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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR

DAN PARADIGMA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pengaruh Sosial Ekonomi

Istilah Pengaruh menurut Purwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda)

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuataan seseorang.

(Purwadarminta,  1985:  731). Menurut Badudu dan Zain Pengaruh adalah (1)

daya yang menyebabkan suatu yang terjadi ;(2) suatu yang dapat membentuk

atau mengubah suatu yang lain; (3) tunduk atau mengikuti karena kuasa atau

kekuatan orang lain. (Badudu, 1994 : 1031).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan

sesuatu yang dapat  mendorong atau memicu terjadinya perubahan. Adapun

pengaruh yang dibahas dalam penelitian ini, adalah pengaruh sosial ekonomi,

dari peristiwa pembantaian etnis Tionghoa tanggal 9-22 Oktober tahun 1740.

Kata sosial-ekonomi sendiri merupakan pengambungan dari kata sosial dan

ekonomi. Kata sosial berasal dari bahasa latin socius, yang artinya sahabat,

sedangkan kata ekonomi bearasal dari bahasa Yunani “oikos” yaitu rumah, dan

“nemein” yang berarti mengurus atau mengelola. (Dagun, 1992 : 42).
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Sekilas Sosial dan Ekonomi seperti dua hal dan cabang ilmu yang berbeda,

namun diantara keduanya sebenarnya terdapat kaitan yang erat. Salah satunya

adalah, jika keperluan ekonomi tidak terpenuhi maka akan terdapat dampak

sosial yang terjadi di masyarakat. Begitu juga bila terdapat suatu permasalahan

sosial, maka juga akan menimbulkan dampak ekonomi di masyarakat itu.

2. Konsep Tragedi Angke

Kata  tragedi menurut Badudu dan Zain dapat berarti (1)  sandiwara sedih

(pelaku utamanya menderita kesengsaraan lahir dan batin yang luar biasa atau

sampai meninggal), dan (2) peristiwa yang menyedihkan. Dari pendapat tadi

maka istilah tragedi yang paling cocok dalam masalah ini ialah tragedi sebagai

peristiwa yang menyedihkan.

Menurut salah seorang budayawan Betawi, kata "angke" berasal dari bahasa

Hokkian, yakni "ang" yang berarti merah dan "ke" berarti sungai atau kali. Hal

ini dikarenakan pada waktu terjadinya pembantaian tersebut, mayat orang-

orang Tionghoa tersebut banyak yang kemudian ditemukan di muara Kali

Angke, hal ini menyebabkan warna Kali Angke pada saat itu berubah menjadi

merah karena darah. Namun, menurut budayawan Betawi Ridwan Saidi, kata

"angke" berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta, yang berarti kali yang

dalam.

(http://www.okezone.com/okejakarta/kali_angke,bekas_tempat_pembantaian_e

tnis tionghoa/ diunduh 8 Januari 2013 pukul 16.00 WIB).

Tragedi Angke adalah sebuah pembataian yang terjadi pada tahun 1740 yang

telah menewaskan 10.000 warga etnis Tionghoa. Tragedi ini berawal dari
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masalah memanasnya hubungan antara permintah VOC dengan imigran

Tionghoa yang ada di Jakarta waktu itu, akibat dari bertambahnya jumlah

imigran Tionghoa pada saat itu, yang ditambah dengan kebijakan VOC yang

merugikan warga Tionghoa. Hal ini menimbulkan pemberontakan warga

Tionghoa pada tanggal 7 Oktober 1740, yang kemudian berkembang menjadi

huru-hara yang menewaskan ribuan orang Tionghoa di Batavia pada tanggal 9-

22 Oktober 1740 (Tragedi Angke).

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bila yang dimaksud dengan

Konsep Tragedi Angke di Batavia pada tahun 1740 adalah  peristiwa sedih

berupa huru-hara yang menewaskan ribuan orang Tionghoa di Batavia yang

terjadi pada tahun 1740, dimana mayat dari para korban tersebut banyak

ditmukan di muara Kali Angke.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang coba dikembangkan adalah mengenai pengaruh Tragedi

Angke di Batavia, yang dimulai pada tanggal 9 - 22 Oktober 1740. Data

kontemporer menyebutkan tidak kurang 10 ribu orang Cina telah dibantai oleh

VOC secara kejam.

Tragedi ini berawal dari masalah  memanasnya  hubungan antara permintah

VOC dengan imigran Tionghoa yang ada di Jakarta waktu itu, akibat dari

bertambahnya jumlah imigran Tionghoa pada saat itu, yang ditambah dengan

kebijakan VOC yang merugikan warga Tionghoa. Hal ini menimbulkan

pemberontakan warga Tionghoa pada tanggal 7 Oktober 1740, yang kemudian

berkembang menjadi Tragedi Angke.
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Peristiwa tersebut telah mempengaruhi kondisi perekonomian di Batavia.

Aktifitas ekonomi menjadi sepi akibat masih banyaknya pedagang Tionghoa

yang masih mengurung diri di rumah. Banyak bangunan, terutama milik para

Tionghoa kaya yang ada di  pinggiran Kali Besar rusak  parah atau hangus

terbakar, sementara banyak barang-barang milik warga Tionghoa yang kaya

dijarah atau ikut hangus terbakar. Sepinya aktifitas ekonomi di Batavia

memberikan dampak buruk tidak hanya terhadap warga tionghoa saja, tetapi

juga masyarakat Batavia pada umumnya. Hal ini menjadi masalah baru bagi

pemerintah Hindia-Belanda.

Peristiwa pembantaian ini mengakibatkan dampak yang sangat besar, bukan

hanya bagi warga Tionghoa yang menjadi korban, tetapi juga berdampak bagi

VOC dan situasi di dalam dan di luar Batavia.. Perekonomian warga Batavia

merosot akibat warga Tionghoa yang masih mengurung diri di rumah, dan

enggan  melakukan aktifitas ekonomi. Hal ini membuat distribusi barang

menjadi terganggu, sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga barang.
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C. Paradigma

Pemberontakan Etnis Tionghoa terhadap

VOC pada tahun 1740

Tragedi Angke di Batavia pada tanggal 9-22

Oktober tahun 1740

Bidang Sosial Ekonomi di
Batavia pada tahun 1740-1744

Keterangan :

: Garis Pengaruh
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