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BAB II  

ARTI PENTING GEORGE TOWN DAN STATUS WORLD HERITAGE 

CITY BAGI MALAYSIA 

Bab ini akan menjelaskan mengenai arti penting George Town dan status 

World Heritage City bagi Malaysia. Hal tersebut dapat diketahui dengan 

memaparkan profil dan potensi kota George Town sebagai World Heritage City, 

serta penjelasan mengenai sistem pemerintah Malaysia untuk mengetahui fungsi 

dan kedudukannya dalam mewujudkan status tersebut. 

2.1 Profil Kota George Town 

George Town adalah sebuah kota yang terletak di negara bagian Penang, 

Malaysia. Penang merupakan area seluas 1.031 km
2
 yang bersinggungan langsung

dengan Selat Malaka. Wilayah Penang terbagi menjadi 2 yaitu Pulau Pinang dan 

Sebrang Perai.
28

 Luas Sebrang Perai jauh lebih besar dibandingkan Pulau Pinang.

Meski demikian, segala bentuk aktivitas pemerintahan Negeri Penang berpusat di 

Pulau Pinang.  

Penang merupakan wilayah Malaysia yang sangat terkenal akan wisata 

medisnya. Hampir setiap rumah sakit di Penang bestandar internasional, 

dilengkapi fasilitas yang memadai dan memiliki pelayanan kesehatan yang 

terkenal ramah. Tidak hanya itu, tarif yang ditawarkan rumah sakit – rumah sakit 

28
 About Penang, Malaysia, diakses dalam: http://freecheapsite.com/hermes/ipenang.htm 

(5/6/2017, 14:31 WIB) 

http://freecheapsite.com/hermes/ipenang.htm
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di sana juga relatif terjangkau.
29

 Oleh karenanya, banyak orang Indonesia yang 

sengaja datang ke Penang untuk berobat. 

Tidak hanya datang dari Indonesia, pasien yang berobat ke Penang juga 

berasal dari Amerika, Jepang dan Singapura. Beberapa rumah sakit yang paling 

sering mereka kunjungi diantaranya Penang Adventist Hospital, Loh Guan Lye 

Specialist Center, dan Island Hospital dimana ketiganya terletak di kota George 

Town.
 30

  Meski demikian, hal tersebut tidak lantas membuat nama George Town 

dikenal luas. Sebaliknya, istilah Penang jauh lebih populer dibandingkan kota 

George Town itu sendiri. Maka dari itu, di dalam persepsi umum, berbicara 

tentang Penang sama artinya dengan berbicara tentang kota George Town.  

Kota George Town merupakan kota terbesar kedua setelah Kuala Lumpur. 

Kota ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Malaysia. 

Tidak seperti kota-kota lain yang mayoritas penduduknya berkebangsaan Melayu, 

kota George Town dihuni oleh sebagian besar etnis Tionghoa. Jadi tidak heran 

jika di sepanjang jalan pusat kota George Town banyak berjajar pertokoan dan 

restauran yang papan namanya menggunakan bahasa mandarin. 

Penduduk etnis Tionghoa memang telah sejak lama mendominasi kota 

George Town. Kepadatan penduduk di negeri asalnya menyebabkan banyak dari 

                                                           
29

Unoviana Kartika, Penang, Tujuan Wisata dan Berobat, diakses dalam :  

http://health.kompas.com/read/2014/11/26/215004323/penang.tujuan.wisata.dan.berobat 

(25/09/2016, 22:47 WIB) 
30

  Golnaz Nazem & Badaruddin Mohamed, Understanding Medical Tourists’ Perception of 

Private Hospital Service Quality in Penang Island, jurnal Asian Culture and History, Vol. 8, 

No. 1, 2016, diakses dalam: 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ach/article/download/53830/29157 (25/09/2016, 

21:32 WIB) 

http://health.kompas.com/read/2014/11/26/215004323/penang.tujuan.wisata.dan.berobat
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ach/article/download/53830/29157
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mereka yang mencari mata pencaharian ke luar Cina.
31

 Namun mereka tidak 

hanya datang langsung dari negara yang terkenal dengan istilah negeri tirai 

bambu tersebut, melainkan juga berasal dari imigran-imigran asal Cina yang telah 

lebih dahulu menetap di Melaka
32

 lalu pindah ke kota George Town. Oleh karena 

itu, penduduk berketurunan Tionghoa di George Town semakin tahun semakin 

bertambah jumlahnya. Hingga tahun 2005 tercatat sekitar 43,01 % penduduk etnis 

Cina yang mendiami Penang, diikuti  40,87 % etnis Melayu dan 10,02 % etnis 

India.
33

 

Di samping itu, kota George Town juga memiliki keistimewaan lain yakni 

menyimpan lebih dari 4000 bangunan tua diantaranya berupa rumah-rumah toko
34

  

dan bangunan-bangunan bergaya klasik Eropa yang menghiasi hampir di setiap 

sudut kota. Tidak hanya itu, terdapat pula klenteng-klenteng Cina, kuil-kuil India 

hingga masjid-masjid Melayu yang melambangkan keberagaman agama serta 

budaya di kota George Town. Uniknya, meskipun sudah ada sejak ratusan tahun 

lalu, bangunan-bangunan tersebut masih berdiri kokoh dan memiliki kondisi fisik 

yang baik hingga kini. 

 

                                                           
31

  A. Kardiyat Wiharyanto, 2005, Asia Tenggara Zaman Pranasionalisme, Yogyakarta: 

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, hal. 42. 
32

  Melaka adalah salah satu kota yang juga terletak di Selat Malaka. Sama halnya dengan kota 

George Town, kota ini juga pernah menjadi pusat perdagangan bagi berbagai bangsa dari 

Timur dan Barat. Hanya saja kota ini lebih lama dijajah oleh Portugis dan Belanda 

dibandingkan oleh Inggris. 
33

  Morshidi Shirat dkk, The State of Penang, Malaysia: Self-Evaluation Report, diakses dalam: 

https://www.oecd.org/countries/malaysia/45496343.pdf  (6/10/16, 20:21 WIB)  
34

  Rumah toko atau shophouse adalah sebuah rumah yang juga berfungsi sebagai toko. Rumah-

rumah toko di kota George Town umumnya terdiri atas 2 lantai dimana lantai dasar digunakan 

untuk keperluan berdagang dan lantai atas sebagai tempat tinggal pemiliknya. Hingga hari ini, 

bangunan-bangunan rumah toko tersebut masih dilestarikan dan merupakan bangunan yang 

juga dilindungi di kota George Town selain bangunan-bangunan bekas kolonial Inggris.  

https://www.oecd.org/countries/malaysia/45496343.pdf
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2.1.1 Sejarah Kota George Town 

Keunikan yang terdapat di kota George Town tersebut bukanlah tanpa sebab. 

