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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

George Town adalah sebuah kota yang terletak di Penang, Malaysia. Kota 

ini memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup besar. Segala bentuk aktivitas 

dan berbagai kegiatan perekonomian berlangsung sangat pesat di kota ini.
1

Akibatnya, hampir setiap hari kemacetan lalu lintas terjadi di beberapa titik di 

kota George Town. Tidak heran jika kemudian George Town dijuluki sebagai 

kota metropolitan kedua di Malaysia setelah Kuala Lumpur. 

Penang atau Pulau Pinang merupakan salah satu negara bagian di Malaysia. 

Penang adalah pulau harta karun yang menyimpan berbagai bangunan tua bergaya 

klasik Eropa. Hal ini dikarenakan Penang adalah wilayah dimana Inggris pertama 

kali mengibarkan benderanya di bumi Malaysia. Setelah Inggris berhasil 

mengambil alih kekuasaan di Penang sekitar abad ke-18, semua kegiatan 

pemerintahan berpusat di kota George Town.
2

 Oleh sebab itu, peninggalan-

peninggalan bekas jajahan Inggris di Malaysia paling banyak terdapat di kota 

tersebut. 

Pada Juli 2008, kota George Town bersama Melaka dinobatkan sebagai 

Kota Warisan Dunia atau World Heritage City oleh UNESCO (United Nations 

1
George Town, diakses dalam: https://malaysiacities.mit.edu/georgetown (24/11/2015, 15:00 

WIB) 
2

Early History of George Town : A UNESCO World Cultural Heritage Site, diakses dalam: 

http://www.slideshare.net/penangshophouse/1-early-history-of-george-town-may-2011 

(22/12/2015, 14:25 WIB) 

https://malaysiacities.mit.edu/georgetown
http://www.slideshare.net/penangshophouse/1-early-history-of-george-town-may-2011
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Educational, Scientific and Cultural Organization).
3
 Status tersebut diberikan 

karena George Town dianggap sebagai kota bersejarah yang menyimpan bukti-

bukti penting berupa bangunan-bangunan tua yang menunjukkan adanya aktivitas 

penjajahan Inggris berabad-abad yang lalu sehingga harus dilindungi serta 

dikelola dengan baik di bawah pengawasan badan internasional UNESCO. 

Sementara itu, terdapat pula peninggalan-peninggalan lain seperti  kuil-kuil 

India, klenteng-klenteng Cina dan masjid-masjid Melayu yang tersebar di seluruh 

sudut kota George Town. Peninggalan-peninggalan tersebut merupakan tapak 

sejarah peradaban ketiga bangsa tersebut di masa lampau. Aktivitas perdagangan 

yang intens terjadi antara bangsa India dan Cina di Selat Malaka menjadikan 

George Town sebagai pelabuhan dan tempat persinggahan utama bagi mereka 

pada masa itu.
4
 

Seiring berkembangnya zaman, kebudayaan Cina dan India hidup beriringan 

dengan kebudayaan Islam-Melayu di kota George Town. Perbedaan bangsa, 

budaya, agama, serta bahasa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat kota 

George Town tidak lantas menimbulkan konflik diantara mereka. Sebaliknya, 

mereka mampu hidup harmonis ditengah keberagaman etnis yang ada. Keunikan 

inilah yang menjadi pertimbangan lain UNESCO dalam menobatkan George 

Town sebagai World Heritage City. 

  

                                                           
3
  Ministry of Tourism and Culture Malaysia, Melaka and George Town on UNESCO World 

Heritage List, diakses dalam: www.tourism.gov.my/media/view/melaka-and-george-town-on-

unesco-world-heritage-list (25/10/2015, 21:00 WIB) 
4
  Aneuk Cipuga, George Town: Kota Bersejarah Yang Memukau Mata, diakses dalam: 

http://www.cibuka.com/2015/04/george-town-kota-bersejarah-yang.html (10/3/2016, 22:43 

WIB) 

http://www.tourism.gov.my/media/view/melaka-and-george-town-on-unesco-world-heritage-list
http://www.tourism.gov.my/media/view/melaka-and-george-town-on-unesco-world-heritage-list
http://www.cibuka.com/2015/04/george-town-kota-bersejarah-yang.html
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Sebagai negara yang sempat dijajah cukup lama oleh Belanda, Indonesia 

