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BAB III 

KELAYAKAN GEORGE TOWN SEBAGAI WORLD HERITAGE CITY 

Kesuksesan Malaysia dalam meraih status World Heritage City bagi kota 

George Town tidak terlepas dari kerjasama pemerintah dan kelompok masyarakat 

dalam upaya melindungi dan memelihara warisan yang ada di kota George Town 

sehingga layak memperoleh status tersebut. Oleh sebab itu, kelayakan kota 

George Town sebagai World Heritage City juga menjadi salah satu faktor dibalik 

kesuksesan yang diraih Malaysia. Kelayakan tersebut dapat dilihat dari keseriusan 

dan kesiapan Malaysia dalam mendaftarkan kota George Town agar masuk dalam 

Daftar Warisan Dunia UNESCO sebelum akhirnya dinobatkan sebagai World 

Heritage City. 

Layak atau tidaknya sebuah situs dinobatkan sebagai World Heritage City 

ditentukan oleh patuh tidaknya suatu negara terhadap norma internasional. Norma 

yang dimaksud adalah “Norma Tentang Warisan Budaya dan Warisan Alam”. Ide 

dan gagasan yang dibawa oleh norma tersebut kemudian melahirkan sebuah 

konvensi yang dikenal dengan Konvensi Tentang Perlindungan Warisan Budaya 

dan Alam Dunia pada tahun 1972. Oleh sebab itu, menjalankan aturan-aturan serta 

kesepakatan yang tercantum di dalam konvensi tersebut sama artinya dengan 

mematuhi Norma Tentang Warisan Budaya dan Warisan Alam.  

Berdasarkan hal tersebut, Malaysia menyadari bahwa sikap patuh terhadap 

norma menjadi sangat dibutuhkan demi mewujudkan George Town sebagai World 
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Heritage City. Di sisi lain, sikap patuh terhadap norma dianggap sebagai 

perbuatan yang baik dan pantas. Hal ini sejalan dengan konstruktivisme Martha 

Finnemore yang mengatakan bahwa tindakan suatu negara dipengaruhi oleh 

logika kepantasan dalam mengadopsi sebuah norma. Namun, norma tidak serta 

merta di diadopsi begitu saja oleh suatu negara. Norma melalui serangkaian 

proses yakni terhitung sejak pertama kemunculannya, saat norma disebarluaskan 

hingga norma diadopsi oleh suatu negara.  

Dalam kasus ini, penulis akan menjelaskan kelayakan George Town sebagai 

World Heritage City melalui analisa awal mula kemunculan norma tentang 

pentingnya melindungi dan memelihara warisan dunia, proses penyebarluasan 

norma tersebut oleh UNESCO dengan memperkenalkan Konvensi Tentang 

Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia pada tahun 1972, hingga norma 

pada akhirnya diinternalisasi oleh Malaysia yang ditandai dengan meratifikasi 

konvensi tersebut. 

 

3.1 Norma Internasional Tentang Warisan Budaya dan Warisan Alam 

Martha Finnemore menjelaskan bahwasannya norma tidak pernah muncul 

dengan sendirinya. Norma hadir karena ada suatu peristiwa yang mengawalinya. 

Peristiwa tersebut membawa isu tertentu yang oleh agen kemudian dibingkai 

sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah norma internasional. Dalam hal ini, 

norm enterprenuer berperan sebagai agen yang membingkai isu sekaligus 

mempromosikan dan memperkenalkan norma tersebut kepada anggota di dalam 

komunitasnya.  
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Norma Tentang Warisan Budaya dan Warisan Alam dibangun dari gagasan 

UNESCO mengenai pentingnya melindungi dan mempertahankan warisan budaya 

dan warisan alam. Warisan budaya adalah aset-aset yang dimiliki sebuah negara 

berupa: monumen, artefak, karya seni rupa, prasasti, kumpulan bangunan 

bersejarah, tradisi budaya serta situs-situs arkeologi. Sedangkan warisan alam 

terdiri atas keunikan dan keindahan alam, keanekaragaman hayati, serta daerah-

daerah yang secara khusus memiliki jenis flora dan fauna langka.
83

  

Baik warisan budaya maupun warisan alam, keduanya merupakan warisan 

dunia yang berharga. Menurut UNESCO, warisan dunia atau world heritage 

adalah peninggalan dari masa lalu serta apa yang ada sekarang untuk diturunkan 

kepada generasi yang akan datang.
84

 Maka dari itu, memelihara serta melindungi 

warisan budaya dan warisan alam sama halnya dengan melindungi warisan dunia 

demi kelangsungan hidup manusia di masa depan.  

