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BAB    I

PENDAHULUAN

           Australia yang sekarang kita kenal, merupakan satu-satunya negara yang merupakan satu benua. Australia mempunyai sejarah yang cukup panjang, bermula dari kisah pelayaran para penjelajah dari berbagai negara terutama bangsa Belanda kemudian disusul oleh bangsa Inggris. Bangsa Inggris akhirnya muncul sebagai penguasa tunggal yang  memiliki benua secara utuh dengan tujuan sebagai tempat pembuangan narapidana ( penal settlement). Walaupun tampaknya hanya sebagai tempat pembuangan narapidana, namun dalam pengajuan usul sebagai tempat pembuangan narapidana tersebut mengalami proses yang cukup rumit dan cukup lama. Proses yang rumit dan panjang tersebut disebabkan karena Inggris tidak begitu mudah menerima usul dari para penjelajah, walaupun sudah dilakukan penyelidikan dan pemetaan secara seksama dan akurat.  
	Terkait dengan perkembangan koloni Inggris di Australia, berjalan sangat lamban, karena masing – masing koloni mengalami perkembangan yang berbeda – beda, namun begitu emas ditemukan di Bathurst, maka Australia mengalami perkembangan yang sangat luar biasa.  Berikut ini akan dibahas mengenai Gold Rush ( penemuan Emas ) yang sangat mempengaruhi perkembangan kolonisasi di Australia. 


B A B     II
KEDATANGAN ORANG – ORANG EROPA KE AUSTRALIA

Dewasa ini ditemukan bukti di danau Mungo yang kini terlihat kering dan gersang di barat daya New South Wales menunjukkan bahwa benua ini didiami manusia paling sedikit sejak 38.000 tahun yang lalu. Sebelum kedatangan pemukim – pemukim kulit putih pertama yang diketahui penduduk asli hidup selaras dengan alam sekitarnya, dan telah digambarkan oleh Panitia Pemeriksa Tanah Nasional yang diangkat oleh pemerintah Australia sebagai orang –orang yang pertama kali melindungi benua tersebut. ( First Conservers)  
Australia merupakan benua terakhir yang berhasil ditemukan orang – orang Eropa, terutama orang –orang Belanda dan Inggris. Sebab – sebab keda- tangan orang Belanda ke Timur adalah sebagai penjelajah, pedagang, dan penjajah pada akhir abad ke – 16, dapat dicari dan dihubungkan dengan kejadian – kejadian penting di Eropa pada waktu itu. Reformasi yang pada dasarnya adalah masalah gereja dan keyakinan dalam kehidupan keagama- maan, melahirkan akibat – akibat dan konsekuensi yang luas juga di bidang politik, perdagangan dan kepentingan – kepentingan kemanusiaan lainnya. Ternyata pengaruh reformasi ini meluas dari Eropa hampir ke seluruh penjuru dunia.
            Pendaratan yang pertama yang tercatat dilakukan oleh orang – orang Eropa  dari Portugis, yang bernama Luis De Torres. Ada pendapat bahwa Torres mendarat di Australia Utara, namun ada pendapat bahwa Torres tidak mendarat tapi hanya lewat saja. Mendara atau lewat namun namanya telah diabadikan menjadi selat Torres yang membatasi antara Australia dengan Papua Nuginea.  Selanjutnya pada tahun 1606 ketika Willem Janszoon dengan kapalnya Duyfken sampai di pantai barat semenanjung York, tempat yang ia singgahi disebut Tanjung Keerweer yang berarti kembali lagi (turn back). Pada tahun 1616 seorang Belanda Dirk Hartog dengan kapalnya Eendracht mendarat di Teluk Shark,dan mendarat di pulau-pulau yang sekarang disebut Hartog’s Islands. sebelum pulang dia meninggalkan piring yang dipakukan pada tiang yang memuat pemberitaan tentang kedatangan- nya di Australia. Isi dari tulisannya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut : ” Pada tanggal 25 Oktober 1616, kapal Eendracht di bawah pimpinan Dirk Hartog dari Amsterdam telah sampai di tempat ini dan berlayar lagi menuju Banten pada tanggal 27 bulan yang sama”. Piring tersebut kelak ditemukan oleh Willem Vlaming dan dibawa ke Belanda. Pendatang dari Belanda berikutnya adalah Abel Tasman dengan memimpin dua buah kapalnya Heemskerk dan Zeehaen Abal Tasman meninggalkan Batavia pada tanggal 14 Agustus 1642 dengan disertai seorang pilot yang berpengalaman bernama Frans Fisher. Pada tanggal 21 November 1642 Tasman menemukan daratan yang disebut Van Diemen’s Land, yang sekarang kita kenal dengan nama Tasmania. Setelah menyusuri separoh dari pantai pulau ( pantai bagian selatan), pada tanggal 4 Desember  Tasman meneruskan pelayarannya ke arah timur dan pada tanggal 11 Desember mereka sampai di pantai barat South Island (New Zealand) dan mendarat di suatu tempat yang disebutnya Massacre Bay karena tiga anak buahnya terbunuh oleh penduduk asli pulau itu. Dari New Zealand Abel Tas-man meneruskan pelayarannya memasuki Pasifik. Setelah singgah di Friendly Island dia kembali ke Batavia dengan menyusuri pantai utara Irian Dia tiba di Batavia pada tanggal 15 Juni 1643.
	Setelah pelayaran – pelayaran Abel Tasman itu, Bangsa Belanda mulai menggunakan New Holland untuk menyebut daratan Australia sekarang. Nampaknya pelayaran Abel Tasman ini merupakan pelayaran penyelidikan terakhir orang – orang Belanda kearah daratan Australia.
	Kesan mereka orang – orang Belanda terhadap New Holland adalah daratan yang gersang sehingga mereka tidak tertarik untuk mengadakan pendudukan disana. Perlu diingat, bahwa tujuan utama Belanda datang ke Timur adalah untuk memperoleh keuntungan meterial sebanyak- banyaknya. Bagi orang- orang Belanda New Holland tidak memberikan keuntungan apa-apa, sehingga pemimpin tertinggi VOC di Belanda menyesalkan tindakan Anthony Van Diemen yang dianggapnya memboroskan uang, tenaga, dan kapal untuk penyelidikan yang tidak jelas. Penyelidikan yang dianggap mereka sia-sia tersebut, maka semua penyelidikan semacam itu dihentikan.
	Sebenarnya New Holland, Van Diemen’s Land da New Zealand mem- punyai semua yang diharapkan oleh pemimpin VOC Amsterdam, namun semua itu ( emas dan permata ) memerlukan pengamatan, penyelidikan, dan setelah itu penggalian dan akhirnya diperlukan pengolahan. Di samping itu Abel Tasman dan penemu – penemu Belanda lainnya telah memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari peta yang ditinggalkan oleh Abel Tasman telah menambah daratan Australia yang meliputi seluruh pantai utara, pantai barat, dan sebagian pantai selatan, sebagian Van Diemen’s Land ( Tasmania ) dan New Zealand kepada dunia yang diketahui dunia pada waktu itu.
Setelah ekspedisi Tasman II, untuk beberapa saat lamanya cerita tentang penemuan benua Australia dapat diibaratkan dengan malam gelap tak berbintang. Namun kurang dari setengah abad kemudian kesepian itu dipecahkan oleh secercah sinar redup yang berasal dari seorang bajak laut berkebangsaan Inggris bernama William Dampier.
Dalam tahun 1688, benua Australia mendapat kunjungan dari serombongan bajak laut yang diantaranya terdapat William Dampier. Rombongan ini menggunakan kapal yang bernama Cygnet. Rombongan ini mendarat di pantai barat laut dekat Melville Island dan tinggal beberapa minggu di sana untuk membersihkan kapal mereka.
