinya akibat dihajar ranjau. Ia kini 
terpaksa berjalan tertatih menggunakan 
kaki palsu saat menggarap sawah. 

•••••

WAKTU SEOLAH mundur lebih jauh 
saat saya berada di Luang Prabang, 
Ibukota Laos saat negeri ini masih 
berstatus kerajaan (abad ke-13 hingga 
16). Kota ini berjarak sekitar delapan 

jam dari Phonsavan. Sampai di terminal, 
para sopir tuk-tuk langsung menawarkan 
hotel, namun saya akhirnya memutuskan 
pergi ke Jalan Sisavangvong yang dihuni 
banyak penginapan dan kafe pinggir 
jalan. Banyak gedung peninggalan 
kolonial Prancis yang masih terawat di 
sini. Atmosfer Eropa kental terasa. 

Kehidupan di Luang Prabang dimulai 
pagi-pagi. Pukul empat subuh warga dan 
pendatang sudah memadati jalan untuk 
mengikuti tradisi ”sedekah pagi”, atraksi 
wisata populer di Laos. Sedekahnya 
bukan uang, melainkan nasi ketan plus 
buah-buahan dan kue. 

Sesaat setelah matahari terbit, sekitar 
700 biksu dari 32 wihara berkumpul 
di jalan, lalu berjalan serempak tanpa 
alas kaki berkeliling kota. Aturan dalam 

memberikan sedekah adalah, posisi 
duduk kita tidak boleh lebih tinggi 
dari mereka. Nasi ketan saya berikan 
sekepal demi sekepal kepada biksu yang 
mengantre rapi. 

Luang Prabang kerap dijuluki Kota 
Seribu Wihara berkat koleksi wiharanya 
yang impresif. Wat Xien Mouane adalah 
wihara yang paling terkenal. Usianya 
sudah lewat 13 dekade. Di sinilah 
pemerintah dan warga bahu-membahu 
menggelar program penyelamatan 
budaya. Caranya antara lain dengan 
mengajarkan seni lukis dan patung 
kepada biksu-biksu cilik. 

Luang Prabang juga telah ditetapkan 
UNESCO sebagai World Heritage Site, 
karena itu jangan heran jika perhatian 
warganya terhadap kebersihan dan 
kualitas udara sangat tinggi. Lihat saja 
bagaimana aturan dilarang merokok 
diberlakukan di banyak tempat, baik di 
dalam maupun luar ruangan, termasuk 
di Museum Nasional. Bangunan ini 
awalnya merupakan istana kerajaan yang 
didirikan oleh Raja Sisavangvong pada 
1904. Pada 1975 monarki Laos dihabisi 
oleh kaum komunis dan keluarga 
kerajaan diusir dari istana. Museum 
Nasional mengusung gaya arsitektur 
campuran antara Laos klasik dan Prancis. 
Sayangnya, interior bangunan tidak 
boleh didokumentasikan. Saya pun harus 
puas dengan berfoto-foto di halamannya. 

     GettInG tHere
airasia adalah satu dari 
segelintir maskapai yang 
melayani rute ke laos. anda 
bisa terbang dari Jakarta ke 
kuala lumpur ($150), lalu 
melanjutkan penerbangan 
ke vientiane ($164). opsi 
yang tak kalah seru adalah 
terbang dulu menggunakan 
airasia ke Bangkok ($272), 
lalu melanjutkan perjalanan 
lewat jalur darat. semua 
harga pp di Maret. wnI 

wajib mengurus visa untuk 
memasuki laos. visa berlaku 
selama 14 hari dengan biaya 
$25 jika diurus di kedutaan 
laos di Jakarta dan $30-35 
khusus visa on arrival. 

     wHen to Go 
Berhubung mayoritas atraksi 
wisata di laos berada di 
ruang terbuka, sebaiknya 
hindari musim hujan yang 
berlangsung sejak pertenga-
han tahun hingga november. 
waktu terbaik untuk berkun-
jung adalah antara Februari 
dan Mei, yakni saat warga 
menggelar banyak festival, 
contohnya Boun Makhabusa 
Festival (18 Februari), Festival 
roket (1 Mei), dan tahun 
Baru laos (14-16 april).

     wHere to stay 
Di vientiane, dua hotel yang 
layak dipilih adalah novotel 
vientiane [Unit 9 Ban 
Khountathong, Samsenthai 
Road, T.856 21 213 5701, 
www.novotel.com, mulai 
dari $94], dan settha palace 
Hotel [6 Pang Kham Street, 
T.856 21 217 5812, www.
setthapalace.com, mulai dari 
$154]. sementara di luang 
prabang, anda bisa mencoba 
alila luang prabang [Unit 4, 
Old Prison Road, T.856 71 
260 777, www.alilahotels.
com, mulai dari $285] atau 
Grand luang prabang [Ban 
Xiengkeo, Khet Sangkalok, 
T.856 71 253 8517, www.
grandluangprabang.com, 
mulai dari $120]. 

     wHat to Do 
wisata sejarah dan budaya 
adalah tawaran utama laos 
bagi turis. Di luang prabang 
terdapat istana peninggalan 
raja sisavangvong yang telah 
disulap menjadi museum. 
sementara di Champasack, 
provinsi multietnis 
berpopulasi 600 ribu jiwa, 
kita bisa menyaksikan 
bangunan kolonial warisan 
prancis dan rumah-rumah 
adat. aktivitas menarik lain 
yang wajib dicoba adalah 
wisata menaiki perahu 
kayu di sungai Mekong, 
bersepeda dari luang 
prabang menuju perbatasan 
kamboja, serta memberi 
sedekah nasi ketan kepada 
para biksu di pagi hari.
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DarI atas: tradisi memberi sedekah pagi kepada para biksu di luang prabang; petunjuk jalan 
memasuki kota phonsavan yang menyimpan situs plain of Jars; wadah-wadah uzur peninggalan 
nenek moyang bangsa laos. kIrI: Biksu-biksu mengendarai chum boo di vientiane.