Sementara itu, World Heritage City adalah status yang akan diberikan 

kepada sebuah situs atau kota dimana warisan dunia yang ada di dalamya telah 

berhasil dikelola dengan baik. Di sisi lain, melindungi dan memelihara situs 

warisan dunia merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia.
 85

 Oleh sebab itu, 

Pemerintah Federal Malaysia berupaya meraih status World Heritage City dalam 

rangka melindungi serta memelihara warisan dunia yang ada di kota George Town.  

Wacana untuk melindungi dan mempertahankan warisan dunia sendiri 

bermula pada tahun 1950-an. Ketika itu, kebijakan pemerintah Mesir untuk 
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membangun Bendungan Aswan diduga akan menenggelamkan lembah yang di 

dalamnya terdapat kuil-kuil Abu Simbel, yakni peninggalan berharga dari 

Peradaban Mesir Kuno.
 86

 Menyadari hal tersebut, pada tahun 1959, Pemerintah 

Mesir dan Sudan mengajukan permohonan kepada UNESCO untuk bantuan 

teknik dan finansial dalam rangka menyelamatkan kuil-kuil Abu Simbel tersebut.  

Di tahun yang sama, permohonan tersebut diterima oleh UNESCO 

bertepatan dengan berlangsungnya Konferensi Umum UNESCO ke 11. 

Konferensi Umum UNESCO adalah konferensi atau pertemuan bagi negara-

negara anggota UNESCO yang rutin dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. 

Menanggapi permohonan tersebut, Direktur Umum pada konferensi tersebut 

menghimbau semua negara anggota agar turut bekerjasama dalam program 

penyelamatan kuil-kuil Abu Simbel di Mesir.
87

 Tidak hanya itu, UNESCO juga 

melakukan berbagai kampanye internasional dengan mengadakan pertemuan-

pertemuan internasional dalam rangka menggalakan partisipasi dari negara-negara 

di dunia untuk mendukung aksi penyelamatan tersebut.  

Upaya yang dilakukan UNESCO untuk mengajak negara-negara di dunia 

agar sama-sama mempertahankan kuil-kuil Abu Simbel ternyata tidak sia-sia. 

Pada tahun 1964, terkumpul dana sebesar 80 juta dolar Amerika dimana 

setengahnya berasal dari sumbangan 50 negara. Dana tersebut kemudian 

digunakan untuk memindahkan satu demi satu bagian kuil-kuil Abu Simbel ke 
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dataran yang lebih tinggi dan lebih luas.
88

 Dengan demikian, peninggalan dari 

peradaban Mesir Kuno tersebut berhasil diselamatkan.  

Proyek tersebut diakui kesuksesannya dan dilanjutkan ke proyek 

penyelamatan warisan lainnya tidak hanya perlindungan terhadap warisan budaya 

namun juga warisan alam seperti menyelamatkan Venesia dan danaunya di Italia, 

kuil Mohenjo-daro di Pakistan dan Candi Borobudur di Indonesia.
89

 Sejak saat itu, 

negara-negara yang berada di bawah kordinasi UNESCO bersepakat untuk 

melindungi situs-situs bersejarah dan situs-situs yang memiliki keindahan alam di 

berbagai belahan dunia. Dari sinilah ide untuk membentuk konvensi tentang 

perlindungan berbagai situs budaya dan alam dunia dimulai. 

Lebih jauh, tindakan penyelamatan terhadap kuil-kuil Abu Simbel pada 

tahun 1964 telah menjadi tonggak awal atas munculnya Norma Tentang Warisan 

Budaya dan Warisan Alam. Norma tersebut muncul atas dasar gagasan yang 

dibangun oleh UNESCO bahwa peninggalan-peninggalan peradaban Mesir kuno 

sejatinya merupakan warisan yang sangat berharga bagi umat manusia di dunia. 