juga memiliki bangunan-bangunan tua bersejarah yakni yang ada di kota tua 

Semarang dan Jakarta. Namun sayangnya, bangunan-bangunan tua di Indonesia 

memiliki nasib yang berbeda yakni cenderung diabaikan dan tidak terawat dengan 

baik. Di Jakarta, beberapa bangunan tua tersebut terlihat rusak, atapnya hampir 

ambruk dan lantainya terkelupas.
5
 Begitu pula dengan gedung-gedung tua di 

Semarang, banyak yang terlantar bahkan terpaksa harus dirobohkan.
6
  

Lain halnya dengan bangunan-bangunan tua di kota George Town. Baik 

pemerintah maupun masyarakat bekerjasama memelihara bangunan-bangunan tua 

tersebut walaupun letaknya di tengah kota. Sementara itu di Indonesia, dianggap 

akan menghabiskan biaya yang sangat banyak untuk sebuah perawatan gedung 

sehingga membuat para pemilik gedung-gedung tua enggan untuk melakukan 

renovasi.
7
 Ini membuktikan bahwa sangat sulit mempertahankan dan merawat 

bangunan-bangunan tua. Namun dalam hal ini, Malaysia telah berhasil 

memelihara kota George Town bahkan mayoritas bangunan yang ada masih aktif 

difungsikan sebagai restoran, penginapan, gedung pemerintahan dan museum. 

Menurut penulis, alasan pembahasan ini menjadi menarik dikarenakan tidak 

semua negara berperilaku sama terhadap kota-kota tua bersejarah yang ada di 

negaranya. Dalam hal ini, Pemerintah Federal Malaysia bahkan hingga 

                                                           
5

 Gedung Bersejarah Kota Tua Jakarta Kumuh Tak Terawat, diakses dalam: 

http://nusantara.rmol.co/read/2011/02/02/16860/Gedung-Bersejarah-Kota-Tua-Jakarta-Kumuh-

Tak-Terawat- (10/3/2016, 16:10 WIB) 
6

 Merawat Gedung Tua, Menyelamatkan Masa Lalu Semarang, diakses dalam: 

http://www.bbc.com/indonesia/multimedia/2015/07/150728_galeri_semarang_kotatua 

(10/3/2016, 15:46 WIB) 
7
  Seni Renovasi: Kota Tua dan Bangunan Bersejarah, diakses dalam: http://www.tabularasa-

kreatif.com/article.news/article/seni.renovasi.kota.tua.dan.bangunan.bersejarah/17 (10/3/2016, 

22:23 WIB) 

http://nusantara.rmol.co/read/2011/02/02/16860/Gedung-Bersejarah-Kota-Tua-Jakarta-Kumuh-Tak-Terawat-
http://nusantara.rmol.co/read/2011/02/02/16860/Gedung-Bersejarah-Kota-Tua-Jakarta-Kumuh-Tak-Terawat-
http://www.bbc.com/indonesia/multimedia/2015/07/150728_galeri_semarang_kotatua
http://www.tabularasa-kreatif.com/article.news/article/seni.renovasi.kota.tua.dan.bangunan.bersejarah/17
http://www.tabularasa-kreatif.com/article.news/article/seni.renovasi.kota.tua.dan.bangunan.bersejarah/17
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meratifikasi Konvensi mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia 

pada tahun 1972 demi melindungi aset-aset bersejarah miliknya. Ini membuktikan 

bahwa pemerintah Malaysia benar-benar serius dalam mempertahankan warisan-

warisan budaya dari berbagai bahaya kehancuran yang mengancamnya. 

Di saat negara-negara lain gagal mempertahankan bangunan-bangunan 

bekas peninggalan sejarah yang mereka miliki, Malaysia justru berhasil mengubah 

kota tua George Town menjadi kota bersejarah yang bernilai budaya tinggi 

dengan statusnya sebagai Kota Warisan Budaya Dunia atau World Heritage City. 

Kesuksesan tersebut membuat penulis ingin meneliti lebih jauh mengapa 

Malaysia sangat serius dalam upaya mewujudkan kota George Town sebagai 

World Heritage City. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penulisan ini adalah: Mengapa Malaysia ingin mewujudkan George Town 

sebagai World Heritage City?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Malaysia ingin 

mewujudkan George Town sebagai World Heritage City. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih bagi pengembangan 

studi Ilmu Hubungan Internasional khususnya pada hal-hal yang menyangkut 

masalah perlindungan warisan budaya dunia. 