Satu hal yang dapat diketahui adalah bahwa William Dampier kemudian kembali ke Inggris. Setelah William Dampier kembali ke Inggris, ia menerbitkan tulisan tentang pelayarannya itu. Tulisannya itu tepat sekali waktunya, karena merupakan pada saat itu pemerintah Inggris sudah mulai memikirkan untuk mendapatkan daerah di dekat indonesia untuk tidak membiarkan seluruh keuntungan perdagangan di wilayah ini dikuasai oleh Belanda. Oleh karena itu pemerintah Inggris terdorong untuk menyelidiki New Holland. Dalam tahun 1699 pemerintah Inggris, dalam hal ini Angkatan Laut Inggris, mempercayakan kapal Roebuck ke bawah komando Dampier untuk menyelidik New Holland. Pada tanggal 6 Agustus 1699 Dampier berhasil mendarat di suatu tempat yang kemudian dia sebut namanya Shark’s Bay, karena di tempat ini mereka menangkap dan memakan ikan hiu (shark). Selama kurang lebih empat bulan, Dampier menyusuri pantai barat dan utara Nem Holland. Dalam tulisannya setelah ia kembali lagi ke Inggris tidak ada terbaca hal-hal yang dapat mendorong untuk melakukan kolonisasi di sana. Setelah pelayaran Dampier yang kedua ini, Australia kembali menjadi sepi selama kurang lebih 70 tahun, sampai suatu saat muncul pelaut yang namanya tak dapat dipisahkan dari sejarah penemuan benua Australia.
Dalam tahun 1769 para ahli astronomi Inggris memperkirakan akan terjadi suatu peristiwa penting, yaitu ”transit of Venus”. Royal Society of London menghendaki agar dilakukan pengamatan yang teliti atas peristiwa tersebut. Oleh karena peristiwa itu hanya bisa diamati dengan baik dari lautan selatan, maka Royal Society of London meminta kepada Angkatan Laut Inggris menyediakan sebuah kapal besar beserta anak buahnya untuk keperluan tersebut. Sesuai dengan permintaan tersebut maka Angkatan Laut memberi sebuah kapal bebobot mati 370 ton lalu diberi nama baru Endeavour Bark, namun dalam buku-buku yang mengisahkan pelayaran Cook hanya dikenal dengan nama Endeavour. (Semula kapal itu bernama Earl of Pembroke) Untuk memimpin ekspedisi ini ditunjuk James Cook, Seorang perwira Angkatan Laut yang memiliki kecakapan mengagumkan dalam hal membuat peta.
Kapal James Cook ddperintahkan berlayar ke Tahiti agar ”transit of Venus” itu dapat diamati dengan baik. Inilah tugas pertama yang menjadi tanggung jawab ames Cook. Tugas kedua adalah berusaha melakukan penemuan di Pasifik Selatan dengan berlayar terus sampai ke garis Lintang Selatan 40°. Dengan perkataan lain, ia ditugaskan mencari ”Terra Australis Incognita”, daratan luas yang diyakini membentang dengan kutub selatan. Apabila ia tidak menemuka daratan, barulah ia melakukan tugas selanjutnya, yaitu menyelidiki New Zealand yang sudah ditemukan oleh Abel Tasman. Sesudah itu ia boleh pulang. Jadi menyelidiki New Hollan tidak termasuk tugas James Cook.
James Cook berangkat dari Inggris pada tanggal 26 Agusstus 1768. Tujuan pertama pelayaran Cook ini ialah Tahiti, dimana ia akan melakukan tugasnya yang pertama yaitu mengamati ”transit of Venus”. Rombongan Cook sampai di Tahiti pada bulan april 1769, dan menyaksikan terjadinya ”transit of Venus” pada permulaan Juni tahun itu juga. Setelah tugas ini selesai, Cook mulai bergerak untuk melaksanakan tugasnya yang kedua, yaitu mencoba mencari ”daratan selatan”. Untuk itu berlayar ke arah selatan sampai garis yang telah ditentukan. Dia tidak menemukan daratan disana. Udara yang sangat dingin serta cuaca yang tidak mendukung menyebabkan ia tidak melanjutkan pelayarannya, lalu memutuskan untuk menyelidiki New Zealand yang sudah ditemukan oleh Tasman. Pada bulan Oktober 1769, Cook berhasil mencapai New Zealand. Ia mendarat di pantai timur North Island. Dari sana ia melanjutkan pelayarannya ke arah utara, dan berhenti sejenak di sebuah teluk. Disini ia menyaksikan lagi peristiwa astronomi lain, yaitu “transit of Mercury”. Ia menggunakan enam bulan waktunya mengelilingi North Island dan South Island, dan dengan demikian berhasil meyakinkan dirinya bahwa New Zealand bukanlah bagian dari daratan luas sebagai mana diduga sebelumnya. Dari sana ia meneruskan pelayaran untuk menyelidiki Van Diemen’s Land.
Pada hari pertama April 1770, Cook meninggalkan New Zealand menuju Van Diemen’s Land. Besarnya ombak laut di laut selatan menyebabkan ia gagal mencapai Van Diemen’s Land, namun ia sampai ke pantai Timur Australia, pantai yang belum pernah didatangi oleh orang Eropa. Ia mendarat di suatu tempat, kira-kira di perbatasan New South Wales dengan Victoria sekarang. Mereka mendarat di suatu teluk yang semula di beri nama Stngray Harbour. Kemudia nama tempat ini diubah manjadi Botany Bay, mengingat banyaknya tumbuh-tumbuhan yang dikumpulkan oleh Joseph Banks bersama Solander dari sekitar teluk tempet mereka mendarat itu. Kesan Cook terhadap daerah itu sangat berbeda dengan kesan orang-orang Belanda yang menemukan pantai-pantai yang lain.
Dari Botany Bay, Cook meneruskan pelayarannya ke arah utara dengan menyusuri pantai timur Australia. Setelah melewati ujung Semenanjung York, pada sebuah pulau yang diberi nama Possession Island, Cook menancapkan bendera Inggris sambil meng-claim seluruh daerah itu menjadi milik Inggris. Cook memberi daerah itu New Wales atau New South Wales. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1770. Dari sana Cook meneruskan pelayarannya ke Batavia. Setelah tinggal beberapa hari di Batavia, Cook meneruskan pelayarannya kembali ke Inggris dengan melalui Tanjung Pengharapan Baik. Mereka tiba di Inggris pada tanggal 13 Juli 1771.
Penemuan Cook ini sangat berarti. Laporan-laporan mereka tentang daerah New South Wales menimbulkan kesan yang sangat berbeda dengan kesan pemimpin VOC setelah menerima laporan ekspedisi Tasman. Laporan Cook beserta anggota rombongannya inilah yang akhirnya mendorong pemerintah Inggris untuk melakukan kolonisasi disana.
Pada hakekanya cook tidak menemukan Australia; bangsa Belandalah yang pantas mendapat kehormatan untuk tiu. Akan tetapi penemuan Cooklah yang membuka jalan untuk menyelesaikan teka-teki yang dibuka oleh Belanda namun mereka berhasil memecahkannya. Dengan menemukan pantai Timur Australia itu, Cook tidak hanya berhasil memecahkan teka-teki yang oleh Belanda tak terpecahkan itu, akan tetapi ia jugalah yang meletakkan dasar bagi negeri ini untyk berkembang seperti sekarang. Seandainya seluruh pantai Australia sama dengan yang ditemukan oleh oran-orang Belanda, dapat diduga bahwa pendudukan Australia mungkin tidak akan secepat yang sebenarnnya, dan mungkin bukan oleh orang Inggris. Dalam hubungannya dengan inilah Cook pantas mendapat kehormatan sebagai “the real discoverer of the real Australia that we know” (Portus, 1957, hal. 29). Ia adalah Columbusnya Australia.
Berbeda dengan kesan Belanda, Cook memandang daratan yang ditemukannya itu memberikan harapan kehidupan yang cerah, sehingga ia meng-claim daratan itu menjadi milik Inggris, dan diberi nama New South Wales. Laporan-laporan Cook, Joseph Blanks, Solander, dan James Maria Marta, membangkitkan niat pemerintah Inggris mendudukinya. Dengan demikian Cook dipandang sebagai penemu Australia yang sebenarnya, karena penemuannya itulah yang mengubah perjalanan sejarah Australia hingga mencapai bentuknya yang sekarang menuju masa depan yang akan datang.



