Gagasan tersebut kemudian dibingkai melalui berbagai kampanye internasional 

mengenai pentingnya aksi penyelamatan ini. Hingga akhirnya peristiwa tersebut 

berhasil menarik perhatian internasional dan mendorong negara-negara di dunia 

untuk turut bekerjasama melakukan perlindungan terhadap warisan-warisan 

tersebut. 

Gagasan yang dibangun UNESCO seiring berjalannya waktu telah 

bertansformasi menjadi sebuah norma internasional. Keterlibatan beberapa negara 
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dalam aksi penyelamatan kuil Abu Simbel serta terlaksananya proyek lanjutan 

yaitu upaya perlindungan warisan di Itali, Pakistan dan Indonesia telah 

menandakan Norma Tentang Warisan Budaya dan Warisan Alam mulai diadopsi 

oleh beberapa negara di dunia. 

Di samping itu, sebagai organisasi internasional yang pertama kali 

memperkenalkan Norma Tentang Warisan Budaya dan Warisan Alam, UNESCO 

dianggap sebagai norm enterprenuer atau penggagas atas munculnya suatu norma 

sehingga dipahami dan di adopsi oleh negara-negara di dunia. Sebagai norm 

enterprenuer, UNESCO ingin agar norma tersebut tidak hanya diadopsi oleh 

beberapa negara saja namun juga oleh seluruh negara di dunia. Untuk itu, 

Konvensi Tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia hadir pada 

tahun 1972 sebagai produk dari upaya UNESCO dalam rangka mengajak seluruh 

negara di dunia untuk turut melindungi warisan nasionalnya. 

 

3.2 Konvensi Tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia 

1972 

Setelah berhasil mempengaruhi sejumlah negara untuk mengadopsi Norma 

Tentang Warisan Budaya dan Warisan Alam, UNESCO melakukan berbagai 

upaya agar norma dapat diadopsi dan diterima secara luas oleh semua negara di 

dunia. Salah satunya adalah dengan mensosialisasikan norma tersebut melalui 

forum internasional serta membentuk lembaga guna melegitimasi norma. Dengan 

begitu, norma akan dilihat sebagai suatu hal yang legitimate (sah) dan memiliki 
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kekuatan sehingga mampu mendorong lebih banyak negara untuk mengikatkan 

diri pada norma. 

Konvensi Tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia adalah 

sebuah perjanjian internasional yang sengaja dibentuk dalam rangka mengajak 

negara-negara di dunia untuk bekerja sama menjaga dan melestarikan warisan 

dunia. Persiapan penyusunan draft konvensi tersebut dilakukan atas inisiatif 

UNESCO dengan dibantu oleh ICOMOS (International Council on Monuments 

and Sites).
90

 Teks lengkap konvensi tersebut pertama kali dipublikasikan pada 

tahun 1972 dalam sebuah pertemuan internasional yang diselanggarakan 

UNESCO. 

Pada awalnya, Konvensi Tentang Perlindungan Terhadap Warisan Budaya 

dan Alam Dunia dibangun dari fokus yang semula terpisah antara pemeliharaan 

situs-situs budaya dan konservasi alam. Gagasan untuk menggabungkan keduanya 

baru diajukan pada tahun 1965 oleh Amerika Serikat dalam sebuah konferensi di 

Gedung Putih bertajuk “World Heritage Trust” (pertanggungjawaban terhadap 

warisan dunia). Ketika itu, Amerika Serikat menuntut sebuah 

pertanggungjawaban internasional untuk melindungi tidak hanya situs-situs 

bersejarah dan budaya melainkan juga keagungan dan keindahan alam demi masa 

sekarang dan masa depan seluruh warga dunia.
91
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Di tahun 1968, IUCN (The International Union for Conservation of 