 

1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama merupakan sebuah jurnal berjudul Diplomasi Indonesia 

Terhadap UNESCO dalam Meresmikan Noken Sebagai Warisan Budaya 

Indonesia Tahun 2012 karya Novula Gloria dan Syafari Harto. Penelitian ini 

berusaha menggambarkan proses serta upaya Indonesia dalam mematenkan 

Noken yakni kerajinan tangan khas Papua sebagai salah satu warisan budaya yang 

diakui dunia. Upaya Indonesia tersebut dibuktikan dengan dilakukannya kembali 

diplomasi oleh pemerintah Indonesia terhadap UNESCO dalam rangka 

memperjuangkan Noken agar memperoleh hak paten dan disahkan menjadi 

warisan budaya Indonesia.
8
  

Penelitian kedua adalah skripsi milik Fariyana berjudul Upaya Pemerintah 

dalam Mempertahankan Cultural Heritage Pasca Klaim Malaysia Tahun 

2006-2009. Dalam tulisannya, peneliti menganggap bahwa perlu adanya 

pengakuan dari dunia internasional terhadap berbagai kepemilikan aset budaya 

Indonesia pasca klaim yang dilakukan Malaysia beberapa tahun silam. Oleh sebab 

                                                           
8
  Novula Gloria dan Syafri Harto, Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO dalam Meresmikan 

Noken sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012, Jurnal Universitas Riau, diakses 

dalam: http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/2209/2151 (23/3/2016, 10:10 

WIB) 

http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/2209/2151
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itu pemerintah dengan sedikit diplomasi berupaya untuk mendaftarkan aset-aset 

budaya seperti angklung, tari pendet dan beberapa aset budaya indonesia yang lain 

ke badan UNESCO sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi aset 

dan kesenian budaya Indonesia. 
9
 

Berdasarkan pemaparan tersebut, kedua penelitian di atas memiliki 

kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai 

kepedulian pemerintah dalam melindungi sekaligus memperjuangkan warisan 

nasionalnya agar dimasukkan ke dalam daftar resmi warisan dunia UNESCO. 

Akan tetapi, terdapat perbedaan dari segi warisan yang ingin dilindungi dimana 

penelitian penulis tidak berfokus pada perlindungan terhadap aset-aset atau benda-

benda tertentu saja melainkan pada cakupan yang lebih luas yakni perlindungan 

terhadap sebuah kota. 

Di samping itu, tujuan penelitiannya juga berbeda. Bila kedua penelitian di 

atas bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi warisan 

nasional negaranya, penelitian penulis lebih menekankan pada analisa dibalik 

keinginan pemerintah dalam melindungi dan memelihara warisan nasionalnya. 

Oleh sebab itu, penulis tidak menggunakan teori-teori liberal dalam menjelaskan 

kasusnya, melainkan teori konstruktivisme untuk menjelaskan alasan dibalik 

tindakan suatu negara dalam melindungi warisan nasionalnya. 

Sementara itu, penelitian yang ketiga merupakan jurnal yang ditulis oleh Li 

Xi dan Cheng Si Wei berjudul The Way to the Diversification of Macau’s 

Social Economy on Macau’s Cultural Tourism Development. Inti penulisan ini 

                                                           
9
  Fariyana (05260153), 2012, Upaya Pemerintah dalam Mempertahankan Cultural Heritage 

Pasca Klaim Malaysia Tahun 2006-2009, Skripsi, Malang: Jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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terletak pada upaya negara dalam melakukan diversifikasi
10

 industri di kota 

Macau demi mengurangi ketergantungan memperoleh pendapatan ekonomi di 

bidang industri Kasino. Dalam hal ini, pengembangan sektor pariwisata budaya 

dianggap memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal 

kota Macau khususnya sejak Macau dinobatkan sebagai World Heritage City oleh 

UNESCO pada tahun 2005. 
11

 

Penelitian ini menemukan bahwasanya pariwisata budaya memiliki daya 

tarik yang cukup besar bagi wisatawan lokal maupun internasional. Di saat yang 

bersamaan, status World Heritage City yang diraih Macau telah memberi ide 

untuk pemerintah mengembangkan sektor pariwisata budaya. Hal tersebut juga 

dilakukan demi mengurangi ketergantungan pendapatan lokal dari sektor industri 

kasino. Oleh sebab itu, status World Heritage City bisa dikatakan telah 

mempengaruhi tindakan suatu negara.  