B A B      III

                                      G O L D    R U S H

Pada tahun 1849, ketika emas ditemukan di California, orang – orang di New South Wales berbondong – bondong pergi ke California untuk mengadu nasib ikut mencari emas. Bila melihat bahwa batu – batuan yang ada di lembah California dimana banyak ditemukan emas, ternyata mirip dengan batu – batuan yang ada di lembah Bathurst New South Wales, maka para pencari emas ber - pendapat bahwa tentu di Bathrust juga terdapat emas, sama dengan yang ada di California,  namun mengapa tidak ada emas disini ?
Orang Australia sering beranggapan bahwa gold rush sebagai suatu batas yang mengatur pembagian sejarahnya. Anggapan orang  Australia tersebut tentu mempunyai alasan. Gordon Greenwood dalam bukunya Australia: A Social and Political History, menandaskan tentang alasan orang Australia sebagai berikut : “before gold the Colonies had developed quietly and slowly, after gold, and because of it, the tempo of Australian life suddenly quickened, with the rapid delopment of industry, democracy and nationalism”. Dari pernyataan ini jelas bahwa gold rush mempengaruhi perkembangan sejarah Australia.
Sebab utama terjadinya gold rush di Australia yaitu adanya penemuan emas. Penemuan emas di Australia pertama kali dilaporkan oleh seorang narapidana yang bernama Daley pada bulan Agustus 1788, namun pada bulan Desember 1788 ia dieksekusi karena penipuannya. Daley sebenarnya hanya membuat tiruan dengan mencampurkan beberapa potong emas kuno dengan tanah. Daley melakukan hal tersebut dengan harapan bisa membebaskan dirinya sebagai narapidana dan dapat pulang ke Inggris.
Laporan penemuan emas yang lain berasal dari seseorang yang sedang melakukan survey yaitu James McBrien pada tahun 1823 di Fish River dekat Bathurst. Pada tahun 1839 sebuah penemuan berasal dari seorang yang bernama Strzelecki di daerah Hartley yang terletak di antara Pegunungan Biru dan Bathurst.  Selanjutnya seorang ilmuan bernama W. B. Clarke menemukan  suatu logam di daerah Hartley juga pada tahun 1842.  
Adanya laporan-laporan tentang penemuan emas ini ternyata tidak membuat senang, namun justru ada kekhawatiran bahkan ketakutan bagi Gubernur Gipps, bahwa adanya pengaruh dari suatu gold rush akan terjadi peledakan penduduk dan akan berdampak  para kolonis yang nantinya mereka susah diatur. Memang untuk sementara penemuan – penemuan mereka bisa diredam, namun ternyata keadaannya segera berubah ketika Edward Hammond Hargraves atau lebih dikenal dengan sebutan Edward Hargraves itu menemukan emas di Lewis Pond Creek di dekat Bathurst. Edward Hargraves ketika mengikuti arus penvarian emas di California melihat bahwa keadaan tanah dan lembah yang ada di California sangat mirip dengan keadaan tanah dan lembah yang ada di Auatralia. Melihat kenyataan ini, maka Edward Hargraves berkesimpulan bahwa di Australia juga terdapat emas. Segera setelah dia sampai di Sydney pada bulan Januari 1851, dia bersama temannya John Lister menuju ke lembah yang berada di dekat Sungai Macquarie. Perjalanan mereka menjajaki kemungkinan ditemukannya emas terus berlanjut sampai di sekita Summerhill Creek mereka berhenti tepat pada tanggal 12 Peberuari 1851, dan dia mencoba menyelidiki dan mencari emas, dan ternyata mereka benar – benar mendapatkan emas.  Penemuan tersebut segera mendapat perhatian besar baik masyarakat maupun dari pemerintah Inggris di Australia. Siapa sebenarnya Edward Hargraves?. Edward Hargaves  adalah orang Inggris yang hidup dengan peternakan biri-biri di Australia selama beberapa tahun. Ketika terjadi gold rush di California, ia turut pergi ke California untuk mengadu untung di daerah pertambangan. Seperti dijelaskan di atas, di California, Hargraves melihat berbagai bentuk ”gold quartz” yang mana hal tersebut mengingatkan padanya akan beberapa tempat yang ia ketahui terketak di sebelah barat Pegunungan Biru di New South Wales. Pada tanggal 12 Februari 1851 Edward Hargraves pergi ke Guyong bersama rekannya yang bernama John Lister untuk mencari emas di daerah Lewis Pond Creek. Hargraves kembali dari tambang emas di California baru pada bulan Januari 1851. Ia telah yakin pada gambaran umum pengamatannya dari ”American El Dorado” bahwa emas juga ada di New South Wales. Hargraves dan John Lister akhirnya sampai di Lewis Pond Creek dan secara dramatis memberitahukan bahwa dirinya ada di daerah tambang emas. Tambang emas yang mereka temukan dinamakan Ophir. Hargraves meneruskan usahanya dengan mengadakan penyelidikan di Wellington (sebuah distrik di New South Wales) dan Macquarie River. Ia selanjutnya melakukan lagi penambangan di daerah yang baru yaitu di Summer Hill Creek. Di daerah tambang ini Hargraves empat ounce emas (satu ounce emas sama dengan 28,3 gram). Penemuan-penemuan yang didapat Hargraves betul-betul menakjubkan.
Pada tanggal 13 April 1851 Hargraves memberitahukan kepada Deas Tompson (Sekretasis Kolonial) bahwa ia memimpin suatu kelompok untuk mencari emas di daerah sekitar tambang emas yang kini dikerjakannya. Dengan ditemukannya emas di daerah Bathurst oleh Edward Hargraves maka daerah itu kemudian menjadi pusat perhatian.  Ketika kereta pengiriman pos tiba di Sydney pada tanggal 15 Mei 1851 banyak memberitakan tentang gold rush yang pertama. Meskipun demikian beberapa orang justru ada yang mendesak kepada pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang Keadaan Darurat (Material Law) dan melarang penggalian emas. Tetapi Gubernur Fitsroy menyadari bahwa hanya dengan seratus orang tentara tidak mungkin dapat menghalang-halangi para penggali tambang. Oleh karena itu Mayor Jendral William Stewart yang pernah menduduki jabatan panglima militer pada tahun 1825 percaya bahwa koloni membutuhkan banyak tentara. Pada tanggal 15 Mei 1851 itu juga surat kabar Sydney Morning Herald memuat berita tentang penemuan emas di Wellington ( suatu distrik di New South Wales ). Segera terjadi kegemparan besar dalam masyarakat. Dalam waktu 24 jam sebanyak 200 orang pergi mengadakan penggalian emas.
Pada bulan Juli 1851 hanya tiga bulan sesudah Hargraves mengumumkan penemuannya, terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan. Di suatu gundukan kecil di Merro Creek di sebuah pusat peternakan yang ditempati Dr. Kerr, seorang anak laki-laki aborigin yang bekerja sebagai penggembala menemukan suatu benda yang bercahaya kuning dari pecahan batu yang dikampaknya. Penemuan tersebut dilaporkan kepada majikannya. Ternyata yang ia temukan adalah emas murni.
Juga masih dalam bulan Juli 1851 Wentworth mengatakan bahwa Gold Rush telah membuka sesuatu hal yang baru dan dalam beberapa tahun saja telah mendorong orang Australia untuk mengubah Australia dari suatu koloni menjadi suatu negara. Dari penyataan tersebut menunjukkan bukti bahwa gold rush diramalkan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Australia. Ternyata memang di kemudian hari dari penemuan-penemuan emas membuahkan suatu revolusi besar dalam masyarakat Australia.
Sementara itu cerita tentang ditemukannya bongkahan emas di suatu pusat peternakan milik Dr. Kerr di daerah New South Wales, bagaikan bara api yang membakar seluruh Australia. Hampir pada saat yang bersamaan juga datang laporan-laporan penemuan emas di tambang - tambang baru. Hal tersebut bagaikan angin magis yang behembus menghidupkan Australia. Hal tersebut logis bilamana dihubungkan dengan keadaan geografis Australia yang kering, gersang, tandus, panas dan berdebu yang tidak menyenangkan bagi para kolonis. Keadaan Australia seperti itu digambarkan pula oleh Norman Lindsay Gordon dalam syair kerjanya. Norman Lindsay Gordon (1833-1870)
 Norman Lindsay Gordon merupakan seorang penyair Australia yang terkenal. Syair Norman Lindsay Gordon menggambarkan keadaan Australia yang tidak menyenangkan sebagai berikut :
In land where bright blossoms are scentless
And songless bright bird ;
Where, with fire and fierce drought on her tresses
Insatiable summer oppresses
Sere woodlands and sad wildernesses
And faint flocks and herds.

Dari syair tersebut di atas, nampak bahwa benua Australia dianggap sebagai benua yang tandus, gersang dan panas. Benua Australia memang tandus dan gersang, tetapi sebenarnya ditengah anggapan orang tentang keadaan dan iklim yang gersang, tandus, panas dan kering tersebut ternyata bumi Australia mengandung mineral yang tinggi nilainya. Salah satunya adalah “deposit” emas. Pada tahun 1851 deposit emas banyak ditemukan di New South Wales dan Victoria.
Tambang - tambang emas di Victoria yang ditemukan pada tahun 1851 antara lain : tambang emas Clunes ditemukan tanggal 8 Juli, Buninyong tanggal 9 Agustus, Anderson Creek pada tanggal 11 Agustus, Ballarat tanggal 8 septembaer, Mount Alexander pada tanggal 10 September sera broken River ditemukan pada tanggal 29 September.
Dalam tahun 1851 emas yang dihasilkan dari Victoria seharga £ 1.000.000. Jumlah kekayaan yang ditemukan dalam bulan-bulan pertama dari penemuan emas merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan dalam catatan dan merupakan cerita yang sangat indah bagi Victoria. Sumber emas yang utama pada tahun tahun 1851 terletak di pegunungan karang Golden Point dimana pada tanggal 2 Agustus 1851 saja ditemukan sebanyak 4,5 ounce emas, sumber yang lain terletak di Canadian Valley.
Emas yang dihasilkan di Victoria pada tahun 1851 ternyata melebihi dari New South Wales, sehingga pada akhir tahun itu juga kekayaan yang dimiliki Victoria jauh lebih besar. Kedua koloni tersebut bersama-sama menyaingi California sebagai daerah penghasil emas yang paling produktif di dunia.  Ketika berita - berita penemuan emas itu sampai di Inggris, terjadi suatu perubahan pandangan terhadap Australia. Pandangan - pandangan umum terhadap Australia sebagai tempat pembuangan telah berubah dengan suatu pandangan sebagai tanah anugrah.
Penemuan emas secara besar - besaran merupakan sebab utama timbulnya gold rush. Timbulnya gold rush tersebut juga didukung oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Faktor-faktor tersebut antara lain :
	Kemajuan persurat kabaran di Australia yang dapat menyebarluaskan berita dari suatu penemuan emas kepada masyarakat umum. Berita tentang ditemukannya emas dimuat dalam surat kabar Sydney Morning Herald.

Keadaan perekonomian di Australia yang hanya dikuasai oleh orang - orang yang punya modal besar ( para tuan tanah / suatters ), sehingga orang-orang yang tidak punya modal berusaha mengadu untung di daerah pertambangan.
Pengaruh dari gold rush di California 1849 sangat besar pengaruhnya dalam memberi gambaran tentang keadaan alam California, berdampak pada prospek yang cerah dari tambang - tambang emas.