Pulau tempat kota George Town berada yakni Penang, dahulunya merupakan 

wilayah bekas jajahan Inggris tertua di Malaysia. Berbagai bangunan tua yang ada 

di kota George Town adalah bukti adanya peradaban di masa lampau yang mana 

Penang tidak hanya menjadi saksi awal mula masuknya pengaruh Inggris di Tanah 

Melayu, namun juga merupakan pintu gerbang bagi para pendatang yang 

kemudian tinggal dan menetap di Malaysia khususnya imigran dari Cina dan India.   

Pendudukan Inggris di Penang bermula pada abad ke-18. Pada masa itu, 

terjadi persaingan yang sangat ketat antar para pedagang Eropa dalam 

memperebutkan wilayah di sekitar Selat Malaka.
35

 Selat Malaka pada waktu itu 

merupakan jalur utama perdagangan di Asia Tenggara dan Penang dianggap 

memiliki posisi yang cukup strategis di tengah-tengah jalur perdagangan antara 

Timur dan Barat. Selain lokasinya yang dinilai dapat menguntungkan 

perdagangan, Penang juga dirasa sangat sesuai dijadikan pangkalan bagi para 

tentaranya. Melihat situasi tersebut, Kapten Francis Light sebagai utusan dari 

Inggris sangat berambisi untuk menduduki Penang. 

Francis Light adalah seorang kapten yang memimpin ekspedisi BEIC 

(British East India Company) selama berdagang di Asia Tenggara. BEIC atau 

Persyarikatan Hindia Timur Inggris adalah perusahaan dagang milik Inggris yang 

berdiri sejak abad ke-16.
36

 Selain BEIC, terdapat pula perusahaan serupa milik 

                                                           
35

  Loc.Cit., Early History of George Town : A UNESCO World Cultural Heritage Site. 
36

  George P. Landow, The British East India Company — the Company that Owned a Nation (or 

Two), diakses dalam: http://www.victorianweb.org/history/empire/india/eic.html (9/11/2016, 

0:06 WIB) 

http://www.victorianweb.org/history/empire/india/eic.html
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Belanda yaitu VOC atau yang biasa dikenal dengan Persyatikatan Hindia Timur 

Belanda. Keduanya memiliki keistimewaan yang sama yakni diberikan 

kewenangan mengurus sendiri perekonomian dan pertahanan mereka serta 

meluaskan tanah jajahan masing-masing negara.
37

 Inilah alasan mengapa BEIC 

diizinkan memiliki pasukan militer. 

Upaya pendudukan dimulai ketika Penang tepatnya kawasan Pulau Pinang 

masih di bawah kepemilikan Kesultanan Kedah. Pada masa itu, BEIC 

memerlukan kawasan untuk menunjang perdagangan Inggris dengan Cina. Di satu 

sisi, Pulau Pinang dianggap sangat sesuai dalam memenuhi segala kebutuhan 

BEIC terkait pelabuhan sebagai tempat persinggahan, pusat pengumpulan barang 

dagangan dan pangkalan militer.
38

 Sedangkan di sisi lain, Kesultanan Kedah 

sedang dalam kondisi terdesak dimana ancaman perang dari musuh yakni Siam 

dan Burma sewaktu-waktu bisa muncul.
39

 

Dengan kata lain, kondisi tersebut secara tidak langsung memaksa Sultan 

Abdullah, Sultan Kedah yang memimpin saat itu untuk sesegera mungkin mencari 

bantuan ketentaraan dari pihak luar. Dalam hal ini, BEIC dinilai memiliki 

ketentaraan yang cukup kuat. Oleh karena itu. pihak Kesultanan Kedah berinisiatif 

meminta bantuan ketentaraan kepada Kapten Francis Light demi mengantisipasi 

serangan mendadak yang berasal dari Siam dan Burma. Kapten Francis Light pun 

                                                           
37

  Ibid. 
38

  Masariah Binti Mispari, Johara Binti Abdul Wahab, dan Ridzuan Bin Hasan, 2009, Buku Teks 

Sejarah Tingkatan 2, Dewan Bahasa dan Pustaka, hal. 4. 
39

  Muhammad Haji Salleh, 2008, Sejarah Awal Pulau Pinang, Penang: Universiti Sains Malaysia 

Press, hal. 22. 
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menyetujui hal tersebut dan sebagai imbalannya, BEIC diizinkan menduduki 

Pulau Pinang untuk sementara waktu.
40

  

Kesepakatan di atas kemudian dituangkan ke dalam sebuah perjanjian yang 

ditandatangi secara khusus oleh Francis Light dan Sultan Abdullah pada tahun 

1786. Isi perjanjian tersebut diantaranya sebagai berikut:
41

 

1. BEIC harus membantu Kedah ketika diserang oleh musuh 

2. BEIC tidak boleh melindungi musuh Kedah 

3. BEIC diizinkan menduduki Pulau Pinang dengan syarat harus membayar 

30.000 dolar Spanyol setiap tahunnya kepada Kesultanan Kedah sebagai 

kompensasi 

Setelah perjanjian diantara kedua belah pihak terbentuk, pada tanggal 11 

Agustus 1786, bendera Inggris secara resmi dikibarkan untuk pertama kalinnya 

oleh BEIC di Pulau Pinang. Kemudian oleh Francis Light, Pulau Pinang di ganti 

namanya menjadi Prince of Wales Island dan kawasan yang mereka tempati 

ketika itu diberi nama George Town yang diambil dari nama Raja Inggris, yakni 

King George III. 
42

 Tidak hanya itu, pengibaran bendera Inggris tersebut juga 

sekaligus menandakan telah dibukanya pelabuhan perdagangan untuk semua 

bangsa. 