Penulis menjadikan penelitian ini sebagai penelitian terdahulu karena baik 

kota Macau maupun kota George Town sama-sama meraih status World Heritage 

City dari UNESCO karena menyimpan berbagai bangunan bersejarah bekas 

peninggalan kolonial di masa lampau. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

konten yang dibahas. Jika di penelitian sebelumnya dikatakan bahwa status World 

                                                           
10

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diversifikasi adalah penganekaragaman; 

penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, 

jasa, atau investasi. Dalam hal ini diversifikasi adalah usaha penganekaragaman industri untuk 

mengurangi ketergantungan pada satu bidang sector industri. 
11

  Li Xi dan Cheng Si Wei, The Way to the Diversification of Macau’s Social Economy on 

Macau’s Cultural Tourism Development, International Journal of Trade, Economics and 

France, Vol. 1, No 2, August, 2010 2010-023X, diakses dalam: http://www.ijtef.org/papers/23-

C010.pdf  (18/11/2015, 09:00 WIB) 

http://www.ijtef.org/papers/23-C010.pdf
http://www.ijtef.org/papers/23-C010.pdf
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Heritage City mempengaruhi tindakan suatu negara, penelitian penulis membahas 

tentang tindakan suatu negara dalam meraih status World Heritage City. 

Penelitian selanjutnya adalah jurnal yang berjudul Pengurusan Bandar 

Warisan UNESCO dan Penglibatan Komuniti Tempatan: Kajian Kes di 

George Town, Pulau Pinang oleh Solihah Mustafa dkk. Jurnal ini membahas 

tentang pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam memelihara berbagai 

warisan budaya di kota George Town pasca dinobatkan sebagai World Heritage 

City oleh UNESCO. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat tidak hanya 

kelompok-kelompok kepentingan saja maka akan mampu mempertahankan status 

World Heritage City agar tidak dicabut oleh UNESCO.
12

 

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada tema 

yang dibahas yaitu sama-sama membahas mengenai pemeliharaan dan 

perlindungan warisan budaya di kota George Town. Akan tetapi, yang 

membedakan adalah penelitian sebelumnya mengacu pada pemeliharaan kota 

George Town pasca dinobatkan sebagai World Heritage City. Sedang penelitian 

penulis lebih pada proses dan alasan dibalik keinginan memelihara berbagai 

warisan budaya di kota George Town sebelum akhirnya dinobatkan sebagai World 

Heritage City. 

 

 

 

                                                           
12

  Solihah Mustafa dkk, Pengurusan Bandar Warisan UNESCO dan Penglibatan Komuniti 

Tempatan: Kajian Kes di George Town, Pulau Pinang, Malaysian Journal of Society and 

Space, 2015, diakses dalam: http://journalarticle.ukm.my/9559/1/9.geografia-si-nov15-solihah-

edam1.pdf (20/12/2016, 12:13 WIB) 

http://journalarticle.ukm.my/9559/1/9.geografia-si-nov15-solihah-edam1.pdf
http://journalarticle.ukm.my/9559/1/9.geografia-si-nov15-solihah-edam1.pdf
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian Terdahulu 

No Judul / Nama Metode / Pendekatan Hasil 

1 Jurnal : Diplomasi 

Indonesia Terhadap 

UNESCO dalam 

Meresmikan Noken sebagai 

Warisan Budaya Indonesia 

Tahun 2012 

 

Oleh: Novulia Gloria & 

Syafitri Harto 

Deskriptif Kualitatif 

 

Pendekatan: Konsep 

Multi-Track Diplomacy  

Upaya Indonesia dalam 

meresmikan Noken sebagai warisan 

budaya Indonesia melibatkan 

seluruh kalangan tidak hanya 

pemerintah namun juga lembaga 

swasta, pengrajin, pebisnis, dan 

masyarakat. Pada akhirnya, Noken 

diakui sebagai Warisan Budaya 

Dunia Tak Benda dalam Sidang 

UNESCO di Paris, Prancis, 2 

Desember 2012.  

2 Skripsi : Upaya Pemerintah 

dalam Mempertahankan 

Cultural Heritage Pasca 

Klaim Malaysia Tahun 

2006-2009 

 

Oleh : Fariyana 

Deskriptif 

 

Pendekatan: Diplomasi 

Kebudayaan, Konsep 

Luar Negeri 

Beberapa upaya pemerintah dalam 

melindungi kesenian budaya 

Indonesia pasca diklaim oleh 

Malaysia antara lain melayangkan 

nota protes kepada Malaysia, 

mengadakan pertemuan dan 

perundingan dengan pihak terkait 

serta mendaftarkan beberapa aset 

dan kesenian budaya Indonesia ke 

badan UNESCO. Oleh sebab itu, 

pemerintah dinilai sudah optimal 

dalam melindungi kebudayaan asli 

Indonesia. 

3 Jurnal : The Way to the 

Diversification of Macau‟s 

Social Economy on 

Macau‟s Cultural Tourism 

Development 

 

Oleh: Li Xi dan Cheng Si 

Wei 

 Wisata budaya dengan 

mengeksplor bangunan-bangunan 

bersejarah yang ada di kota Macau 

adalah bentuk diversifikasi yang 

efektif demi meningkatkan 

penghasilan lokal. Hal ini 

dibuktikan dari banyaknya turis 

asing yang berkunjung ke Macau 

untuk menikmati keindahan 

bangunan-bangunan tua bekas 

peninggalan Portugis. 