Nature)
92

 mengemukakan usul yang sama kepada para anggotanya. Usulan 

tersebut kemudian dipresentasikan pada Konferensi Lingkungan Hidup di 

Stockholm, Swedia tahun 1972.
93

 Konferensi ini adalah konferensi pertama yang 

membahas tentang lingkungan hidup dan dihadiri 113 delegasi dari berbagai 

negara di dunia. Diadakannya konfenrensi ini juga sekaligus menjadi langkah 

awal atas upaya penyelamatan lingkungan hidup secara global. 
94

 

Kemudian pada tahun 1972, gagasan tersebut diadaptasi ke dalam sebuah 

konvensi yang dikenal dengan Konvensi Tentang Perlindungan Warisan Budaya 

dan Alam Dunia. 
95

 Konvensi Tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam 

Dunia diaopsi oleh Konferensi Umum UNESCO ke-17 pada tanggal 16 

November 1972 di Paris, Prancis. Di dalam Konferensi Umum ini, UNESCO 

mencoba mengenalkan Norma Tentang Warisan Budaya dan Warisan Alam 

melalui konvensi tersebut.  

Konvensi Tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia baru 

berlaku pada tahun 1975 dengan Australia sebagai negara pertama yang 

meratifikasinya.
96

 Konvensi tersebut terdiri atas 38 pasal yang dibagi menjadi 8 

bagian yaitu: I. Definisi Warisan Budaya dan Alam; II. Perlindungan Nasional dan 

Perlindungan Internasional terhadap Warisan Budaya dan Alam; III. Komite 
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Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia; IV. 

Dana untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia; V. Persiapan dan 

Rencana Bantuan Internasional; VI.  Program-program Pendidikan, VII. Laporan, 

VIII. Kalimat Penutup.
97

 (Isi konvensi secara lengkap terdapat pada lampiran 3) 

Di awal pembukaan pada teks konvensi tersebut terdapat beberapa catatan 

mengenai perihal-perihal yang mendasari lahirnya konvensi ini. Secara spesifik 

dijelaskan bahwa beberapa diantaranya ialah:
 98

 Yang pertama, menyadari adanya 

ancaman bagi warisan dunia tidak hanya ancaman tradisional seperti perang atau 

bencana alam, tetapi juga dari segi perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Yang 

kedua, mempertimbangkan bahwa kerusakan dan kehilangan aset-aset berharga 

dari warisan budaya dan warisan alam merupakan kerugian bagi semua bangsa di 

dunia. Yang ketiga, mempertimbangkan perlindungan warisan di tingkat nasional 

seringkali tidak memadai dari segi skala sumber daya ekonomi, ilmu pengetahuan, 

dan teknologi di negara di mana warisan tersebut berada. 

Berdasarkan perihal-perihal tersebut, UNESCO memiliki beberapa misi 

bersamaan dengan dibentuknya konvensi tersebut yang diantaranya: 
99

 

 Mendorong negara-negara untuk menandatangani konvensi tersebut 

untuk menjamin perlindungan serta pemeliharaan warisan alam dan 

budaya di wilayah mereka. 
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 Mendorong negara-negara anggota UNESCO untuk menominasikan 

situs-situs yang ada di wilayah nasional mereka untuk dimasukan ke 

dalam Daftar Warisan Dunia; 

 Mendorong negara-negara anggota UNESCO untuk membentuk 

rencana pengelolaan dan mempersiapkan sistem-sistem laporan 

mengenai keadaan konservasi situs-situs warisan dunia yang ada di 

negara mereka; 

 Membantu negara-negara yang bersedia meratifikasi konvensi tersebut 

dalam usaha melindungi situs-situs warisan dunia dengan menyediakan 

bantuan dari segi teknik dan pelatihan profesional; 

 Menyediakan bantuan darurat pada situs-situs warisan dunia yang 

masuk dalam status bahaya;  

 Mendukung aktivitas negara-negara anggota UNESCO dalam 

membentuk kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran 

masyarakat terkait konservasi warisan dunia; 

 Mendorong partisipasi penduduk lokal di dalam memelihara warisan 

budaya dan alam mereka;  

 dan mendorong kerja sama internasional dalam konservasi warisan 

budaya dan alam dunia. 