Sejak saat itu, para pedagang khususnya yang berasal dari Cina mulai 

banyak berdatangan ke Pulau Pinang. Berbeda dengan VOC yang telah lebih 

dahulu menduduki Melaka, BEIC memang sedari awal bertujuan untuk 

                                                           
40

  Ibid. 
41

  Masariah Binti Mispari dkk, Op.Cit., hal. 7. 
42

  Khoo Su Nin, 2007, Street of George Town Penang: An Illustrated Guide to Penang’s City 

Streets and Historic Attractions, Penang: The Phoenix Press Sdn. Bdh., hal. 8. 
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menggalakkan masuknya orang-orang Cina ke Pulau Pinang. Hal ini dikarenakan 

BEIC sangat paham mengenai semangat dan kegigihan orang-orang Cina dalam 

melakukan perdagangan dan menganggap kehadiran mereka akan mendatangkan 

kekayaan terhadap Pulau Pinang.
43

 

Penang ketika itu sama sekali tidak memiliki sistem pemerintahan di 

dalamnya. Kekosongan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Francis Light 

dan anak buahnya sebagai peluang untuk menguasai Penang secara penuh. Selama 

menduduki Penang, BEIC tidak menepati janji sebagaimana yang telah disepakati 

dalam perjanjian 1786. BEIC tidak pernah membayar biaya kompensasi yang 

sudah ditetapkan dan tidak pula memberi bantuan ketentaraan kepada Kedah 

ketika diserang oleh Siam. 

Merasa ditipu oleh Francis Light, Kesultanan Kedah merencanakan balas 

dendam dengan memerintahkan pasukannya untuk menyerang BEIC dalam 

rangka merebut kembali Penang. Akan tetapi usahanya sia-sia karena peperangan 

tersebut akhirnya dimenangkan oleh BEIC. Dengan demikian, Sultan Kedah 

terpaksa harus menandatangani perjanjian persahabatan dan keamanan pada 

tanggal 1 Mei 1791 yang isi perjanjiannya BEIC diizinkan menguasai Penang 

secara penuh dengan syarat membayar kompensasi sebesar 6000 dolar Spanyol 

setiap tahunnya.
44

  

Sejak saat itu, Penang secara resmi telah jatuh ke tangan Inggris. Dengan 

begitu, BEIC bisa lebih leluasa dalam menerapkan sistem perdagangan bebas di 

kota George Town. Atas kebebasan yang diberikan BEIC, para pedagang tidak 

                                                           
43

  Victor Purcell, 1997, Orang-orang Cina di Tanah Melayu (Terj), Johor Bahru: Universiti 

Teknologi Malaysia, hal. 43. 
44

  Masariah Binti Mispari dkk, Op.Cit., hal. 9. 
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hanya boleh berdagang namun juga diizinkan untuk tinggal dan menetap di 

kawasan tersebut. Jadi tidak heran jika para pedagang baik dari Cina dan India 

semakin banyak berdatangan kemudian mulai membangun rumah-rumah toko 

untuk keperluan tinggal dan berdagang. 

Akibatnya, kegiatan perdagangan di kawasan tersebut semakin meningkat 

dan berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

keseluruhan impor dan ekspor yang pada awalnya mencapai 853.592 dolar 

Spanyol pada tahun 1789 kemudian meningkat sebanyak 2 kali lipat lima tahun 

kemudian.
45

 Menyadari hal tersebut, banyak kemudian para pedagang Cina yang 

sudah cukup lama tinggal dan menetap di Melaka berangsur-angsur pergi dan 

memutuskan untuk pindah ke George Town.
 46

 

Tidak hanya itu, BEIC juga senantiasa membangun pemerintahan di kota 

George Town. Hal ini ditandai dengan dilantiknya Gubernur pertama Penang 

yaitu Sir George Leith pada tahun 1800.
47

 Berkat keberhasilannya menjalankan 

pemerintahan dan menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, kota 

George Town memperoleh penghargaan dari Ratu Elizabeth II. Penghargaan 

tersebut berupa status „kota‟ bagi George Town yang diberikan pada tanggal 1 

Januari 1957. 
48

 Dengan demikian, George Town menjadi kawasan pertama di 

bawah Federasi Malaysia yang secara resmi memperoleh statusnya sebagai sebuah 

kota.  

                                                           
45

  D.G.E. Hall, 1998, Sejarah Asia Tenggara (Terj), Surabaya: Usaha Nasional, hal. 480.  
46

  Victor Purcell, Op.Cit., hal. 39. 
47

  Nordin Hussin, 2007, Trade and Society in The Straits of Melaka: Dutch Melaka and Englis 

Penang, 1780-1830, National University of Singapore, hal. 238. 
48

  Goh Ban Lee, The Penang Island City Agenda, diakses dalam: 

http://www.thesundaily.my/node/252772 (18/11/2016, 23:28 WIB) 

http://www.thesundaily.my/node/252772
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2.1.2 Potensi Kota George Town  

Sebagai kota tertua yang juga menjadi tempat awal mulanya penjajahan 

Inggris di Tanah Melayu, kota George Town memiliki nilai sejarah yang tinggi 

bagi Malaysia. Tidak hanya itu, apa yang terjadi di George Town pada masa 

lampau juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan nasional 

Malaysia di masa sekarang. Salah satunya adalah dengan diadopsinya sistem 

pemerintahan yang dahulu digunakan pada masa kolonial Inggris sebagai sistem 

pemerintahan Malaysia saat ini. Seperti halnya penerapan sistem perdagangan 

bebas dan sistem pemerintahan oleh Inggris yang telah memberikan kontribusi 

terhadap pembangunan di kota George Town, sistem-sistem tersebut juga berjasa 

dalam memajukan negeri Malaysia. 

Dengan kata lain, sistem pemerintahan yang digunakan Malaysia saat ini 

merupakan warisan dari kolonial Inggris di masa lampau. Penerapan sistem 

pemerintahan tersebut membuktikan bahwasannya Malaysia dan Inggris masih 

memiliki kedekatan tidak hanya dari segi sejarah namun juga dari segi politik. 

Kedekatan diantara keduanya secara tidak langsung mendorong Pemerintah 

Federal Malaysia untuk menampakkan kembali nilai-nilai historis yang ada 

hubungannya dengan Inggris. 

Sebagai tempat yang menjadi saksi atas berbagai aktivitas politik dan 

ekonomi yang dijalankan Inggris semasa menduduki Penang, kota George Town 

memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Akan tetapi hal tersebut bukan satu-

satunya alasan mengapa Pemerintah Federal Malaysia ingin kota George Town 

memperoleh perlindungan internasional. Tradisi budaya yang ada pada 
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masyarakat lokal yang masih serta merta dipraktekan oleh masing-masing etnis 

menjadi faktor lain dibalik keinginan pemerintah untuk menjaga dan memelihara 

kota George Town. 

Aspek-aspek tersebut sekaligus menegaskan bahwasanya kota George Town 

memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan kota-kota lainnya di Malaysia. 