Edward Hargraves sebagai penemu emas di Bathurst pada tahun 1851 memang bukan orang pertama yang menemukan emas di Australia. Banyak penemu – penemu emas yang lain yang telah berhasil menemukan,  tetapi ia diakui secara resmi sebagai penemu emas yang besar dan perintis pertambangan emas di Australia. Hal ini disebabkan karena ia orang yang pertama menjadikan emas di Australia menjadi barang yang bernilai tinggi.
Di Australia, emas banyak ditemukan di pasir - pasir dari Creek - creek (sungai yang mengalir hanya pada musim hujan, semacam wadi di jazirah Arab). Emas juga banyak terdapat dalam lapisan dari suatu penggalian tanah tembikar putih yang terletak beberapa kaki di bawah permukaan tanah. Kadang - kadang emas juga ditemukan dalam akar-akar rerumputan, sering pula berupa bintik -bintik yang berwarna kuning yang terdapat pada pasir - pasir di jalan. Tidak dapat dibayangkan betapa banyaknya emas yang seolah – olah berhamburan di berbagai tempat. Ini sungguh luar biasa, karena Australia yang dianggap memiliki tanah yang gersang seperti inu ternyata memiliki kandungan emas yang luar biasa banyaknya.
Dengan semakin banyaknya penemuan emas tersebut, maka Deas Tompson ( Sekretaris Kolonial ) merasa khawatir bahwa kebebasan bagi para penggali emas akan menyebabkan mereka menjadi masyarakat barbar. Dalam kenyataannya penemuan emas secara besar – besaran ini telah menggebrak penduduk Australia dalam kekacauan dan keadaan yang sangat hebat. Kaeadaan yang sangat kacau ini membuat Gubernur Fitsroy merasa kehilangan akal untuk menghentikan membanjirnya para pencari emas sekaligus para penggali tambang.
Untuk mengatasi penggalian emas yang terus menerus berlangsung  tersebut, maka Gubernur Fitsroy mengatakan bahwa kerajaan mempunyai hak untuk membuat undang-undang mengenai semua emas yang ada di New South Wales dan mengancam akan menuntut setiap orang yang mengadakan penggalian tanpa izin resmi. Pada tanggal 23 Mei 1852 Derwan Eksekutif menerapkan suatu sistem Lisensi. Maksud dari penerapan sisten lisensi ini,j yaitu, jika seseorang ingin mendapatkan kartu lisensi, maka ia harus membayar dengan uang yang jumlahnya sudah ditentukan ( sebanyak 30 Shilling ). Sementara itu pemerintah Victoria pada minggu pertama dari pemisahannya dengan New South Wales telah dihadapkan pada gold rush.  Pemerintah Victoria juga menerapkan suatu sistem lisensi seperti New South Wales yang diumumkan pada tanggal 1 September 1852.
Di New South Wales sistem lisensi dengan ketentuan membayar 30 Shilling tiap bulannya diperkuat dengan Gold Field Management Act 1852 yang dikeluarkan oleh Dewan Legislatif. Peraturan tersebut antara lain menyatakan bahwa orang asing yang ingin mencari emas di Australia harus membayar lisensi yang jumlahnya dua kali lipat dari ketentuan sebanyak 30 Shilling perbulan. Bagi mereka yang tidak mentaati peraturan diberi peringatan keras bahkan dikenai hukuman. Setiap orang yang ada di tambang emas harus memiliki kartu lisensi. Padahal para pedagang, masyarakat umum dan kemungkinannya sepertiga dari para penggali tambang yang sudah terlebih dahulu ada di tambang - tambang emas disinyalir tidak memiliki lisensi.
Dengan semakin banyaknya dibuka tambang emas baru ternyata juga menimbulkan berbagai masalah yang baru. Di Victoria pemerintahan Gubernur La Trobe dihadapkan pada berbagai kesulitan. Kesulitan tersebut antara lain berupa ketidakmampuan dalam mengatur keuangan koloni dan adanya kehidupan yang ”keras” di distrik - distrik emas dimana mayoritas penduduk tinggal. Pembayaran lisensi 30 Shilling perbulan membawa harapan untuk meningkatkan pendapatan yang banyak dibutuhkan, namun pemerintah ketakutan terhadap gold rush yang muncul di koloninya. Oleh sebab itu pemerintah meremehkan berbagai keluhan dari para penggali tambang. Utusan - utusan dari buruh tambang diterima dengan dingin. Para buruh tambang mengeluh tentang keadaan jalan-jalan yang buruk, adanya korupsi para pejabat, polisi yang bertindak kasar dan ketidakadilan pembayaran lisensi dan keluhan-keluhan lain dari para buruh tambang sebagian besar ditolak pemerintah. Tidak hanya tanggapan yang dingin saja tetapi Dewan Legislatif juga tidak simpatik terhadap orang-orang tambang. Jelaslah bahwa pemerintah Victoria betul - betul tidak senang dengan para buruh tambang emas. Meskipun dari tambang -tambang emas yang ada di koloninya menghasilkan pendapatan yang besar.
Adanya sistem lisensi ternyata menimbulkan berbagai reaksi dari para buruh tambang. Hal ini bisa dilihat dari apa yang terjadi di Bendigo, Victoria. Pada tanggal 25 Juni 1853 sebanyak 600 orang buruh tambang berkumpul menentang diterapkannya sistem lisensi. Mereka juga menuntut pengurangan pembayaran lisensi. Hal tersebut merupakan sesuatu yang lazim untuk memperkuat kerjasama dan pergaulan dari orang-orang tambang di berbagai tambang emas yang ada di koloni. Mereka menyarankan pembentukan ”Anti Gold Licence Association”. Saran mereka membentuk suatu asosiasi tersebut, nyata merupakan cetusan dari rasa ketidaksenangan para buruh tambang terhadap sistem lisensi yang dipandang memberatkna dirinya dan hanya menguntungkan pemerintah saja.
Joseph Anderson Panton seorang asisten komisioner senior yang berkedudukan di tambang emas Bendigo memberi informasi kepada Letnan Gubernur La Trobe bahwa Bendigo seperti dalam situasi revolusi jika pembayaran lisensi tidak diturunkan. Oleh karena itu pada tanggal 30 Agustus 1853 La Trobe mengusulkan pada Dewan Legislatif Victoria untuk menghapuskan pembayaran lisensi. Bagaimana tanggapan dari Dewan Legislatif Victoria terhadap usulan Letnan Gubernur La Trobe tersebut ?
Adanya berbagai protes dan kerusuhan di daerah tambang emas menyebabkan Letnan Gubernur La Trobe merasa khawatir terhadap keselamatan koloninya. Banyak polisi di ibukotanya ke tambang-tambang emas untuk menjaga ketertiban. Dalam kenyataannya penemuan emas mempunyai makna yang lebih dari pada suatu petualangan yang hebat. Letnan Gubernur La Trobe juga menghadapi kesulitan berupa kekurangan polisi. Untuk memecahkan masalah kekurangan polisi maka La Trobe meminta kepada Gubernur New South Wales dan Van Diemen’s Land mengirimkan bantuan sedikitnya satu resimen untuk membantu mengatasi keadaan dalam menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi. Pada tahun 1852 Gubernur FitsRoy mengirimkan sebanyak 30 tentara dan dari Van Diemen’s Land dikirim 130 pensiunan militer ke Victoria untuk bekerja sebagai polisi selama satu tahun.
Dengan dibukanya tambang - tambang emas baru, maka semakin banyak membawa permasalahan. Gubernur FitsRoy di New South Wales mengumpulkan atau mencoba mengumpulkan pembayaran lisensi 30 Shilling perbulan. Sebenarnya FitsRoy secara pribadi merasa bahwa hal tersebut tidak adil, tetapi ia tidak bisa berbuat apa - apa sebab ketentuan pembayaran lisensi tersebut telah ditetapkan oleh Dewan Legislatif New South Wales, sedangkan tanah kerajaan masih ada di tangan gubernur sebagai wakil raja. Oleh karena itu ia dapat mengumpulkan suatu pembayaran lisensi dan dapat digunakan untuk kepolisian atau untuk kebutuhan - kebutuhan penggalian tambang emas.
Meskipun di New South Wales kerusuhan - kerusuhan dan protes - protes yang disebabkan pembayaran lisensi tampaknya tidak seperti di Victoria. Di New South Wales relatif lebih kecil, namun demikian pemerintah di Sydney pada tahun 1853 mengubah pembayaran lisensi sebanyak 30 Shilling menjadi 10 Shilling, padahal pada waktu itu banyak para penggali tambang emas lebih kaya.
Letnan Gubernur La Trobe dalam Dewan Legislatif Victoria mengumumkan suatu peraturan untuk mengganti sistem lisensi dengan suatu cukai ekspor emas, namun ”Chamber of Commerce” membujuk para politikus untuk memveto digantinya pembayaran lisensi dengan suatu cukai ekspor, namun menurut pendapatnya cukai ekspor tersebut hanya akan menambah jatuhnya harga emas. Para pedagang di Melbourne memang tidak pernah berusaha untuk membentuk suatu persekutuan dengan orang - orang tambang, untuk mengimbangi harga emas di New South Wales guna mempertahankan persamaan dan kesempatan dalam perdagangan emas.