Dibentuknya Konvensi Tentang Perlindungan Terhadap Warisan Budaya 

dan Alam Dunia bertujuan untuk menyebarluaskan norma tentang pentingnya 

melindungi dan memelihara warisan dunia. Melalui misi-misi tersebut di atas, 

UNESCO ingin mendorong seluruh negara di dunia untuk turut mengadopsi 
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norma dengan meratifikasi perjanjian yang terdapat di dalam konvensi tersebut. 

Dimana sebagai imbalannya, UNESCO akan memberikan bantuan dari segi teknik 

dan pelatihan profesional bagi negara yang bersedia mengadopsi norma tersebut 

dengan berkomitmen memelihara warisan nasional yang ada di negaranya masing-

masing.  

Upaya mendorong partisipasi negara-negara untuk melindungi warisan-

warisan nasional tersebut diartikan sebagai bentuk sosialisasi UNESCO dalam 

menyebarkan Norma Tentang Warisan Budaya dan Warisan Alam. Di samping itu, 

meratifikasi sebuah perjanjian internasional adalah patokan suatu negara bisa 

dikatakan mematuhi norma internasional dimana sebagai anggota masyarakat 

internasional tidak ada satupun negara di dunia yang ingin disebut negara 

pembangkang.   

Dengan demikian, secara otomatis negara-negara di berbagai belahan dunia 

terdorong untuk turut mengadopsi Norma Tentang Warisan Budaya dan Warisan 

Alam. Begitupula dengan Malaysia, Pemerintah Federal Malaysia memutuskan 

untuk turut mengadopsi norma tersebut dengan menandatangani Konvensi 

Tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia 1972. Langkah ini 

diambil tidak hanya semata-mata karena ingin melindungi warisan yang kota 

George Town namun juga demi mempertahankan citranya di mata dunia sebagai 

anggota masyarakat internasional yang baik. 

Perilaku negara dalam mempertahankan citranya tersebut merupakan bukti 

bahwasannya norma telah berperan dalam menentukan tindakan suatu negara. 

Dengan kata lain, sikap yang mengedepankan ketaatan terhadap norma tersebut 
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menandakan bahwa norma telah melembaga dengan baik. Berdasarkan hal ini, 

Konvensi Tentang Perlindungan Terhadap Warisan Budaya dan Alam Dunia 1972 

dapat dikatakan sebagai hasil dari proses pelembagaan Norma Tentang Warisan 

Budaya dan Warisan Alam sehingga dipatuhi oleh negara-negara di dunia. 

 

3.3 Kelayakan Kota George Town sebagai World Heritage City 

Sebagai situs yang menyimpan berbagai bukti sejarah dan peninggalan 

budaya, kota George Town memiliki arti yang sangat penting bagi Malaysia. Oleh 

sebab itu, berbagai upaya dilakukan dalam rangka meraih status World Heritage 

City untuk memperoleh perlindungan internasional terhadap berbagai warisan 

budaya yang ada di kota George Town. Upaya tersebut bermula saat Pemerintah 

Federal Malaysia menghadiri Konferensi Umum UNESCO ke-17 yang 

berlangsung di Paris, Prancis pada tahun 1972 dimana ketika itu Malaysia berada 

di bawah pemerintahan Perdana Menteri, Tun Abdul Razak. 

Di dalam Konferensi Umum UNESCO ke-17 tersebut, untuk pertama 

kalinya Konvensi Tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia 

diperkenalkan. Adanya konvensi tersebut telah memberi kesempatan kepada 

negara-negara di dunia untuk mendaftarkan aset-aset maupun situs-situs berharga 

miliknya agar masuk ke dalam Daftar Warisan Dunia. Karena situs-situs yang 

telah masuk dalam Daftar Warisan Dunia, akan secara otomatis berhak 

memperoleh bantuan baik dari segi dana maupun pelatihan dalam melindungi 

serta memelihara warisan yang ada.
100
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Melihat berbagai potensi yang dimiliki kota George Town, Malaysia 

menganggap konvensi ini sebagai sebuah peluang untuk turut mendaftarkan kota 

tersebut agar masuk ke dalam Daftar Warisan Dunia dalam rangka meraih status 

World Heritage City. Namun, untuk masuk ke dalam Daftar Warisan Dunia 

bukanlah perihal mudah. Negara-negara yang bersangkutan harus terlebih dahulu 

meratifikasi perjanjian yang terdapat di dalam Konvensi Tentang Perlindungan 

Warisan Budaya dan Alam Dunia. Lalu kemudian bisa menominasikan situsnya 

ke dalam Daftar Warisan Dunia Sementara.
101

 Di samping itu, terdapat pula 

berbagai prosedur lainnya yang harus dilalui. 