Di saat kota-kota lain lebih mengedepankan modernitas dan cenderung 

mengabaikan nilai-nilai budaya dan sejarah, kota George Town menunjukkan 

sebaliknya. Inilah yang kemudian membuat kota George Town spesial.   

Tidak hanya itu, kota George Town juga dianggap sangat cocok untuk 

merepresentasikan Malaysia secara umum. Seperti yang kita tahu bahwa Malaysia 

dikenal sebagai negara bekas jajahan Inggris dimana penduduknya mayoritas 

terdiri dari etnis Cina, India dan Melayu. Dalam hal ini, kota George Town sangat 

sesuai melambangkan karakter serta jati diri Malaysia mengingat di dalamnya 

terdapat banyak peninggalan bekas kolonial Inggris di samping unsur tradisi 

budaya yang masih terpelihara hingga kini.  

Tidak cukup sampai di situ, kota George Town juga menjadi saksi atas 

berlangsungnya berbagai peristiwa penting. Beberapa diantaranya adalah kota 

George Town pernah menjadi lokasi dimana Sun Yat Sen sering mengadakan 

pertemuan dalam rangka mengumpulkan dana dan menyusun rencana untuk 

melakukan Revolusi Cina di tahun 1910.
49

 Kemudian fakta asal mula nama 

„Indonesia‟ yang dicetuskan pertama kali oleh James Richardson Logan dan 

                                                           
49

  Yvonner, Sun Yat Sen, diakses dalam: http://sunyatsenpenang.com/sun-yat-sen/ (29/4/2017, 

17:00 WIB) 

http://sunyatsenpenang.com/sun-yat-sen/
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rekannya George Samuel Windsor Earl, dimana keduanya merupakan pegawai 

pemerintahan Inggris semasa menduduki Penang.
50

 

Berdasarkan perihal-perihal tersebut, bisa dikatakan bahwa kota George 

Town memiliki beberapa potensi untuk meraih status World Heritage City dari 

UNESCO. Pertama, jika dilihat dari aspek politik dan sejarah, kota George Town 

pernah menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas penting seperti 

penjajahan, perdagangan antar-bangsa dan peristiwa penting lainnya. Kedua, dari 

segi arsitektur banyak menyumbang berbagai bentuk bangunan dengan gaya unik 

serta memiliki nilai seni yang tinggi. Terakhir dari segi kebudayaan yang 

menggambarkan karakter dari suatu tempat lewat tradisi yang masih dipraktekan 

oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, Pemerintah Malaysia merasa bahwa 

kota George Town perlu dijaga baik itu keutuhan fisik bangunan-bangunan tuanya 

maupun kelestarian tradisi budaya yang ada di dalamnya.  

 

2.2 Sistem Pemerintah Malaysia  

Malaysia adalah negara berbentuk Monarki Konstitusional yang masih 

mempertahankan sistem kerajaan dimana seorang Raja / Yang Di-Pertuan Agung 

memiliki kekuasaan terbatas dan tidak memegang kendali apapun terkait 

pemerintahan. Sebaliknya, dengan Sistem Pemerintahan Parlementer yang mereka 

anut, perdana menteri bertanggung jawab penuh atas jalannya berbagai kegiatan 

                                                           
50

 Sejarah Penggunaan Nama Indonesia, diakses dalam: http://lenterakecil.com/sejarah-

penggunaan-nama-indonesia/ (29/4/2017, 21:12 WIB) 

http://lenterakecil.com/sejarah-penggunaan-nama-indonesia/
http://lenterakecil.com/sejarah-penggunaan-nama-indonesia/
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pemerintahan.
51

 Dengan kata lain, Raja hanya berlaku sebagai simbol atau kepala 

negara sedangkan Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan. Sistem 

pemerintahan ini kemudian dikenal dengan istilah Sistem Parlementer 

Westminster.
52

  

Di samping itu, Malaysia juga merupakan negara federasi yang terdiri atas 

13 negara bagian dengan 3 wilayah persekutuan diantaranya Kuala Lumpur, 

Putrajaya dan Labuan yang berada di bawah kontrol Pemerintah Pusat.
53

 

Berdasarkan hal tersebut, pemerintahan Malaysia dibagi menjadi 3 bagian yakni 

pemerintah di tingkat Federal (pusat), pemerintah di tingkat Negara Bagian dan 

pemerintah di tingkat Lokal. Dalam mewujudkan George Town sebagai World 

Heritage City, ketiga elemen tersebut turut terlibat diantaranya Pemerintah 

Federal Malaysia, Pemerintah Negeri Penang dan Pemerintah Lokal Kota George 

Town. 

Pemerintah Federal berada di tingkat tertinggi dalam sistem pemerintahan 

Malaysia. Dengan begitu, hal-hal yang sifatnya umum seperti urusan luar negeri, 

pertahanan dan keamanan nasional, hukum perdata dan pidana, prosedur dan 

administrasi negara, kewarganegaraan, keuangan, perniagaan dan industri, serta 

komunikasi dan transportasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Federal. 

Sedangkan sisanya diatur oleh masing-masing Pemerintah Negara Bagian 

                                                           
51

  Malaysian Politics and Malaysian Political System, diakses dalam: 

http://www.wonderfulmalaysia.com/malaysia-politics-and-political-system.htm (20/3/2017, 

12:22 WIB) 
52

  Sistem Parlementer Westminster ialah sistem pemerintahan yang berasal dari Inggris. Disebut 

Westminster karena sistem ini pertama kali diterapkan oleh Inggris dan berpusat di kota 

Westminster. Sistem parlementer model ini menempatkan kuasa legislatif diatas kekuasaan 

eksekutif. Namun di Malaysia, peran badan eksekutif jauh lebih dominan dibandingkan badan 

legislatifnya.   
53

  Malaysia, diakses dalam: https://2009-2017.state.gov/outofdate/bgn/malaysia/97116.htm 

(18/4/2017, 22:21 WIB) 

http://www.wonderfulmalaysia.com/malaysia-politics-and-political-system.htm
https://2009-2017.state.gov/outofdate/bgn/malaysia/97116.htm
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diantaranya urusan pendidikan, kesehatan dan perencanaan tata kota dan 

wilayah.
54

  

Berdasarkan wewenangnya, hanya Pemerintah di tingkat Federal saja yang 

berhak mewakili negara untuk menghadiri sebuah forum internasional. Untuk itu, 

Pemerintah Federal Malaysia mengutus perwakilannya untuk menghadiri 

Konferensi Umum UNESCO dalam rangka meratifikasi Konvensi Tentang 

Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia di Prancis pada tahun 1972. 