Beberapa anggota Dewan Legislatif Victoria menentang rencanaLetnan Gubernur La Trobe untuk menerapkan suatu cukai ekspor, yang dianggap sebagai suatu pembatasan yang tak pantas. Cukai ekspor juga dipandang suatu rancangan yang tidak mungkin diterapkan sebab emas dapat diselundupkan melalui Sydney atau Adelaide. Dengan Gold Field Management Act yang dikeluarkan oleh pemerintah Victoria pada bulan Oktober 1853 pembayaran lisensi diturunkan menjadi £ 1 untuk satu bulan atau £ 8 untuk satu tahun. Jumlah tersebut ternyata masih terlalu besar dari pada yang dituntut orang -orang di Bendigo yang menghendaki pembayaran lisensi kurang dari £ 1 perbulan.
Bagi para pekerja tambang pembayaran lisensi sebanyak 30 Shilling perbulan dianggap terlalu memberatkan, sehingga dimana - mana timbul protes menentang diterapkannya sistem lisensi dengan pembayaran 30 Shilling perbulan.
Penemuan emas di New South Wales hanya merupakan penemuan pendahuluan. Penemuan - penemuan emas di berbagai koloni lain hampir secara serempak, seperti di Australia Selatan, Tasmania bahkan di New Zealand.  Yang sangat mengagumkan yaitu penemuan emas di Victoria, penemuan tambang emas di Victoria antara lain : tambang emas yang ditemukan William Chapbell di Cunes, I.J. Mitchel di Anderson Creek, T. Hiscock di Ballarat, H. Frencham di Bendigo, semua ditemukan antara bulan Juli sampai Desember 1851. Disamping tambang - tambang emas tersebut masih terdapat tambang - tambang emas yang lain, misalnya : Mount Alexander di Castlemaine, Oven River dan Korong yang terletak 50 mil di sebelah timur Bendigo menjadi distrik pertambangan emas pada tahun 1852.  McIvor yang terletak 30 mil dari Bendigo ditemukan pada tahun 1853, demikian juga tambang emas Canadian Gully, Dunolly, Goleen Point, Fyer’s Creek serta puluhan tambang emas yang lain terdapat di Victoria.  Tambang emas di New South Wales ditemukan secara sporadis antara lain : tambang - tambang emas di sekitar Bathurst, tambang emas Turon, Adelong Creek, Hanging Rock, Grenfell, Lambing Flat, Hill End dan tempat – tempat lainnya.
Menjelang tahun 1860 -an deposit emas di New South Wales dan Victoria mengalami penurunan, sehingga beberapa kamp pertambangan mulai ditinggalkan para penggali – penggali emas.  Beberapa penggali tambang bekerja sama dengan sindikat quartz-crushing” atau bekerja mencari upah dari company - company pertambangan yang masih ada seperti di kota emas Bendigo. Para buruh tambang ada juga yang meneruskan memburu emas yang diimpikan dengan berpindah ke tambang emas di koloni lain. Pada akhir tahun 1870 -an banyak buruh tambang emas pindah dari victoria ke daerah-daerah tambang emas di Queensland.
Sejarah penemuan emas di Queensland dimulai pada tahun 1860 -an di Cannal Creek, Gladstone, Cocrodile Creek, Ridgeland, Rosewood, Gympie dan Gilbert River. Pada tahun 1858 di Queensland sebenarnya telah terjadi gejala -gejala gold rush, dimana ribuan orang berbondong-bondong menyerbu ke Canoota. Mereka mendiga bahwa di daerah itu terdapat emas, tetapi mereka tak menjumpainya. Pada tahun 1862 di daerah Peak Down yang berada di pedalaman Rockhampton berhasil ditemukan emas dan pada tahun 1867 ditemukan tambang emas dan pada tahun 1867 ditemukan tambang emas Gympie yang terletak antara Brisbane dan Marybough. Pada tahun 1869 ditemukan dan dibuka tambang - tambang emas : Gilbert, Etheridge dan Wolgar. Pada tahun 1872 di sebelah utara dibuka tambang Charters Towers dan tahun berikutnya tambang emas Palmer yang terletak di pedalaman Cooktown dibuka.  Tambang emas Mount Morgan yang terletak 20 mil sebelah barat daya Rockhampton dibuka pada tahun 1882 oleh dua orang bersaudara E.F. Morgan dan Tom Morgan. Pada tahun 1886 tambang emas Croidon dibuka.
	Para penggali tambang banyak yang hidupnya seperti orang semi nomadik. Mereka pindah dari satu tambang ke tambang yang lain, misalnya setelah terjadinya kerusuhan di Lambing Flat, para penggali tambang bergerak ke tambang yang lain. Beberapa orang pindah ke Otago di South Island, New Zealand dan beberapa orang pindah ke Gympie dan dari daerah itu ke Charters Towers kemudian ke tambang emas Palmer. Beberapa buruh pindah ke Laclan Forbes atau menyeberangi Pegunungan Weddin ke Grenfell.
Sampai akhir tahun 1880 -an pendapatan keuangan yang terbesar berasal dari tambang-tambang emas yang jumlahnya banyak sekali yang dikerjakan oleh investor asing. Dengan mengikuti adanya kemajuan telekomunikasi berupa telegraph maka terdapat kecenderungan naik turunnya saham emas di Australia ditelegraphkan pada investor Eropa. Pemerintah Inggris di London pada tahun 1886 mengadakan “Colonial and Indian Exhibition”. Dalam pameran di London tersebut, pemerintah koloni Queensland ikut ambil bagian dengan memamerkan batu keemasan sebanyak 100 ton yang dikumpulkan dapat menyerap lima juta pengunjung. Para pengunjung tersebut banyak yang terkesan dengan batu keemasan dari Charters Towers.  Hal tersebut mendorong imigran menuju Charters Towers. Oleh sebab itu pada tahun 1891 Charters Towers menjadi kota terbesar nomor dua di Queensland. Tambang emas Charters Towers ternyata produktif selama lima tahun.
Ketika Queensland menjadi pusat biri - biri dan gula di Australia Barat kegiatan pastoral bergerak ke pedalaman sejauh 1000 mil atau lebih ke utara dan timur laut Perth.  Deposit emas di Guano yang terletak di Pulau Lacepade dibuka pada tahun 1870. Dalam dasawarsa berikutnya terjadi serbuan para pencari emas di Hall Creek di daerah Kimberley, yang terletak 2000 mil melalui perjalanan laut dari Perth dan beberapa ratus mil ke arah selatan Wyndham. Dengan adanya jalan dari pantai ke tambang emas maka tambang emas di Ord Valley (Hall Creek) di Australia Barat diserbu orang-orang Queensland.
Dalam tahun 1890 -an Australia Barat memasuki cerita keemasan. Sebenarnya sudah lama di Australia Barat muncul desas - desus ditemukannya emas, tetapi berita itu seperti angin saja yang kemudian berlalu.  Penambangan yang dikerjakan secara tidak teratur di daerah pedalaman sudah ada pada tahun 1880-an. Di Australia Barat sesudah 12 tahun mengakhiri “convict system” pada tahun 1868 dengan cepat koloni Australia berkembang, cukup untuk memperoleh perhatian dari pemerintah kolonia. Meskipun peternakan dan industri masih belum berarti tetapi di Australia Barat ditemukan deposit emas yang cukup besar.
Ternyata emas yang pertama yang membawa harapan di Australia Barat terdapat di “Far North” pada tahun 1883 dan tambang emas di Kimberley yang dibuka pada tahun 1886. Ledakan emas yang nyata dimulai pada tahu 1887 ketika tambang emas Southern Cross Field yang letaknya hanya 200 mill sebelah timur Perth dibuka. Dalam tahun 1888 Pilbara dan pada tahun 1890 Ashburton diumumkan dibuka. Pada tahun 1891 tambang emas Murchison ditemukan dan tambang emas yang paling kaya dari semua tambang yang ada yaitu Coolgardie dibuka pada bulan Agustus 1892. Di tambang emas terkaya ini Bayle dan Ford bersama-sama menemukan 500 ounce emas dalam beberapa jam saja. Pada tahun 1892 dan 1893 sebanyak kurang lebih 9000 orang mengadu untung di Coolgardie.  Pada tahun 1893 Kalgoorlie ditemukan oleh Hannan, tambang baru ini letaknya hanya 20 mil sebelah timur Coolgardie dan tambang disini dinamakan Golden Mile yang menghasilkan emas setiap saat.
Deposit emas yang begitu banyak dimiliki Australia Barat akhirnya dapat menggeser Victoria sebagai penghasil emas yang utama di Australia. Hingga dewasa ini Australia Barat tetap sebagai penghasil emas terbesar di Australia.