Setelah situs yang dinominasikan masuk ke dalam Daftar Warisan Dunia 

Sementera, peserta diminta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen beserta 

laporan mengenai situs terkait dan membentuk lembaga-lembaga khusus demi 

pengelolaan warisan budaya atau alam yang ada di negaranya. Kemudian, tahap 

selanjutnya peserta diminta melaporkan secara rutin kepada Komite Warisan 

Dunia mengenai kondisi dan situasi terbaru situs-situs yang telah sebelumnya 

mereka daftarkan dimana laporan-laporan tersebut nantinya akan berguna serta 

mempermudah kinerja mereka.
102

 Setelah semua prosedur dipenuhi, barulah 

sebuah situs bisa dianggap layak untuk berkesempatan masuk ke dalam Daftar 

Warisan Dunia dan meraih status World Heritage City. 
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Komite Warisan Dunia adalah panitia yang dibentuk oleh UNESCO untuk 

menilai dan menyeleksi situs-situs dan berbagai keunikan alam dan budaya untuk 

dimasukan ke dalam daftar resmi Warisan Dunia. Komite Warisan Dunia terdiri 

dari 21 negara yang dipilih setiap enam tahun sekali dan dibantu oleh beberapa 

organisasi internasional diantaranya ICOMOS dan IUCN sebagai badan penasehat 

dimana setahun sekali mengadakan pertemuan untuk memutuskan menerima 

ataukah menolak proposal dari masing-masing negara.
103

 

Pada umumnya, penilaian dan penyeleksian membutuhkan waktu bertahun-

tahun. Selain itu, situs-situs yang bersangkutan harus memenuhi setidaknya 1 dari 

10 kriteria yang tercantum dalam Outstanding Universal Value.
104

 Setelah proses 

penilaian selesai dilakukan dan memperoleh kesepakatan dari para anggota di 

dalamnya, barulah kemudian Komite Warisan Dunia bisa menentukan situs mana 

yang berhak masuk ke dalam Daftar Warisan Dunia.  

Situs-situs yang berhasil masuk dalam Daftar Warisan Dunia akan secara 

otomatis memperoleh keuntungan berupa bantuan dari negara-negara dan 

lembaga-lembaga internasional dalam melindungi dan memelihara warisan yang 

ada di suatu negara. Bantuan yang dimaksud diantaranya ialah tawaran bantuan 

pelatihan teknis dari para ahli kepada tim pengelola situs warisan dunia serta dana 

sebesar 1 juta dolar Amerika setiap tahunnya bagi masing-masing negara.
105

 Oleh 

sebab itu, Pemerintah Federal Malaysia berjuang keras agar kota George Town 

masuk dalam Daftar Warisan Dunia dan meraih status World Heritage City. 
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Upaya perlindungan terhadap aset-aset budaya khususnya bangunan-

bangunan tua di Malaysia dimulai pada tahun 1986. Ketika itu, Malaysia sedang 

dalam pembangunan ekonomi di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Tun Dr. 

Mahathir Mohamad.
106

 Hal tersebut ditandai dengan mulai dirancangnya 

Perencanaan Struktur bagi mengatur segala aktivitas pembangunan dan 

penggunanan lahan di kota George Town oleh Pemerintah Negeri Penang. 