4 Paper : Pengurusan Bandar 

Warisan UNESCO dan 

Penglibatan Komuniti 

Tempatan: Kajian Kes di 

George Town, Pulau 

Pinang 

 

Oleh: Solihah Mustafa 

dkk 

 Setelah kota George Town 

dinobatkan sebagai World Heritage 

City, langkah selanjutnya adalah 

mempertahankan status tersebut 

agar tidak dicabut oleh UNESCO. 

Maka dari itu, dirasa penting untuk 

melibatkan masyarakat lokal dalam 

setiap aktivitas pemeliharaan 

bangunan-bangunan tua dan 

berbagai tradisi budaya yang ada di 

kota George Town. 
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5 Skripsi : Kesuksesan 

Malaysia untuk 

Mewujudkan kota George 

Town sebagai World 

Heritage City 

 

Oleh : Tri Ajeng Anggraini 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Konstruktivisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5  Kerangka Konseptual 

1.5.1 Pendekatan Konstruktivisme 

Konstruktivisme merupakan perspektif yang masih terbilang baru dalam 

studi Hubungan Internasional (HI). Perspektif ini mulai dikenal sejak berhasil 

mematahkan asumsi dasar (neo)realisme-(neo)liberalisme mengenai sistem 

internasional yang anarki. Tidak hanya itu, konstruktivisme juga mampu 

menjelaskan berbagai fenomena internasional yang sebelumnya tidak bisa 

dijelaskan oleh perspektif-perspektif tradisional tersebut. 

Perspektif ini berangkat dari asumsi dasar bahwa segala sesuatu 

terkonstruksi secara sosial.
13

 Dengan kata lain, kepentingan dan tindakan suatu 

negara tidak tercipta dengan sendirinya (given), namun melalui proses distribusi 

nilai-nilai intersubjektif seperti halnya ide, ilmu pengetahuan, budaya, serta norma 

di dalam kehidupan sosial.
14

  

                                                           
13

  Ian Hurd, Constructivism, hal. 300, diakses dalam: 

http://faculty.wcas.northwestern.edu/~ihu355/Home_files/17-Smit-Snidal-c17.pdf (14/2/2016, 

12:00 WIB) 
14

  Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, Taking Stock: The Constructivist Research Program 

in International Relations and Comparative Politics, diakses dalam: 

http://ir.rochelleterman.com/sites/default/files/finnemore%20and%20sikkink%202002.pdf 

(6/4/2016, 13:00 WIB) 

http://faculty.wcas.northwestern.edu/~ihu355/Home_files/17-Smit-Snidal-c17.pdf
http://ir.rochelleterman.com/sites/default/files/finnemore%20and%20sikkink%202002.pdf
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Negara terdiri atas sekumpulan manusia yang menggerakannya. Oleh sebab 

itu, perilaku negara lebih ditentukan oleh interaksi sosial antar masyarakat 

dibandingkan unsur-unsur material. Maka tidak heran jika kajian konstruktivisme 

berfokus pada peran kesadaran manusia di dalam hubungan internasional.
15

 

Dengan demikian, baik itu kerjasama ataupun konflik bukan merupakan 

konsekuensi dari kondisi dunia yang anarki melainkan hasil dari konstruksi sosial. 

Di samping itu, terdapat dua aspek penting dalam menjelaskan 

konstruktivisme, yakni identitas dan norma. Identitas adalah pemaknaan mengenai 

jati diri aktor, sedangkan norma ialah sekumpulan aturan yang disepakati bersama. 

Baik identitas maupun norma, keduanya terbentuk melalui proses dan interaksi 

sosial. Oleh sebab itu, keduanya berperan dalam menjelaskan perilaku negara. Di 

dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada peran norma dalam menjelaskan 

keinginan Malaysia untuk mewujudkan George Town sebagai World Heritage 

City. 

Menurut Martha Finnemore, perilaku negara ataupun sekumpulan individu 

yang hidup di tengah masyarakat internasional dibentuk dan dipengaruhi oleh 

norma.
16

 Norma adalah patokan tingkah laku yang berisi anjuran atau larangan.
17

 

Dengan kata lain, norma merupakan konsekuensi atas apa yang dinilai baik dan 

                                                           
15

  Ibid. 
16

  Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change”,  

International Organization, Vol. 52, No. 4 (Autumn 1998), hal. 887, diakses dalam: 

http://home.gwu.edu/~finnemor/articles/1998_norms_io.pdf (15/4/2016, 12:34 WIB) 
17

  M. Munandar Soelaeman, 2000, Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial, Bandung: 

Refika Aditama, hal. 61. 

http://home.gwu.edu/~finnemor/articles/1998_norms_io.pdf
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buruk oleh sekumpulan aktor.
18  

Oleh sebab itu, norma sangat berperan dalam 

mendefinisikan kepentingan dan tindakan suatu negara. 

