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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jakarta adalah ibukota Negara Indonesia dan juga merupakan salah satu kota 

tertua di Indonesia yang sejak masih bernama Sunda Kelapa, kemudian menjadi 

Jayakarta, lalu menjadi Batavia telah memiliki peran yang cukup penting dalam 

sejarah perkembangan  Negara Indonesia. Cerita tentang perjuangan terhadap 

penindasan, serta tragedi berdarah juga banyak terjadi dan telah menjadi bagian 

tersendiri bagi kota Jakarta. Seperti, pada tahun 1740, dimana data kontemporer 

menyebutkan tidak kurang dari 10 ribu orang Cina telah menjadi korban dalam 

insiden ini (Tragedi Angke). 

Orang Cina sudah berdagang di Jayakarta jauh sebelum kemunculan VOC.  

Bahkan sudah ada yang cukup lama menetap di wilayah tersebut untuk menanam 

tebu dan menyuling arak yang terkenal di kalangan para pelaut. Ketika VOC 

mulai menjejakkan kakinya di wilayah ini, perusahaan tersebut (VOC) pun 

menjalin hubungan baik dengan Orang Cina. (Blackburn, 2011: 33). 

Sejak masa Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen (1627-1629), hubungan baik 

antara warga Tionghoa dengan VOC ini dapat terjalin dengan baik, hingga 

bertahun-tahun setelah Coen tak lagi menjabat sebagai gubernur jenderal. bahkan 

warga Tionghoa memberikan penghargaan kepada Gubernur Jenderal Jacques 



2 

 

Specx berupa sebuah medali dari emas. Akan tetapi semua berubah setelah makin 

banyaknya warga Tionghoa yang datang ke Batavia. (Wijayakusuma, 2005 : 78). 

Pada masa pemerintahan Johannes  Camphuijs (masa pemerintahan 1684-1691) 

tepatnya pada tanggal 21 Mei 1690, mulai dikeluarkan peraturan untuk membatasi 

masuknya orang Tionghoa ke Batavia/Jawa. Vermeulen mengungkapkan salah 

satu penyebab terbitnya peraturan Mei 1690 adalah “meningkatnya berbagai 

gerombolan Tionghoa di Batavia.” Mereka tidak meninggalkan Tiongkok sebagai 

pedagang atau memilliki ketrampilan tetapi melakukan “banyak tipuan kasar, 

pencurian, penipuan, dan tindakan tidak pantas lainnya.” (Vermeulen, 2010: 25). 

Sampai dengan awal abad ke 18, hubungan dagang antara Batavia dan Tiongkok 

bertambah penting. Akan tetapi kondisi ekonomi Batavia pasca 1725 terus  

memburuk. Buku-buku akuntansi menunjukkan kerugian modal yang terjadi 

selama beberapa tahun berturut-turut. (Vermeulen, 2010: 35). Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh J.L. Blusse pada tahun 1988 yaitu : 

Habisnya sumber daya tanah dan hutan telah menekan industri ini (gula) 

dan kemudian ditambah lagi dengan kemunduran ekspor karena telah 

ditutupnya pasar Persia yang menguntungkan itu. Yang paling dirugikan 

adalah orang Cina. Hampir semua pabrik gula dimiliki orang Cina dan 

dikerjakan orang-orang Cina, terutama oleh para imigran yang baru datang 

ke Batavia. Sebagian besar komunitas Cina juga tergantung secara 

langsung maupun tidak langsung pada industri ini. (Remmelink, 1994: 

153). 

 

Jumlah imigran Cina yang terus meningkat membuat VOC menerapkan berbagai 

peraturan guna membatasi jumlah orang Cina di Batavia. Di antaranya pada 

tanggal 10 Juni 1727, diputuskan untuk memulangkan semua orang Tionghoa 

yang telah menetap di Batavia selama 10-12 tahun, tetapi tidak dapat 
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menunjukkan surat izin tinggal. Vermeulen mengungkapkan bila setiap orang 

Tionghoa yang tidak memiliki izin semacam ini setelah tanggal kadaluarsanya 

akan dianggap “orang yang memasuki koloni secara ilegal dan sembunyi-

sembunyi atau disembunyikan.” (Vermeulen, 2010: 38-39). 

Sejak akhir tahun 1739 dan 1740 mulai muncul ketidakpuasan dan kekhawatiran 

di kalangan orang Cina yang tinggal di Batavia terhadap perlakuan dan kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan VOC. Puncaknya adalah dikeluarkannya resolusi 

tanggal 25 Juli 1740, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Adrian 

Valckenier. Pelaksanaan resolusi ini menimbulkan ketegangan yang terjadi di 

kalangan Tionghoa di luar dan di dalam Batavia. (Vermeulen, 2010: 43-44). 

Willem Remmelink mengungkapkan : 

Resolusi ini memerintahkan bahwa semua orang Tionghoa yang 

mencurigakan tanpa pedui mereka memiliki surat izin atau tidak, harus 

ditangkap dan diperiksa. Apabila mereka ternyata tidak mempunyai 

penghasilan atau menganggur, mereka akan dipulangkan ke Tiongkok atau 

dibuang ke Ceylon (Sri Lanka) dan Tanjung Harapan untuk bekerja di 

perkebunan dan pertambangan sebagai kuli. (Remmelink, 1994: 126). 

 

Para pejabat kompeni menggunakan kesempatan ini untuk memeras para orang 

Tionghoa kaya yang menginginkan surat izin, demi kepentingannya sendiri. 