Kemudian diikuti dengan penandatanganan Konvensi Tentang Perlindungan 

Warisan Budaya dan Alam Dunia pada 7 Desember 1988 oleh Perdana Menteri 

Malaysia tersebut.
107

  

Dengan ditandatanganinya konvensi tersebut, dapat dikatakan bahwa 

Pemerintah Federal Malaysia telah sepenuhnya meratifikasi dan menyetujui isi 

perjanjian di dalamnya. Hal tersebut juga dapat dilihat dari komitmen Pemerintah 

Malaysia dalam melaksanakan aturan-aturan serta menjalankan prosedur yang 

terdapat pada pasal-pasal konvensi tersebut. Salah satunya adalah seperti yang 

tertulis pada pasal 4 dan 5 Konvensi Tentang Perlindungan Warisan Budaya dan 

Warisan Alam dimana setiap negara berkewajiban untuk memelihara berbagai 

warisan budaya dan alam di negaranya melalui upaya identifikasi dan penyediaan 

program-program perencanaan yang komprehensif guna melindungi warisan-

warisan tersebut. 

Dalam rangka mengikuti prosedur yang terdapat pada konvensi tersebut, 

Pemerintah Negeri Penang menyediakan Draft Heritage Management Plan. Draft 

ini dibentuk secara khusus untuk keperluan mendaftarkan kota George Town 
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sebagai World Heritage City. Draft ini merupakan dokumen berisi tentang 

deskripsi banguan-bangunan tua dan peninggalan-peninggalan budaya yang 

terdapat di kota George Town dilengkapi informasi mengenai dasar hukum dan 

program-program perencanaan yang akan digunakan untuk mengontrol berbagai 

kegiatan perlindungan dan pemeliharaan warisan di kota George Town.
108

 

Draft Heritage Management Plan merupakan hasil dari diskusi dan 

kerjasama berbagai instansi baik itu instansi pemerintahan maupun instansi non-

pemerintahan di Malaysia. Draft ini berfungsi sebagai panduan bagi segala 

aktivitas yang mungkin berdampak pada warisan-warisan yang ada di kota George 

Town.
 109

  Di samping itu, Draft perencanaan ini juga nantinya akan diajukan 

kepada Komite Warisan Dunia UNESCO guna keperluan penilaian dan sebagai 

bentuk jaminan bahwa Malaysia serius dalam melindungi dan memelihara warisan 

nasionalnya.  

Selain hal tersebut, upaya dari Pemerintah Negeri Penang dan Pemerintah 

kota George Town dalam menerbitkan berbagai perencanaan tata kota telah 

membantu mencegah masyarakat dari berbagai aksi pembangunan dan 

penggunaan lahan yang akan merugikan bangunan-bangunan bersejarah yang ada 

di Kota George Town. Di samping itu, upaya kelompok masyarakat seperti PHT 

dan Arts-ED melalui program-program yang edukatif juga terbukti telah berperan 

meningkatkan kesadaran masyarakat lokal untuk turut berkontribusi melindungi 

serta memelihara warisan yang ada di kota George Town. Adanya upaya-upaya 
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yang telah dilakukan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat tersebut, kota 

George Town bisa dikatakan telah layak untuk meraih status World Heritage City.  

Kelayakan inilah yang kemudian mempengaruhi penilaian Komite Warisan 

Dunia untuk segera memasukan kota George Town ke dalam Daftar Warisan 

Dunia. Dengan dibentuknya Draft Heritage Management Plan, diterbitkannya 

perencanaan-perencanaan tata kota dan terlaksanannya berbagai program-program 

edukasi, Malaysia dianggap telah mematuhi dan menjalankan berbagai prosedur 

yang ada pada Konvensi Tentang Perlidungan Warisan Budaya dan Alam Dunia. 

Dalam hal ini, Malaysia bisa dikatakan telah layak dan siap dalam berkomitmen 

melindungi warisan-warisan yang ada di kota George Town. Alhasil, kelayakan 

tersebut telah mempengaruhi penilaian Komite Warisan Dunia UNESCO hingga 

akhirnya secara resmi kota George Town dinobatkan sebagai World Heritage City 

pada Juli 2008. 