Skema 1.1 Norma, Kepentingan, dan Tindakan 

 

 

  

 

 

 

Sumber: Buku The Power of Ideas, 2015 

Di samping itu, norma erat kaitanya dengan standar perilaku yang pantas. 

Negara-negara yang bertindak berdasarkan norma biasanya memiliki tujuan-

tujuan yang baik. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa negara bertindak 

berdasarkan apa yang dianggap baik dan pantas. Sifat aktor seperti inilah yang 

kemudian dikenal dengan istilah logic of appropriateness atau „logika 

kepantasan‟.
19

  

Finnemore melihat norma sebagai struktur internasional yang terkonstuksi 

secara sosial. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dianggap pantas oleh 

komunitas internasional dapat mendorong negara-negara untuk turut 

melaksanakannya. Oleh sebab itu, organisasi internasional berperan sebagai guru 

                                                           
18

  Mohamad Rosyidin, 2015, The Power of Ideas : Konstruktivisme dalam Studi Hubungan 

Internasional, Yogyakarta : Tiara Wacana, hal. 68-69. 
19

  Ibid. hal. 74. 

Norma 

Kepentingan Tindakan 
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yang mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma baru.
20

 Norma yang telah 

diajarkan organisasi internasional tersebut senantiasa dianut oleh negara-negara di 

dunia. Di sinilah logika kepantasan menemukan relevansinya dimana negara tidak 

lagi mementingkan perihal untung dan rugi, namun bagaimana norma mampu 

memberi makna bahwa tindakan yang dilakukannya itu baik dan pantas.  

Berdasarkan hal tersebut, norma khususnya norma internasional berlaku 

sebagai standar universal yang mampu mempengaruhi tindakan negara-negara di 

dunia. Meski demikian, norma tidak begitu saja diadopsi oleh suatu negara. 

Namun melalui berbagai proses sebelum akhirnya norma dipahami dan diterima 

secara luas oleh banyak negara. Proses pemahaman norma ini dapat dilihat 

melalui tiga tahap „daur hidup norma‟ yakni tahap kemunculan, tahap 

penyebarluasan dan tahap internalisasi.  

Norma pada umumnya tidak terbentuk dengan sendirinya. Pada tahap 

kemunculan-nya, norma senantiasa dibangun oleh norms enterprenuer.
 
Norms 

enterprenuer merupakan aktor yang bisa terdiri dari siapa saja baik individu, 

kelompok maupun organisasi internasional. Aktor tersebut akan memanfaatkan 

pengaruhnya dalam mengenalkan norma serta pemahaman-pemahaman baru 

dalam berbagai forum internasional. Pada tahap ini, peran norms enterprenuer 

sangat penting khususnya dalam membingkai isu agar menarik perhatian dunia 

internasional.
21

  

                                                           
20

  Martha Finnemore, “International Organization as Teacher of Norms: The United Nations 

Educational, Scientefic, and Cultural Organization and Science Policy.” International 

Organization, Vol. 47, No.4 (Autumn 1993), hal. 565-597, diakses dalam: 

http://home.gwu.edu/~finnemor/articles/1993_unesco_io.pdf (23/4/2016, 14:45 WIB) 
21

  Ani W. Soetjipto, 2015, HAM dan Politik Internasional : Sebuah Pengantar, Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, hal. 115. 

http://home.gwu.edu/~finnemor/articles/1993_unesco_io.pdf
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Setelah berhasil mempengaruhi pemerintah yang ditandai dengan mulai 

diadopsinya norma oleh beberapa negara di dunia, norma kemudian masuk pada 

tahap penyebarluasan. Pada tahap ini, norma disebarluaskan melalui berbagai 

upaya sosialisai. Sosialisasi biasanya berupa kampanye internasional dalam 

bentuk perundingan – perundingan diplomatik. Untuk itu, organisasi internasional 

juga termasuk agen sosialisasi yang dapat memberikan dorongan kepada negara-

negara untuk meratifikasi sebuah perjanjian internasional atau memonitor 

kepatuhan suatu negara terhadap norma internasional.
22

 Dalam hal ini, negara 

yang sangat mementingkan citra internasional akan secara otomatis mematuhi 

norma demi mempertahankan reputasinya sebagai anggota masyarakat 

internasional yang baik. 