Langkah ini diambil pemerintah federal sebagai salah satu upaya dalam rangka 

memperjuangkan status World Heritage City bagi kota George Town. Selain itu, 

Pemerintah Federal Malaysia juga mengeluarkan sejumlah aturan umum terkait 

perlindungan warisan yg ada di Malaysia diantaranya Akta 645 tentang Warisan 

Kebangsaan dan Akta 172 tentang Perencanaan Kota dan Desa. 

Sementara itu, pada prakteknya Pemerintah Negera Bagian dipimpin oleh 

seorang Ketua Menteri (chief minister). Dalam menjalankan pemerintahan, 

Pemerintah Negeri Penang memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri 

wilayahnya. Oleh karenanya, demi melindungi warisan yang ada di kota George 

Town, Pemerintah Penang secara khusus merancang perencanaan tata kota guna 

mengontrol aktivitas masyarakat di kawasan situs warisan kota George Town.  

Selain pemerintah negara bagian, pemerintah di tingkat lokal juga memiliki 

andil yang cukup penting dalam memelihara dan melindungi warisan yang ada di 

kota George Town. Pemerintah Lokal yang dimaksud merujuk pada pemerintah 

kota atau pemerintah daerah. Tidak seperti di Indonesia yang masing-masing 
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  Rusdianto, Sistem Hukum Malaysia, diakses dalam: 

http://rusdianto.dosen.narotama.ac.id/files/2012/03/Sistem-Hukum-Malaysia1.ppt (9/3/2017, 

23:33 WIB) 
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kotanya memiliki pemerintahan kota (pemkot), di Malaysia pemkot hanya 

diperuntukkan bagi kota-kota penting saja seperti halnya ibu kota negara bagian. 

Sebagai ibu kota Penang, kota George Town dipercaya untuk menjalankan 

pemerintahan kota. 

Segala bentuk administrasi pemerintahan kota George Town diatur oleh City 

Council of Penang Island atau Majelis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP).
55

  

Dengan kata lain, MBPP inilah yang berlaku sebagai Pemerintah Kota atau 

Pemerintah Lokal bagi kota George Town dan kawasan di sekitarnya. Meski 

demikian, secara administratif kota George Town tetap berada di bawah 

wewenang pemerintah negeri Penang. 

Mengenai Pemerintahan Lokal secara khusus diatur dalam Akta 171 

Undang-Undang Malaysia tahun 1976. Akta tersebut berfungsi sebagai pedoman 

bagi Pemerintah Lokal perihal tugas dan wewenangnya dalam mengatur serta 

mengelola sebuah wilayah. Beberapa diantaranya adalah Pemerintah Lokal diberi 

tugas dan kewenangan untuk mengelola bangunan, menjalankan fungsi 

perencanaan tata kota, serta mengeluarkan izin terkait penggunaan lahan dan 

pembangunan di wilayahnya.
56

 Dengan begitu, Pemerintah kota George Town 

dapat menggunakan wewenangnya untuk kepentingan memelihara dan 

melindungi warisan-warisan berharga yang ada di wilayahnya dalam rangka 

meraih status World Heritage City. 
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  Diakses dalam: http://www.mppp.gov.my/en/mbpp/profile/background (14/12/2016, 11:20 

WIB) 
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  Undang-Undang Malaysia Akta 171: Akta Kerajaan Tempatan 1976, diakses dalam: 

http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/MY/Akta%20171.pdf 
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2.3 Arti Penting George Town dan Status World Heritage City bagi 

Malaysia 

Sebagai kota yang pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia 

Tenggara dan merupakan wilayah bekas penjajahan Inggris tertua, kota George 

Town memiliki arti yang sangat penting bagi Malaysia. Di samping menyimpan 

berbagai bangunan-bangunan tua bergaya klasik Eropa dan tradisi budaya yang 

masih dipertahankan oleh masyarakat di dalamnya, faktor-faktor kedekatan 

Malaysia dengan Inggris dari segi politik juga menjadi alasan lain kota George 

Town menjadi begitu penting. Oleh sebab itu, melindungi serta memelihara 

berbagai peninggalan yang ada di kota George Town merupakan perihal yang 

harus dilakukan. 

Lebih lanjut, arti penting kota George Town bagi Malaysia dapat dilihat 

melalui berbagai aktivitas yang dilakukan pemerintah dan kelompok masyarakat 

dalam upaya memelihara warisan-warisan yang ada di dalamnya. Demi 

mewujudkan hal tersebut, dirasa perlu untuk meraih status World Heritage City 

bagi kota George Town. Karena dengan meraih status tersebut, kota George Town 

akan memperoleh bantuan internasional untuk melindungi warisan yang ada di 

dalamnya.  

Upaya Pemerintah Federal Malaysia dalam melindungi warisan-warisan 

yang ada di kota George Town bermula pada tahun 1972 saat menghadiri 

Konferensi Umum UNESCO ke-17. Ketika itu, untuk pertama kalinya UNESCO 

memperkenalkan Konvensi Tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam 

Dunia. Beberapa tahun kemudian, Pemerintah Malaysia meratifikasi konvensi 
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tersebut dalam rangka mendaftarkan kota George Town agar masuk ke dalam 

Daftar Warisan Dunia UNESCO. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah awal 

mewujudkan kota George Town sebagai World Heritage City. Partisipasi 

Malaysia dalam memelihara warisan dunia yang ditunjukkan dengan meratifikasi 

konvensi tersebut secara khusus akan dibahas pada bab selanjutnya. 

Di samping upaya dari Pemerintah Federal Malaysia, Pemerintah Negeri 

Penang juga berperan dalam mewujudkan kota George Town sebagai World 

Heritage City. Tepatnya setelah Pemerintah Federal menandatangani Konvensi 

Tentang Perlindungan Terhadap Warisan Budaya dan Alam Dunia 1972, 

pengelolaan dan pemeliharaan berbagai warisan yang ada di kota George Town 

selanjutnya ditangani oleh Pemerintah Negeri Penang. Dalam pelaksanaanya, 

Pemerintah Negeri Penang dibantu oleh MBPP selaku Pemerintah Lokal atau 

Pemerintah Kota George Town. 

Dalam rangka mengelola dan memelihara warisan-warisan yang ada di kota 

George Town, baik di tingkat lokal maupun negara bagian memiliki otoritas 

tersendiri tanpa perlu bergantung pada pemerintah pusat. Demi menjaga sifat-sifat 

dan karakteristik bangunan tua supaya tetap terjaga keasliannya, keduanya 

mengawal ketat setiap aktivitas pembangunan dan penggunan lahan di kota 

George Town. Di samping itu, dalam upaya penjagaan tersebut diperlukan 

perencanaan tata kota dan wilayah yang matang.  