Lebih jauh, keputusan Malaysia dalam meratifikasi Konvensi Tentang 

Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia merupakan tindakan yang 

dilakukan atas dasar kepentingan. Kepentingan Malaysia dalam hal ini ialah ingin 

agar kota George Town dinobatkan sebagai Word Heritage City untuk mendapat 

perlindungan internasional atas warisan yang ada di dalamnya. Kepentingan 

tersebut didasarkan pada Norma Tentang Warisan Budaya dan Warisan Alam 

yang dibangun UNESCO melalui pengenalan Konvensi Tentang Perlindungan 

Warisan Budaya dan Alam Dunia pada tahun 1972. 

Di samping itu, menyadari tingginya tingkat ancaman yang akan 

membahayakan warisan dunia serta kerugian yang akan ditimbulkan jika sampai 
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kehilangannya, Malaysia menganggap bahwa meratifikasi Konvensi Tentang 

Perlindugan Warisan Budaya dan Alam Dunia merupakan sesuatu yang perlu. 

Dalam hal ini, meratifikasi sebuah konvensi adalah wujud suatu negara mau 

mengikatkan diri pada norma. Dengan kata lain, Malaysia mau meratifikasi 

konvensi tersebut bukan karena paksaan untuk mematuhi Norma Tentang Warisan 

Budaya dan Warisan Alam melainkan karena hal tersebut merupakan tindakan 

yang memang baik dan pantas untuk dilakukan. 

Berdasarkan hal tersebut pula, tindakan Pemerintah Federal Malaysia dalam 

meratifikasi Konvensi Tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia 

dapat diartikan sebagai tindakan Malaysia dalam memahami norma. Di samping 

itu, tindakan tersebut juga membuktikan norma telah diterima secara penuh dan 

terinternalisasi dengan baik di Malaysia. Hal ini tercermin dari kebiasaan 

Malaysia dalam berinteraksi dimana baik itu pemerintah maupun berbagai 

kelompok kepentingan bekerja sama dan turut berkontribusi dalam berupaya 

mendaftarkan kota George Town sebagai World Heritage City untuk tujuan 

memperoleh perlindungan internasional terhadap warisan-warisan di dalamnya. 

Terinternalisasinya norma dengan baik di Malaysia telah menunjukkan 

bahwa norma sangat besar pengaruhnya dalam menentukan tindakan suatu negara. 

Di sisi lain, komitmen suatu negara untuk mengikatkan diri pada norma 

merupakan wujud dari meningkatnya perhatian internasional terhadap isu akan 

pentingnya melindungi warisan dunia. Hal ini membuktikan, sejak awal 

kemunculannya hingga diadopsi oleh banyak negara, norma telah berevolusi 
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menjadi sebuah kesepakatan internasional yang pada akhirnya mampu menjadi 

penentu tindakan suatu negara. 

Berlandaskan perihal tersebut, keinginan Malaysia dalam mewujudkan 

George Town sebagai World Heritage City dapat dikatakan sebagai relevansi dari 

daur hidup atau evolusi norma. Berawal dari digagasnya norma tentang 

pentingnya melindungi dan memelihara warisan dunia oleh UNESCO dalam 

berbagai forum internasional, kemudian melahirkan sebuah kesepakatan dalam 

bentuk Konvensi Tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia 1972. 

Konvensi inilah yang kemudian mendorong tindakan negara-negara termasuk 

Malaysia untuk melindungi dan memelihara warisan dunia. Dengan kata lain, 

norma menjadi alasan dibalik keinginan Malaysia mewujudkan George Town 

sebagai World Heritage City. 

Secara sederhana, penulis menyimpulkan bahwa keinginan Malaysia dalam 

mewujudkan George Town sebagai World Heritage City dilatarbelakangi oleh 

ketaatan terhadap Norma Tentang Warisan Budaya dan Warisan Alam. Sebagai 

bagian dari masyarakat internasional, Malaysia tidak ingin dianggap gagal dalam 

melindungi dan memelihara warisan-warisan nasionalnya. Sehingga keinginan 

Malaysia dalam meraih status World Heritage City bagi kota George Town bukan 

semata-mata hanya untuk memperoleh perlindungan internasional bagi warisan-

warisan yang terdapat di dalamnya, namun juga karena tindakan tersebut adalah 

perihal yang dianggap baik dan pantas. Ini membuktikan bahwasannya Malaysia 

bertindak berdasarkan logika kepantasan. 

 