Sedangkan tahap internalisasi adalah puncak dimana norma sudah 

diterima secara luas oleh banyak negara. Pada tahap ini, negara-negara telah 

menjadikan norma sebagai kebiasaan dalam berinteraksi. Dengan kata lain, 

pengakuan terhadap suatu norma internasional tidak lagi dipertanyakan sehingga 

membuat negara-negara yang lain secara sukarela mau mengikatkan diri pada 

norma.
23

 Penerimaan terhadap norma tersebut ditandai dengan ditandatanganinya 

sebuah perjanjian internasional oleh suatu negara sebagai bentuk komitmen untuk 

menerapkan serta menjalankan norma internasional.
 24

  

Selain norma, dalam memahami pendekatan konstruktivisme dirasa perlu 

untuk mengetahui pula mengenai konsep agen dan struktur. Agen adalah pelaku 

                                                           
22

  Ibid., hal. 116. 
23

  Ibid. 
24

  Mohamad Rosyidin, Op.Cit., hal. 87-89. 



15 

 

atau orang-orang yang melakukan praktik-praktik sosial.
25

 Agen dapat dilihat 

sebagai individu peorangan maupun kelompok. Oleh sebab itu, dalam hal negara, 

agen adalah aktor-aktor yang terdapat di dalamnya. Tanpa adanya aktor-aktor 

yang menggerakan negara, baik itu individu, pemerintah ataupun masyarakat yang 

ada pada negara dapat disebut sebagai agen sejauh mereka memiliki kesadaran 

dalam mencapai tujuan. Sedangkan dalam sistem internasional, agen bisa berupa 

organisasi atau komunitas internasional. 

Sedangkan struktur menurut Anthony Giddens merupakan „produk‟ dari 

tindakan agen yakni bisa berupa aturan atau sumber daya atas praktik-praktik 

sosial.
26

 Dengan kata lain, struktur bisa berupa ilmu pengetahuan, tradisi budaya, 

aturan serta norma. Di samping itu, struktur sebagai produk dari interaksi sosial 

mampu menjadi penentu bagi tindakan aktor. Jika struktur yang dimaksud adalah 

norma, maka agenlah yang telah membentuk struktur dan struktur menentukan 

tindakan agen. Oleh sebab itu, bagi konstruktivisme, struktur dan agen adalah 

entitas yang saling membentuk.
27

  

Di dalam penelitian ini, yang menjadi agen tidak hanya aktor negara namun 

juga aktor non-negara. Dengan kata lain, terdapat agen ganda yakni pemerintah 

Malaysia sebagai state actor dan UNESCO sebagai non-state actor. Sedangkan 

yang dimaksud dengan struktur adalah norma tentang perlindungan terhadap 

warisan budaya. Oleh sebab itu, keterlibatan Malaysia dalam menandatangani 

                                                           
25

  Anthony Giddens, 1984, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. 

University of California Press Barkeley and Los Angeles, hal. 1-28.   
26

  Ibid, hal. 25. 
27

  Alexander Wendt, The Agent-Structure Problem in International Relations Theory, 

International Organization, Vol. 41, No. 3 (Summer 1987), hal. 335-370, diakses dalam: 

http://www.rochelleterman.com/ir/sites/default/files/Wendt%201992.pdf (20/3/2016, 17:00 

WIB)  

http://www.rochelleterman.com/ir/sites/default/files/Wendt%201992.pdf
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Konvensi Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia pada tahun 1972 

merupakan contoh tindakan agen sebagai state actor dan tindakan UNESCO 

dalam menyebarkan norma tentang pentingnya melindungi warisan budaya 

sebagai contoh tindakan agen sebagai non-state actor. 

Sementara itu, pendekatan konstruktivisme dan keterkaitannya dengan 

logika kepantasan dapat membantu penulis menjelaskan alasan dibalik berbagai 

tindakan Malaysia dalam mewujudkan George Town sebagai World Heritage City 

hingga status itu sukses diperoleh pada tahun 2008. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode ekslpanatif untuk menjelaskan alasan  

mengapa Malaysia ingin agar kota George Town dinobatkan sebagai World 

Heritage City. Metode eksplanatif adalah melihat persoalan yang ada kemudian 

menganalisis penyebabnya menggunakan konsep dan teori.  

 

1.6.2 Tingkat Analisa 

Di dalam penelitian ini, variabel dependen atau unit analisanya adalah 

keinginan Malaysia untuk mewujudkan George Town sebagai World Heritage 

City. Sedangkan variabel independen atau unit eksplanasinya adalah Malaysia. 