B A B   IV

PENGARUH  GOLD RUSH  PADA  MASYARAKAT  AUSTRALIA

Penemuan Emas di Australia pada tahun 1851 mengubah negara ini dari koloni narapidana menjadi negara yang memimpin dalam bidang industri dan pertanian. Adanya perubahan yang ditimbulkan akibat adanya Gold Rush ini menggeletik seseorang yang bernama Henry Lawson untuk menuangkan inspirasinya ke dalam puisi sebagai berikut :

The night too quickly passes
And we are growing old
So let us fill our glasses
 And toats the Days of Gold
 When finds of wondrous treasure 
 Set all the South ablaze
            And you and I were faithful mates
            All through the roaring days
 Henry Lawson, The Roaring Days, 1889

 Penemuan emas ( Gold Rush ) di Australia ternyata membawa pengaruh dalam berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya.      

Pengaruh Gold Rush dalam bidang Ekonomi
Pengaruh Gold Rush dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari perubahan perekonomian Australia dari pertanian, peternakan dan industri wool ke pertambangan emas. Dari perubahan perekonomian tersebut, maka akan dilihat bagaimana perekonomian sebelum Gold Rush, perekonomian pada 
masa Gold Rush dan perekonomian sesudah Gold Rush.
   
Perekonomian Australia sebelum Gold Rush
Dalam membahas tentang perekonomian Australia sebelum ditemukan-nya emas tidak bisa terlepas dari keadaan alam Australia, dan kebijakan para perintis kolonisasi di Australia. Mengenai perintis kolonisasi ini tercatat dengan jelas nama – nama seperti Arthur Phillip dan John Macarthur, Lachlan Macquarie. Arthur Phillip sebagai perintis, pembuka kolonisasi Inggris di Australia, walaupun hanya empat tahun saja di Australia dari tahun 1778 sampai 1792, namun usaha yang telah dilakukan  membawa pengaruh yang besar bagi perkembangan koloni Australia selanjutnya. 
Sebagai orang yang diberi tugas sebagai Gubernur, Arthur Phillip berusaha sekuat tenaga untuk membuka lahan – lahan baru untuk memenuhi kebutuhan makan bagi rombongan yang telah dibawa dari Inggris. Memang mereka membawa bekal, namun bekal tersebut tidak akan memcukupi kebutuhan pangan mereka dalam jangka waktu yang lama. Dia menyelidiki wilayah pantai sebelah utara, dan menemukan Broken Bay dan Pittwater. Dia mengirimkan orang untuk mengadakan penyelidikan dengan mengikuti aliran sungai Hawkesbury untuk mengetahui kemungkinan adanya lahan yang akan dijadikan areal pertanian. Dari penyelidikan tersebut ternyata lembah Hawkesbury memang sangat baik untuk dijadikan sebagai areal pertanian. Permasalahan yang dihadapi oleh Phillip adalah bahwa di Australia ternyata memang banyak terdapat banyak daerah yang bisa dijadikan areal pertanian, namun tenaga kerja untuk mengolah pertanian itu tidak ada, sementara banyak terdapat narapidana namun mereka tidak mau bekerja, walaupun sebenarnya juga untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 
   Disamping itu, ketika Arthur Phillip datang ke Auatralia, dia membawa domba  merino sebanyak 44 ekor, yang dibawa dari Afrika Selatan dan  India. Memang domba merino tersebut mengalami penyusutan menjadi 29 ekor. Namun perlu diketahui bahwa di New South Wales telah diadakan penyelidikan oleh tiga orang yaitu: Gregory Blaxland, Charles Wentworth, dan Henry Lawson ke pedalaman ( pegunungan biru ) telah menemukan hamparan padang rumput yang sangat subur, dan sangat cocok untuk dikembangkan menjadi usaha peternakan.  
Ketika Arthur Phillip meninggalkan Australia pada tahun 1792, ternyata sampai tiga tahun penggantinya belum datang sampai tahun 1795. Selama tiga tahun tersebut kepemimpinan di New South Wales Australia dipegang oleh para corps militer yang ikut serta dalam rombongan pertama ke Australia. Salah seorang corps militer yang paling berwibawa dan berpengaruh adalah John Macarthur.
John Macarthur adalah seorang yang mempunyai karakter yang kuat, gigih, dan dia bisa melihat peluang – peluang yang ada pada waktu itu Macarthur beserta keluarganya ( istri dan keempat anak – anak nya ),  ternyata berhasil mengembangkan peternakan biri – biri yang didatangkan ke Australia dalam jumlah yang cukup besar. John Macarthur mempunyai reputasi sebagai seorang petani, dan sebagai peternak yang tertarik untuk mengembangkannya. Dalam rangka pengembangan peternakan tersebut, Macarthur mengadakan survey ke Inggris untuk mempelajari bisnis wool. Disebutkan bahwa domba yang semula tinggal 29 ekor tersebut, berkembang menjadi 105 pada tahun 1792, dan pada tahun 1800 berkembang lagi menjadi 6. 124 ekor.
Lachlan Macquarie datang sebagai gubernur New South Wales pada tahun 1810 sampai 1821.  Kedatangannya pada tahun 1810 ke New South Wales, domba biri – biri yang ada di Australia berjumlah 6. 124 ekor, dan ketika Macquarie meninggalkan Australia jumlah biri – biri meningkat pesat menjadi 250.000 ekor. Dengan demikian selama 11 tahun peternakan biri – biri di New South Wales mengalami perkembangan yang luar biasa. Sebagai gambaran tentang kondisi perekonomian di Australia pada waktu itu kita perhatikan sebagai berikut :
 
EMBLEMS

The Scotchman has his lion, and the Irisman his Harp, John Bull without
 his Bull-dog is absurd.
But Australian has the sheep.
She depends upon her sheep;

And the drovers who look after them don’t lose them like Bo-Peep.
As they spread across his plains;
And he muses on the harvest that he recons he will reap From the sheep,
 grave sheep, gentle sheep.



The springkok means south Africa; the Rising sun,Japan; And China has a
 Dragon all ablaze.
But Australia has the sheep.
She is carried by her sheep,

And underneath their wolly fleece her people gladly creep.
They’re not exactly pets,
For they have to pay our debts,
And that is why, in drought time, you will see Australia weep

For her sheep, staid sheep, solemn sheep.

Perekonomian Australia sebelum ditemukannya emas bertumpu pada pertanian dan industri pastoral, pertanian pada waktu itu telah menghasilkan gandum, kapas sebagai bahan tekstil, buah – buahan, seperti apel, jeruk, anggur dan sebagainya. Peternakan pada waktu itu berupa lembu yang menghasilkan susu, keju, mertega dan daging serta domba atau biri – biri merino yang bulunya menjadi bahan wool dan Auatralia pada waktu itu menjadi eksportir utama ke Inggris.  