Di tingkat negara bagian, Pemerintah Penang memiliki Jawatankuasa 

Perancang Negeri (JPN) selaku komisi perencanaan pembangunan yang bertugas 

menggalakkan pemeliharaan, pembangunan dan penggunaan lahan di wilayah 
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negara bagian. JPN terdiri dari Ketua Menteri, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan 

Negeri, Sekertaris Pemerintah Negeri, Pegawai Pembangunan Negeri dan 

beberapa pegawai lainnya di tingkat negara bagian.
57

 

Di tingkat lokal, Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) adalah 

pemegang otoritas bagi berbagai perencanaan di tingkat distrik atau kota. PBPT 

bertugas mengontrol segala kegiatan pembangunan dan penggunaan lahan di kota 

George Town. Anggota PBPT terdiri dari orang-orang yang sama dengan yang 

terdapat pada MBPP. Dengan kata lain, semua pejabat yang terdapat di dalam 

pemerintah lokal secara otomatis telah menjadi anggota PBPT. Hanya saja 

penggunaan istilah keduanya dibedakan berdasarkan fungsinya. Sebagai contoh, 

ketika memainkan perannya sebagai lembaga yang sedang mempertimbangkan 

permohonan izin pembangunan, pemerintah lokal disebut PBPT. Sebaliknya, jika 

pemerintah lokal berfungsi menjalankan hal-hal selain perencanaan pembangunan 

maka disebut MBPP. 
58

  

Pemerintah Negara Bagian memiliki tanggung jawab atas berbagai aktivitas 

perencanaan pembangunan di wilayahnya. Hal ini ditandai dengan mulai 

diadopsinya Akta 172 tentang Perencanaan Kota dan Desa 1976 Undang-Undang 

Malaysia oleh Pemerintah Negeri Penang pada tahun 1985. Sejak saat itu, 

Pemerintah Negeri Penang melalui JPN dengan sigap mengarahkan PBPT untuk 

menyediakan beberapa perencanaan tata kota untuk melindungi bangunan-
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  Aida Fazihrah, Sistem Pentadbiran Perancangan Bandar, diakses dalam: 
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18:21 WIB) 
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  Ibid. 
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bangunan bersejarah yang ada di kota George Town.
59

 Perencanaan yang 

dimaksud diantaranya Perencanaan Struktur, Perencanaan Lokal dan Perencanaan 

Kawasan Istimewa.
60

 

Perencanaan Struktur berfokus pada pemeliharaan dari segi 

mempertahankan keaslian bentuk dan fisik bangunan, pemanfaatan bangunan baik 

untuk kegiatan sosial maupun ekonomi, pelestarian alam dan lingkungan, serta 

sebagai tempat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan psikologi dan 

sejarah.
61

 Sedangkan Perencanaan Lokal membahas lebih detail mengenai praktik 

pelaksanannnya dan menerjemahkan kembali apa yang sudah dirumuskan dalam 

Perencanaan Struktur.  

Beberapa hal yang diatur dalam Perencanaan Lokal diantaranya:
62

 

1. Membatasi ketinggian bangunan baru maksimal sampai 5 tingkat. 

2. Membatasi pertumbuhan penduduk di kawasan pemeliharaan warisan. 

3. Membatasi aktivitas dan penggunaan bangunan lama berdasarkan 

kategori bangunannya.
63

 (contoh: bangunan kategori I hanya boleh 

direnovasi dengan menyatukan kembali bagian-bagian yg rusak tanpa 

menggunakan bahan bangunan baru) 

4. Menindak tegas para pengguna bangunan dan lahan yang dianggap tidak 

sejalan dengan peraturan-peraturan tersebut di atas. 
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  Ibid.  
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44, diakses dalam: 
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Sementara itu, Perencanaan Kawasan Istimewa lebih menekankan 

pengaturan pada aktivitas penduduk di area-area khusus dari situs warisan kota 

George Town. Di dalam perencanaan ini, terdapat dua area khusus yaitu Core 

Zone dan Buffer Zone yang terletak di jantung atau inti kota George Town. Core 

Zone adalah sebuah area seluas 109,38 hektar yang merupakan kawasan tertua 

dari kota George Town dengan lebih dari 1700 bangunan tua di dalamnya 

termasuk bangunan-bangunan pemerintahan. Sedangkan Buffer Zone adalah area 

seluas 150,04 hektar yang mengitari kawasan Core Zone.
 64

 

Gambar 3.1 Buffer and Core Zone of George Town  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.wonderfulmalaysia.com/georgetown-city-penang-malaysia.htm  

 

Perencanaan ini dirancang oleh PBPT untuk menjelaskan secara lebih rinci 

aktivitas-aktivitas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di area khusus 

dari kawasan tersebut. Beberapa hal yang diatur yakni mengenai kegiatan 
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  Rancangan Kawasan Khas / Special Area Plan, diakses dalam: 
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pemanfaatan bangunan-banguan tua seperti rumah-rumah toko, bangunan 

keagamaan, dan monumen-monumen penting.
65

 Kegiatan yang tidak dibenarkan 

(kecuali untuk area tertentu) diantaranya penggunaan bangunan dan lahan untuk 

aktivitas komersial seperti pelayanan keuangan, penginapan, minimarket, klub 

malam, dan lain sebagainya.
66

   

Adanya perencanaan-perencanaan tersebut secara tidak langsung telah 

memberi batasan-batasan kepada masyarakat dan para pebisnis dalam 

menjalankan aktivitas terkait pembangunan. Seperti yang disebutkan dalam pasal 

18 ayat 1 Akta 172 bahwa tidak diizinkan seorangpun untuk menggunakan lahan 

atau bangunan tanpa mengikuti aturan Perencanaan Lokal yang telah dirancang 

oleh Pemerintah Lokal dan Pemerintah Negara Bagian.
67

 Di samping itu, menurut 

pasal 19 ayat 1, pihak-pihak yang ingin menggunakan lahan juga harus mengurus 

perizinan terlebih dulu kepada PBPT sebelum melakukan kegiatan pembanguan di 

situs kota George Town.  