Berdasarkan hal tersebut, unit eksplanasinya lebih rendah daripada unit analisanya. 

Dengan demikian tingkat analisanya bersifat reduksionis. 
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Keinginan Malaysia untuk mewujudkan George Town sebagai World 

Heritage City dapat diketahui melalui penjelasan mengenai arti penting World 

Heritage City bagi Malaysia dan analisa alasan Malaysia mewujudkan George 

Town sebagai World Heritage City sehingga George Town meraih status tersebut 

dari UNESCO pada tahun 2008. 

 

1.6.3 Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini, terdapat ruang lingkup penelitian untuk memberi 

fokus dan batasan masalah yang akan dibahas. 

1.6.3.1 Batasan Materi  

Batasan materi dalam penelitian ini adalah membahas mengenai alasan 

dibalik kesuksesan dan keinginan Malaysia dalam mewujudkan George Town 

sebagai World Heritage City. Di samping itu, yang dimaksud dengan Malaysia 

dalam hal ini adalah seluruh elemen yang ada di dalamnya baik itu pemerintah 

maupun kelompok masyarakat. Berlandaskan sistem pemerintahan di Malaysia, 

pemerintah di sini dibagi lagi menjadi dua bagian yakni pemerintah federal dan 

pemerintah negara bagian / pemerintah Penang. 

1.6.3.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah sejak sebelum Malaysia 

memutuskan untuk meratifikasi Konvensi Tentang Perlindungan Warisan Budaya 

dan Alam Dunia 1972 hingga tahun 2008 dimana ketika itu pada akhirnya George 

Town berhasil dinobatkan sebagai World Heritage City oleh UNESCO.  

 



18 

 

1.6.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan, 

wawancara dan studi literatur. Observasi lapangan dilakukan dengan cara 

pengamatan dan dokumentasi secara langsung bangunan-bangunan tua di kota 

George Town serta keseharian masyarakatnya. Dengan demikian subjek 

penelitiannya adalah berbagai warisan budaya dan seluruh elemen masyarakat 

yang ada di kota George Town.  

Sedangkan informasi mengenai proses penobatan kota George Town 

sebagai World Heritage City dikumpulkan melalui studi literatur dari data-data di 

internet dan buku-buku yang penulis temukan di berbagai perpustakaan milik 

beberapa lembaga non-profit di kota George Town diantaranya Penang Institute 

dan George Town World Heritage Incorporation (GTWHI). Tidak hanya itu, 

penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu dosen di Pusat Pengajian 

Ilmu Kemanusiaan, Universitas Sains Malaysia dan beberapa staff di GTWHI 

guna melakukan klarifikasi terhadap beberapa perihal yang kurang jelas. 

 

1.7 Hipotesa 

Keinginan Malaysia untuk mewujudkan George Town sebagai World 

Heritage City dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa memelihara dan 

mempertahankan berbagai warisan budaya merupakan hal yang baik dan pantas. 

Di samping itu, kota George Town memiliki arti sejarah dan nilai budaya yang 

sangat penting bagi Malaysia. Oleh karenanya, norma tentang pentingnya 

melindungi warisan budaya yang dibangun oleh UNESCO diadopsi dan diterima 
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secara penuh oleh pemerintah federal Malaysia. Kemudian atas kerjasama antar 

pemerintah Penang dan kelompok masyarakat lokal kota George Town dalam hal 

menyebarkan norma tersebut pada akhirnya membuat George Town berhasil 

memperoleh status World Heriage City pada tahun 2008. 

 

1.8  Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian 

terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, tingkat analisa, ruang lingkup 

penelitian, teknik pengumpulan data, hipotesa serta sistematika penulisan. 

Bab II Arti Penting George Town dan Status World Heritage City bagi 

Malaysia 

Berisi tentang penjelasan mengenai arti penting kota George Town dan 

status World Heritage City bagi Malaysia. Terdiri atas tiga subbab, diantaranya 

Profil Kota George Town, Sistem Pemerintahan Malaysia dan Arti Penting 

George Town dan Status  World Heritage City bagi Malaysia. 

Bab III Kelayakan George Town Sebagai World Heritage City 

Berisi analisa keinginan Malaysia untuk mewujudkan kota George Town 

sebagai World Heritage City. Terdiri atas 3 subbab diantaranya Norma 

Internasional Tentang Warisan Budaya dan Warisan Alam, Konvensi Tentang 

Perlindungan Budaya dan Alam Dunia 1972, serta Kelayakan George Town 

sebagai World Heritage City. 
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Bab IV Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan. 