Perekonomian Australia pada masa Gold Rush
Dalam perekonomian Australia, wool merupakan suatu industri bagi orang - orang yang mempunyai modal besar, Hal ini tentu saja masuk akal sebab alam telah menyebarkan emas di permukaan bumi dan dapat diraih oleh orang - orang miskin yang mempunyai tangan yang aktif dan mata yang tajam. Para penggali tambang dalam beberapa hari atau minggu, jika nasibnya tidak beruntung dapat berbulan-bulan berada di tambang-tambang emas di Australia untuk mengumpulkan kekayaan yang cukup.
Sementara itu, para ahli ekonomi di Inggris mengatakan bahwa gold rush di Australia merupakan sesuatu perkembangan yang samar - samar, apakah akan menguntungkan atau merugikan baik terhadap negeri induk sendiri maupun koloni – koloni mereka sendiri. Pekerjaan pertambangan terutama penambangan emas secara essensiil bagaikan suatu lotere. Jika beruntung mendapat hadiah yang sangat menarik hati. Dikhawatirkan bahwa indutri Inggris akan hancur karena suatu penurunan produksi wool di Australia yang diakibatkan pengaruh emas. Tampaknya industri-industri Inggris yang mempergunakan bahan mentah wool sangat tergantung pada produksi wool Australia. Mereka begitu khawatir bahwa gold rush akan mengakibatkan menurunnya produksi wool Australia yang secara otomatis menghancurkan pula industri - industri Inggris yang mempergunakan bahan mentah wool.
Kekhawatiran ini ternyata sangat beralasan, karena emas yang sedang  ”Booming “, maka tentu akan membawa pengaruh yang besar dalam bidang yang lain.
Di Australia sendiri para squatter kalangkabut disebabkan kurangnya buruh yang bekerja padanya. Para buruh banyak yang lari ke tambang-tambang emas.  Para squatter akhirnya dapat bekerja tanpa buruh atau dengan buruh yang sedikit.  Mereka mempunyai pasaran baru yaitu di daerah-daerah pertambangan. Sebagai contohnya Alfred Joice orang kaya di Oven, ia menjual sayuran dan susu kepada buruh – buruh di pertambangan.
Istilah squatter semula digunakan di pedesaan Inggris dan Amerika sebagai suatu penghinaan terhadap seseorang yang mempunyai suatu klaim kecil untuk suatu tempat tertentu. Dalam masa - masa awal kolonisasi di Australia istilah itu sering kali digunakan untuk konotasi yang serupa, tetapi lambat laun istilah tersebut dipakai untuk menyebutkan orang-orang yang menempati tanah - tanah umum tanpa suatu izin. Ternyata para squatter merupakan tuan - tuan tanah yang kaya, pemilik peternakan yang besar. Mereka mempunyai pengaruh yang besar dalam perekonomian di Australia.
Di Australia emas merupakan penggerak utama dari revolusi yang sukses dalam masyarakat,  “Gold Revolution” lebih besar dari pada “Wool Revolution” yang terjadi pada tahun 1820 -an.
Penemuan-penemuan tambang emas yang kaya di New South Wales dan Victoria pada tahun 1851 menyebabkan Australia bagian timur mengalami revolusi sosial ekonomi. Disebut revolusi sebab perubahan sosial ekonomi di Australia terjadi secara besar - besaran. Dalam waktu sekejap terlihat berbagai perubahan, penduduk seperti mengalami pancaroba. Oleh sebab itu tak mengherankan bila jalan-jalan yang melintasi pegunungan penuh dengan orang berdesak-desakn, tua dan muda dengan menggunakan pedati, gerobak dorong, atau jalan kaki membawa peralatan-peralatan mereka. Para pedagangpun dengan cepat mengetahui bahwa emas terdapat pada creek-creek yang ada di Australia.
Asal-usul sosial diantara para penggali tambang dan posisi mereka di masa lalu dianggap tidak penting. Disini merupakan suatu hal yang jarang terjadi dalam sejarah kemanusiaan, suatu demokrasi sosial. Pada waktu itu tambang emas tidak menciptakan struktur klas. Banyak para penggali tambang berkumpul dan membentuk kelompok - kelompok kerjasama yang terdiri dari tiga sampai enam orang. Disini kelompok - kelompok tersebut berangsur - angsur menjadi persekutuan - persekutuan kecil, pesertanya terdiri dari perseroan yang tidak ikut bekerja bergabung dengan para pekerja. Mereka menggunakan kegiatan-kegiatan kapitalis yang datang ke pertambangan sebelum ada mekanisasi. Mereka memanfaatkan company - company yang ada di pertambangan pada pertengahan dan akhir tahun 1850 -an.
Hampir semua laki - laki penduduk kota pantai berbondong - bondong di sepanjang jalan pergi ke tambang-tambang emas. Tambang - tambang emas di New South Wales dan Victoria ternyata lebih banyak dari pada di California. Beberapa wanita menyertai suami atau ayah mereka ke pertambangan sebab tidak semua pertambangan merupakan suatu dunia yang dimiliki laki - laki saja. Di pertambangan, hukum dan peraturan merupakan hal yang begitu dibutuhkan untuk mengatur masyarakat di daerah tambang. Di pertambangan setiap insan sibuk mendapatkan kekayaan di dalam kegaduhan dan juga melelahkan. Masalah pencurian merupakan suatu hal yang umum terjadi di pertambangan. Terbukti bahwa kehidupan di daerah tambang-tambang emas diwarnai dengan orang-orang yang cenderung menjadi manusia pemburu harta.
Di daerah - daerah pertambangan emas yang ada di Australia menjadi pusat perhatian orang banyak. Khususnya di daerah Victoria yng memiliki banyak tambang emas. Banyak kapal meninggalkan Adelaide dan Launceston penuh dengan orang - orang Australia Selatan dan Van Diemen’s Land yang akan mengadu untung di daerah tambang-tambang emas di Ballarat dan Bendigo. Secara ekonomis Australia Selatan berhubungan dengan tambang-tambang emas Victoria.
Berita - berita penemuan emas yang semula hanya tersebar di Australia sendiri, akhirnya meluas ke luar kawasan tersebut, bahkan sampai Inggris. Reaksi awal dari orang-orang Inggris terhadap penemuan - penemuan emas di Australia masih bersifat hati-hati dan mereka tidak antusias secara khusus. Walaupun kelihatannya beberapa orang Inggris merasa bahwa pemilikan-pemilikan emas yang ditemukan di tanah-tanah kerajaan dapat untuk mengatasi masalah Debet Nasional.
Adanya gold rush di New South Wales dan Victoria menyebabkan Tasmania kehilangan sepuluh ribu orang penduduknya. Mereka pergi ke Victoria untuk bekerja di daerah-daerah tambang emas. Hal tersebut sudah barang tentu mengakibatkan ketimpangan ekonomi, memperkuat dominasi pemilik-pemilik tanah dan memperpanjang era hubungan “tuan-hamba”. Koran-koran dari Mount Alexander, Victoria memuat berita bahwa setengah dari jumlah laki-laki penduduk Tasmania telah pergi ke daratan sehingga penduduk di pulau tersebut lebih banyak wanita dari pada pria. Koloni Australia Selatan ternyata mengalami nasib serupa. Koloni ini kehilangan sepuluh ribu penduduknya. Mereka pergi ke tambang-tambang emas di Victoria. Tetapi di Australia Selatan timbul inisiatif lagi yang dapat mendorong kegiatan perekonomian, oleh karena itu kemakmuran dapat pulih kembali. Kegiatan perekonomian tersebut ditunjang adanya para usahawan di Australia Selatan yang menekan pada pemerintah untuk mengeluarkan suatu Act. Akibat penekanan tersebut akhirnya pemerintah mengeluarkan Bullion Act 1852. Isi dari Act tersebut antara lain : memberikan tawaran harga emas yang lebih tinggi dari pada di Melbourne. Sedangkan para pedagang membuka daerah Murray dan melipat gandakan areal pertanian.
Ternyata tambang-tambang emas di Victoria jauh lebih banyak, lebih baik, lebih menyenangkan dan deposit yang ada lebih lama dapat ditambang dari pada di New South Wales. Dalam tahun 1851 Victoria menghasilkan emas seharga £ 851.596, tahun 1852 menghasilkan senilai £ 10.976.392, tahun 1855 emas menghasilkan seharga £ 11.277.152, tahun 1856 menghasilkan sebesar £ 12.214.976, dan pada tahun 1857 dan 1858 mengahsilkan emas seharga £ 11.000.000 sesudah itu mengalami penurunan. Sedangkan di New South Wales pada tahun 1852 menghasilkan emas seharga £ 2.660.446 dan pada tahun 1862 senilai £ 2.47.780 dan sesudah itu juga mengalami penurunan. Jelaslah bahwa pendapatan Victoria yang berasal dari tambang-tambang emas lebih besar dari pada New South Wales. Tidak heran jika pada dasawarsa 1850-an Victoria menjadi koloni terkaya di Australia.
Harga emas ternyata lebih tinggi dari pada wol oleh karena itu biaya yang dikeluarkan untuk transport dari pedalaman Australia ke bank-bank Eropa relatif sangat kecil dan dengan mudah dapat dibayar. Sekalipun demikian, penghalang utama pertambangan emas justru terletak pada masalah transport yang sulit di pedalaman Australia menjadi penghalang utama.
Tuntutan untuk mendapatkan emas yang lebih banyak ternyata tidak dilakukan dengan memanfaatkan ketrampilan dan kecakapan para penggali tambang, atau menambah jam-jam kerja mereka. Tetapi untuk memperoleh emas yang banyak digunakan mesin-mesin yang didatangkan dari Inggris dan Amerika. Emas yang terdapat dalam batuan dihancurkan dengan mesin. Hal tersebut dilakukan di tambang-tambang emas yang besar. Beberapa penggali tambang berhenti bekerja. Mereka menjadi orang sewaan untuk diupah. Di mata para penggali tambang bahwa company-company, modal-modal dan mesin-mesin dalam jumlah yang besar dapat mengancam memporak-porandakan semua pekerjaan penambangan individu dan kebebasan tindakannya. Terbukti bahwa penggunaan mesin-mesin oleh pemerintah dan company-company besar untuk mendapatkan emas yang lebih banyak, menimbulkan kekhawatiran bagi para penggali tambang. Sebab mereka akan kehilangan pekerjaan penambangan individu (penambangan rakyat). Penambangan individu secara tradisional jelas tidak dapat mengimbangi penambangan dengan mesin, apalagi penggunaan mesin disertai penggunaan modal.
Pada akhir tahun 1850-an penambangan emas di New South Wales dan Victoria mengalami penurunan. Penganguran di Melbourne dan Sidney meningkat, tetapi kelemahan dan ekonomi segera lenyap dengan dibangunnya industri-industri lain dan dibangunnya saran transportasi yang berupa jalan-jalan kereta api. Para buruh banyak yang dialihkan untuk bekerja membangun jaringan irigasi dan pembangunan yang lain. Oleh sebab itu pengangguran dapat berkurang. 
Para buruh tambang ternyata membutuhkan tanah untuk tujuan pertanian. Sedangkan dalam bidang pertanian telah dilakukan suatu eksperimen berupa penggunaan pupuk yang cocok, pendinginan dan pembangunan irigasi. Juga penggunaan bantuan-bantuan mekanis. Sehingga hal itu menjadikan pertanian berkembang pesat dan terciptanya kemakmuran.
Pada tahun 1850 -an dan 1860 -an emas merupakan ekspor utama, namun pada tahun 1870 wol dapat melampaui emas. Baik wol maupun emas dapat menghasilkan pendapatan yang luar biasa, sebab kedua barang tersebut dapat menembus pasar dunia. Emas dan wol menciptakan pekerjaan dan kemakmuran yang jauh lebih besar dari pada komoditi lain di Australia.
Meskipun pada tahun 1870 wol dapat melampaui emas tetapi kejayaan pastoral lama tidak pernah hadir lagi. Orang telah cenderung berusaha mendapatkan upah - upah yang tinggi. Mereka telah belajar bekerjasama dari kehidupan mereka yang terisolir di daerah semak bergerak ke daerah tambang-tambang emas.
Meskipun pada akhir tahun 1870 deposit emas di New South Wales dan Victoria mengalami penurunan tetapi di koloni-koloni lain tambang-tambang emas baru dibuka. Hal tersebut sudah barang tentu menyebabkan pula para pencari emas, buruh-buruh tambang pindah dari koloni Victoria ke koloni yang membuka tambang-tambang emas baru. namun banyak juga yang tetap tinggal di Victoria tetapi menglihkan pekerjaannya atau mereka bekerja sebagai buruh pada company - company pertambangan yang masih ada seperti di Bendigo. Meskipun deposit emas di Victoria mengalami penurunan tetapi gold rush di Australia seakan-akan tidak pernah berakhir. Hal tersebut berdasarkan kenyataan bahwa :
As the amount of easily won alluvial gold decline in late 1850s most mining
camp began to disperse. Some miner joined quartz crushing syndicated or
worked for wages in mining companies in the surviving gold town like
Bendigo ; other continued to pursue the gold illusion wherever it led.	
By the 1870s they had followed it north from Victoria to the Queensland fields.
The after prospector traversed the Northern Territory to reach the Kimberleys
in the North of Western Australia by 1886. The end of this migration
came in 1893 with the discovery of gold at Kalgoorlie in Western Australia.