Adapun bagi aktivitas pembangunan yang dilakukan tanpa izin atau tidak 

mengikuti aturan perizinan, Pemerintah Lokal berhak merobohkan bangunan-

bangunan yang bersangkutan atau mencabut izin pembangunannya sesuai pasal 25 

ayat 4 Akta 172.
68

 Tidak hanya itu, menurut pasal 26 ayat 1 Akta 172, sanksi 

berupa denda maksimal 500.000 Ringgit atau hukuman maksimal 2 tahun penjara 
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juga akan dikenakan kepada pemilik lahan atau bangunan yang tidak mematuhi 

aturan Perencanaan Lokal dalam melaksanakan pembangunan.
69

  

Dengan demikian, perencanaan-perencanaan lokal tersebut sejatinya telah 

menjadi payung hukum sekaligus pedoman bagi masyarakat untuk melindungi 

dan memelihara berbagai peninggalan budaya di kota George Town. Dengan kata 

lain, perencanaan-perencanaan tersebut telah mencegah baik kalangan pebisnis 

maupun masyarakat biasa dari aktivitas-aktivitas pembangunan dan penggunaan 

lahan yang dapat merugikan situs warisan kota George Town. 

Di samping langkah-langkah legislatif yang telah diterapkan oleh 

pemerintah, berbagai inisiatif serta kolaborasi aktif antar kelompok masyarakat 

juga berperan penting dalam melindungi dan memelihara warisan budaya di kota 

George Town. Kelompok masyarakat yang dimaksud di sini ialah sekumpulan 

individu dari kalangan masyarakat lokal yang sengaja membentuk sebuah 

organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan. PHT (Penang Heritage Trust) dan 

Arts-ED (Arts Education) adalah contoh dari kelompok masyarakat di Penang 

yang turut berperan dalam memelihara dan melindungi warisan budaya di kota 

George Town.  

PHT adalah salah satu kelompok masyarakat yang cukup aktif dalam 

mengelola warisan yang ada di kota George Town. PHT berdiri pada tahun 1986 

sebagai organisasi non-profit. Organisasi ini dibentuk oleh orang-orang Penang 

yang peduli dan khawatir jika modernisasi akan membuat George Town 

kehilangan bangunan-bangunan bersejarahnya. Mereka berasal dari berbagai 
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lapisan masyarakat dan ahli bidang diantaranya arsitektur, penulis, agen 

perjalanan hingga sejarawan.
70

 

PHT bertujuan untuk mempromosikan perlindungan dan pemeliharaan 

terhadap berbagai peninggalan budaya dan bangunan-bangunan bersejarah yang 

ada di kota George Town. Selain upaya perlindungan terhadap bangunan-

bangunan tua, PHT juga menjalankan beberapa program untuk membangun 

kesadaran masyarakat lokal, menggalang dana dan melobi pemerintah dalam 

rangka mempengaruhi kebijakan berkaitan dengan pelestarian warisan budaya di 

Penang dan kota George Town.
71

 

Program-program yang telah dilaksanakan PHT diantaranya:
72

 

1. Restoration of Protestant Cemetery pada tahun 1994, yakni perbaikan 

makam yang merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi penguasa-

penguasa Penang terdahulu seperti Francis Light dan mantan Gubernur 

Penang. 

2. Restoration of Carpenter Guild’s pada tahun 1999, perbaikan gedung 

Perserikatan Tukang Kayu yang memiliki arti sejarah sangat penting 

bagi masyarakat Tionghoa di Penang. 

3. Penang Story International Conference pada tahun 2002, sebuah 

konferensi yang diikuti oleh pembicara lokal, nasional dan internasional 

dari berbagai ahli di bidang sejarah, antropologi, geografi, bahasa dan 
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budaya dalam rangka membahas dan merayakan keberagaman budaya 

yang ada di Penang. 

4. Suffolk House Restoration pada tahun 2000, yaitu perbaikan Suffolk 

House (rumah bertiang yang dikelilingi pohon lada dan pala yang 

menjadi tempat kediaman Francis Light semasa hidup). 

Dengan terlaksananya serangkaian program tersebut, PHT telah banyak 

membantu pemerintah terutama dalam memelihara dan memperbaiki bangunan-

bangunan bersejarah di kota George Town. Namun yang lebih penting adalah 

bagaimana program-program tersebut dapat membangun kesadaran masyarakat 

lokal akan pentingnya nilai-nilai budaya dan sejarah yang melekat pada 

bangunan-bangunan tua di kota George Town sehingga mereka akhirnya mengerti 

mengapa sebuah warisan perlu dijaga dan dilestarikan dengan baik. Oleh sebab itu, 

berbagai sosialiasi juga dilakukan guna mendorong keterlibatan dan partisipasi 

masyarakat dalam memelihara dan melindungi warisan di kota George Town. 

Dalam hal ini, Arts-ED berperan dalam menyediakan berbagai program edukasi 

yang diperuntukan kepada masyarakat tidak terkecuali anak-anak di usia sekolah 

demi mewujudkan hal tersebut. 

Arts-ED berdiri pada tahun 1999. Pada dasarnya, Arts-ED merupakan 

sebuah organisasi atau kelompok yang bergerak di bidang yang sama dengan PHT. 

Hanya saja, program-program Arts-ED lebih inovatif dengan menggabungkan 

unsur edukasi dan kesenian di setiap praktik dan pelaksanaannya.
73

 Hal tersebut 

sengaja dilakukan untuk menarik minat anak-anak muda di Penang khususnya di 
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kota George Town agar mau mempelajari dan memahami lebih dalam tentang 

sejarah dan kebudayaan yang berkembang di dalamnya. 

Kelompok ini bahkan bekerja sama dengan sejumlah LSM (Lembaga 

Swadaya Masyarakat), para pendidik, seniman, serta aktivis kebudayaan untuk 

menciptakan program-program kreatif demi mengenalkan arti penting melindungi 

dan memelihara warisan dunia kepada masyarakat lokal.
74

 Salah satunya adalah 

program bertajuk “Anak-anak kota” yang diselenggarakan sejak tahun 2001 

dimana murid-murid dari berbagai sekolah berkumpul untuk turut berpartisipasi 

dalam serangkaian kegiatan seperti melakukan berbagai pertujukan budaya serta 

touring keliling situs kota George Town.
75

 Di samping itu, ada juga “Heritage 

Heboh Children‟s Festival”, yakni sebuah festival yang rutin diadakan sejak tahun 

2003 yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membangun 

apresiasi masyarakat terhadap pengetahuan budaya lokal melalui tari-tarian, 

permainan tradisional, serta aktivitas-aktivitas menyenangkan lainnya.
76

 

Meski di dalam kegiatan Arts-ED sebagian besar partisipannya adalah anak-

anak, program-program edukasi yang dikemas melalui berbagai acara kebudayaan 

tersebut sesungguhnya bertujuan untuk mengajak secara umum masyarakat lokal 

kota George Town agar lebih mengenal lagi tentang budaya mereka satu sama lain. 