Wijayakusuma menjelaskan bila warga Cina bertambah gelisah dan panik ketika 

muncul gosip bahwa orang-orang Cina itu sebenarnya ditenggelamkan ke laut. 

(Wijayakusuma, 2005 : 88). 

Isu ini memicu beberapa kelompok orang Cina di sekitar Batavia yang dipimpin 

oleh Khe Pandjang atau Wang Tai Pan  untuk memberontak pada 7 Oktober 1740. 
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Pemberontakan orang-orang Cina tersebut mengundang reaksi yang sangat keras 

dari VOC.  

Pada malam tanggal 9 Oktober 1740 terjadi kebakaran terhadap warung-warung 

Tionghoa yang diartikan oleh VOC sebagai tanda dimulainya pemberontakan 

orang Tionghoa, sehingga yang terjadi kemudian adalah penjarahan, pembakaran 

rumah, dan pembunuhan besar-besaran terhadap orang Tionghoa di Batavia. 

(Setiono, 2008 : 114-115).  

Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740, 

ketika Valckenier memerintahkan agar semua pembunuhan dihentikan. Kondisi di 

dalam kota sudah reda, dan pengejaran terhadap warga Tionghoa yang 

memberontak di luar tembok kota terhenti pada bulan November. Tragedi ini 

kemudian lebih dikenal dengan nama Geger Pecinan atau Tragedi Angke. Lebih 

dari 10.000 jiwa orang Tionghoa telah tewas akibat tragedi ini. (Wijayakusuma, 

2005 : 115). 

Peristiwa ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bukan hanya bagi warga 

Tionghoa yang menjadi korban, tetapi juga berdampak buruk bagi VOC dan 

situasi di dalam dan di luar Batavia. Orang-orang Tionghoa yang selamat hanya 

berdiam diri di rumah sehingga kondisi perekonomian Batavia merosot tajam. 

Peristiwa ini menyebabkan terganggunya sistem distribusi dan kelangkaan barang 

secara besar-besaran di Batavia, karena status warga Tionghoa adalah sebagai 

pedagang perantara dalam sistem perdagangan di Batavia.   

Peristiwa-peristiwa tadi kemudian memaksa VOC untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan tersebut, akan tetapi kondisi serta kerugian-kerugian di Batavia belum 
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dapat dipulihkan hingga beberapa tahun ke depan. Pemerintah Hindia-Belanda 

kembali menyadari pentingnya peran orang Tionghoa dalam kehidupan Batavia 

walaupun enggan untuk membiarkan orang Tionghoa tinggal di dalam kota. 

Mereka lantas mendirikan pemukiman khusus yang sejak saat itu menjadi pusat 

pecinaan Jakarta, yaitu di wilayah Glodok. (Wijayakusuma, 2005 : 114). 

Barulah pada masa pemerintahan van Imhoff posisi warga Tionghoa semakin 

baik. Selama periode ini kompeni semakin menyadari pentingnya kehadiran 

warga Tionghoa dalam koloni mereka. Kekuatan ekonomi warga Tionghoa mulai 

kembali pulih pada paruh kedua abad ke 18 dan ke 19, meskipun demikian, 

hubungan antara warga Tionghoa dan Belanda tidak pernah sama seperti sebelum 

terjadinya peristiwa Tragedi Angke tahun 1740. 

B. Analisis Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara singkat di atas, 

maka penulis mengidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Faktor penyebab terjadinya Tragedi Angke di Batavia yang terjadi antara  

tahun 1690-1740 M. 

2. Proses terjadinya Tragedi Angke di Batavia pada tahun 1740 M.  

3. Pengaruh dari terjadinya Tragedi Angke dalam bidang sosial-ekonomi di 

Batavia pada tahun 1740-1744 M. 

 

2. Pembatasan Masalah 
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Agar dalam penyusunan penelitian ini sesuai dengan apa yang akan diharapkan 

penulis, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada “Pengaruh 

dari terjadinya Tragedi Angke dalam bidang sosial-ekonomi di Batavia pada tahun 

1740-1744 M.” 

3. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah di atas maka masalah yang telah dibatasi dapat 

dirumuskan sebagai berikut “Apa sajakah pengaruh dari terjadinya Tragedi Angke 

pada bidang sosial-ekonomi di Batavia pada tahun 1740-1744 M?” 

C. Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Pengaruh Tragedi Angke dalam bidang sosial-ekonomi di Batavia pada tahun 

1740-1744 M  

2. Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian tentunya akan dapat memberikan berbagai manfaat bagi semua 

orang yang membutuhkan informasi tentang masalah yang penulis teliti, adapun 

kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan sumbangan berupa informasi kepada setiap pembaca 

yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah kota Jakarta mengenai 

Tragedi Angke di Batavia pada tanggal 9-22 Oktober tahun 1740. 
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2. Dapat memberikan sumbangan berupa informasi kepada pembaca 

mengenai pengaruh dari  teradinya Tragedi Angke di Batavia pada bidang 

sosial-ekonomi. 

 

 

3. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Subjek Penelitian : Tragedi Pembantaian Etnis Tionghoa 

b. Objek Penelitian : Pengaruh dari adanya Tragedi Angke 

di                                 Batavia pada  tahun 1740. 

c. Tempat Penelitian :  Arsip Nasional RI 

d. Waktu Penelitian : Tahun 2013 

e. Konsentrasi Ilmu : Sejarah 
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