Di samping itu, diadakannya program-program tersebut juga dimaksudkan untuk 

menampilkan keberagaman budaya yang ada di kota George Town. Sehingga dari 
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kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat 

lokal mengenai pentingnya melindungi warisan budaya yang mereka miliki. 

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun 

kelompok masyarakat dalam rangka melindungi serta memelihara warisan yang 

ada di kota George Town sejatinya telah menunjukkan bahwasannya kota George 

Town benar-benar memiliki arti penting bagi Malaysia. Menyadari hal tersebut, 

masyarakat lokal secara perlahan akhirnya mulai mengerti dan turut berpartisipasi 

dalam melindungi berbagai warisan yang ada di kota George Town. Partisipasi 

masyarakat lokal tersebut ditunjukkan dengan cara memelihara dan melestarikan 

budaya tradisional mereka masing-masing. 

Beberapa tradisi budaya seperti tari-tarian, penggunaan bahasa tradisional, 

gaya berpakaian hingga ritual-ritual keagamaan masih serta-merta dipraktikan 

demi memelihara kelestarian warisan budaya di kota George Town. Orang-orang 

Melayu contohnya, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terlihat di antara 

mereka yang memakai Baju Kurung
77

 ketika berpergian baik itu ke kampus, ke 

mall, ke kantor dan ke tempat-tempat umum lainnya. 

Sedangkan masyarakat Tionghoa di kota George Town masih sering 

memberikan makanan dan bir sebagai persembahan kepada Dewa-Dewa mereka 

khususnya ketika merayakan Tahun Baru Cina. Sama seperti di Indonesia, 

perayaan Tahun Baru Cina juga diramaikan dengan pertunjukan Barongsai dan 

tradisi pemberian Angpao.
78

 Selain mempertahankan tradisi perayaan tahun baru, 

masyarakat Tionghoa di George Town juga masih menggunakan Bahasa Hokkien 
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  Baju Kurung adalah pakaian longgar tidak berkancing yang menutupi lengan dan menjuntai 

hingga mata kaki. Pakaian ini adalah pakaian khas bagi wanita Melayu 
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  Celebrating Thaipusam & Chinese New Year, IN PENANG, Vol-16, Edisi 2008, hal 9. 
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dalam percakapan sehari-hari yakni bahasa tradisional khas penduduk Cina 

Selatan yang memiliki logat unik sehingga berbeda dengan bahasa mandarin pada 

umumnya. 

Sementara itu, etnis India masih melakukan tradisi mengalungkan bunga 

dan menari-nari diiringi lagu khas negara asal mereka di dalam upacara 

pernikahannya. Selain adat dalam upacara pernikahan tersebut, terdapat pula 

berbagai festival tradisional yang masih sering mereka selenggarakan di kota 

George Town. Salah satunya yang paling terkenal ialah Thaipusam.  

Thaipusam adalah festival persembahan untuk Dewa Muruga. Festival ini 

dilaksanakan dengan mengarak Kereta Perak menuju kuil yang letaknya di puncak 

bukit. Para penganut agama Hindu yang turut dalam perayaan ini juga melakukan 

berbagai ritual menyiksa diri seperti menusuk pipi dan tubuh mereka dengan besi, 

membawa kendi-kendi berisi susu putih di atas kelapa atau memikul kadavi
79

 di 

bahu sambil berjalan sejauh puluhan kilometer.
80

 Tidak hanya itu, mereka juga 

membotaki kepala mereka dan berpuasa demi memperoleh pengampunan atas 

dosa-dosa di masa lalu.  

Perilaku masyarakat lokal dalam mempertahankan dan mempraktikan tradisi 

budaya tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi penilaian UNESCO 

untuk segera mencantumkan George Town ke dalam Daftar Warisan Dunia. 

Alhasil, pada Juli 2008, kota George Town berhasil meraih status World Heritage 

City dari UNESCO sebagai kota bersejarah yang kaya akan arsitektur bangunan 
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  Kavadi adalah batang besi/kayu yang di modifikasi ke dalam berbagai bentuk dan diletakkan 

patung Dewa Murugan di atasnya. 
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  Little India of George Town, George Town: George Town World Heritage Incorporated, hal. 

11. 



47 

 

dan kebudayaan masyarakat multikulturalnya. Penobatan tersebut didasarkan pada 

3 kriteria yang terkandung di dalam Outstanding Universal Value
81

 diantaranya 

kriteria nomor (ii), (iii), dan (iv).
82

 Menurut kriteria nomor (ii) kota George Town 

mencerminkan nilai-nilai historis dilihat dari bangunan-bangunan tua yang 

terdapat di dalamnya sebagai representasi atas berlangsungnya penjajahan Inggris 

dan sebagai pusat perdagangan antar-bangsa di masa lampau.  

Sementara itu, menurut kriteria nomor (iii) kota George Town dianggap 

sebagai saksi atas hidupnya berbagai tradisi budaya dan agama yang tergambar di 

dalam bangunan-bangunan keagamaan dengan kepercayaan yang berbeda-beda, 

ritual-ritual penyembahan, tari-tarian, festival, pakaian tradisioanal, makanan 

hingga kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut kriteria nomor (iv), 

percampuran budaya Melayu, Cina, India dan Eropa telah menciptakan berbagai 

bangunan dengan arsitektur yang beragam sehingga menyumbang tata ruang yang 

unik bagi George Town khususnya yang terdapat pada rumah-rumah toko dan 

gedung-gedung bersejarah. 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, kota George Town dinyatakan berhak 

memperoleh status World Heritage City oleh UNESCO. Namun sebelum itu, 

terdapat proses yang cukup panjang dibalik penobatan kota George Town sebagai 

World Heritage City. Proses tersebut akan dibahas secara khusus pada bab 

selanjutnya sekaligus menjadi analisis penulis mengenai kelayakan kota George 

Town sebagai World Heritage City.  
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  Outstanding Universal Value atau Nilai Universal yang Luar Biasa merupakan kriteria atau 

nilai-nilai yang telah ditetapkan UNESCO sebagai syarat bagi semua properti/situs sebelum 
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 Melaka and George Town, Historic Cities of The Straits of Malacca, diakses dalam: 
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http://whc.unesco.org/en/list/1223