 Gold rush di Australia seakan - akan tidak pernah berakhir, namun gold rush di New South Wales dan Victoria mempunyai sejarah tersendiri, karena mempunyai pengaruh khusus yang “spektakuler” terhadap sejarah Australia.
Dengan demikian, perekonomian Australia pada masa Gold Rush, mengalami ketidakstabilan, karena yang semula bertumpu pada pertanian dan industri pastoral, dengan ditemukannya emas, orang – orang yang mngerjakan pertanian dan peternakan, meninggalkan pekerjaannya untuk mengadu untung di tambang – tambang emas di satu sisi, sementara di sisi yang lain devisa yang diperoleh dari emas mengalami peningkatan yang luar biasa. Hal ini memaksa para pemilik modal untuk mengerjakan lahannya sendiri, bahkan kebutuhan sayur mayur meningkat karena para pencari emas di daerah pertambangan sangat membutuhkan suplay yang memadai. Hal yang sangat mengecewakan adalah produksi wool menjadi menurun secara drastis, ini menunjukkan bukti bahwa kekhawatiran para pengusaha wool di Inggris menjadi kenyataan.

Perekonomian Australia sesudah Gold Rush
Seperti telah disebutkan di atas, bahwa produksi emas di Auatralian dalam kurun waktu 20 tahun- an ( 1851 – 1870 ), mulai menurun. Hal ini memberi peluang bagi pemilik modal atau Squatter menyampaikan ide atau gagasannya untuk memulihkan keadaan separti semula, yaitu mengembalikan pada pertanian dan industri pastoral. Usaha yang dilakukan oleh squatter adalah:  
mengumumkan pada para pencari emas di daerah pertambangan, bahwa barang siapa yang mau mengerjakan tanahnya dan peternakannya kembali akan diberi upah yang tinggi. Ternyata seiring dengan menurunnya hasil emas mereka, maka mereka mau menerima apa yang ditawarkan oleh squatter, dengan demikian kondisi perekonomian Auatralia menjadi stabil kembali. Artinya pertanian, peternakan, dan industri pastoral tetap berjalan, dan devisa emaspun tetap berjalan.

PENGARUH GOLD RUSH DALAM BIDANG SOSIAL 
1.  Membanjirnya para imigran ke Australia    
Berita-berita pertama dari tambang-tambang emas di Australia sampai London pada akhir tahun 1851. Di London dan Liverpool kemudian penuh sesak dengan orang-orang yang ingin cepat pergi ke Australia. Pada tahun 1852 saja sebanyak 86.00 orang Inggris meninggalkan negerinya menuju ke Australia. Dan rekor tersebut tidak terpecahkan selama 61 tahun. Jumlah tersebut memang sangat besar, apalagi bila dibandingkan dengan keadaaan imigrasi yang memasuki Australia pada waktu terjadinya depresi ekonomi. Bahkan ratusan buruh yang ada di Sidney pada waktu itu berimigrasi kembali ke Valvariso di Amerika Selatan.
Di Australia selama 15 bulan terhitung dari awal tahun 1849 sebanyak 3000 orang berlayar dari Sidney dan Melbourne menuju ke San Fransisco. Dan diperkirakan lebih dari 1000 orang meninggalkan pelabuhan-pelabuhan di New Zealand untuk tujuan yang sama. Pada waktu itu di Australia belum ditemukan emas yang cukup berarti secara ekonomis. Mereka pergi ke San Fransisco disebabkan adanya gold rush di California, sehingga mereka bermaksud mengadu nasib di daerah tambang-tambang emas yang ada di California. 
Desas - desus mengenai penemuan emas di Australia melanda seluruh dunia dan kapal-kapal berbalik haluan menuju Australia. Oleh karena itu terjadilah gelombang imigrasi. Bukan hanya dari Australia saja tetapi dari koloni-koloni yang ada di Australia sendiri penduduknya banyak yang pindah dari satu koloni ke koloni lain yang mempunyai banyak tambang emas. Misalnya dari Tasmania, penduduknya banyak yang pindah ke tambang-tambang emas di Victoria. Kebanyakan diantara mereka adalah bekas narapidana.
Penemuan dan pembukaan tambang - tambang emas di Australia khususnya di Victoria membawa perubahan besar. Pertumbuhan penduduk sangat spektakuler. Pada tahun 1851 penduduk Australia sebnyak 437.665 orang, dari jumlah tersebut sekitar 77.000 orang hidup di Victoria. Dari tahun 1851 sampai 1861 penduduk Victoria berkembang dari sebanyak 77.000 orang menjadi 540.000 orang. Jumlah penduduk Australia dapat melebihi New South Wales dalam dasawarsa yang sama. Sebab dalam dasawarsa tersebut jumlah penduduk New South Wales hanya 350.000 orang. Dan Melbourne dengan cepat menjadi kota terbesar di Australia. Tampaknya emas betul-betul merupakan pendorong banyaknya imigran yang memasuki Australia.
Penemuan emas pada awal tahun 1850-an merupakan jawaban dari membanjirnya imigran - imigran dari Inggris ke koloni - koloni di Australia. Motivasi imigran-imigran tersebut dapat dilihat di Australia maupun di Inggris. Kekayaan yang menarik hati merupakan motivasi yang kuat dari imigran yang memasuki Australia dalam tahun 1850 -an.
Imigran yang memasuki Australia dari seberang lautan sebanyak 400.000 orang sesudah tahun 1851 kemungkinannya sebanyak dua perlima adalah buruh tani, pelayan-pelayan domestik dan para mekanis pedesaan. Adanya penemuan emas betul - betul mempengaruhi banyaknya imigran yang memasuki Australia. Penduduk Australia berkembang dari 465.000 orang pada tahun 1850 menjadi sebanyak 2.231.000 orang pada tahun 1880. Imigrasi secara keseluruhan mengubah komposisi penduduk. Imigran - imigran dari Inggris umumnya bertempat tinggal di kota-kota. Sementara itu, daerah tambang emas mempunyai kecenderungan menjadi suatu tempat perjudian. Naik turunnya jumlah imigran benar - benar menandai suatu gambaran bahwa jaman pertambangan seperti zaman pastoral.
Dalam maslah masuknya imigran ke Australia tidak akan melupakan peranan seorang wanita yang bernama Caroline Chisholm. Ia merupakan pekerja sosial yang terkemuka di Australia pada abad ke-19. Ia membuat suatu rancangan yang bertujuan membantu kolonisasi di Australia dengan menganjurkan emigrasi keluarga. Rancangan tersebut diorganisir di negeri induk. Dengan mentransfer unit-unit keluarga keseluruhan dari pada secara individu, Mrs. Chisholm mengharapkan hal tersebut dapat menghindari imoralitas yang menandai usaha-usaha berharga guna melaksanakan emigrasi wanita ke New South Wales dan Van Diemen’s Land. Wanita-wanita yang datang ke Australia banyak yang disertai keluarga mereka. Usaha-usaha yang dilakukan Caroline Chisholm sudah dilakukan sejak sebelum gold rush. Para pedagang banyak yang memuji dan kadang-kadang menghadiahkan uang kepada Family Colonization Loan Society yang di organisir Caroline Chisholm.
Para imigran dalam era gold rush pada umumnya berbeda dengan para imigran sebelumnya. Biaya imigrasi mereka ditanggung sendiri. Sebab mereka datang ke Australia untuk memburu kekayaan. Mereka berusaha secepatnya berlayar menuju Australia. Oleh sebab itu jaman ini merupakan era yang sangat brilian dalam sejarah pelayaran kapal.
Para pencari emas tahan untuk menghadapi tantangan dan penderitaan agar mereka dapat menjangkau “El Dorado”-nya. Sedangkan para pemilik kapal tidak terlambat untuk mendapatkan keuntungan dari perpindahan mereka mendesak. Dari lower class datang ribuan buruh, penggali tambang, pelaut, tentara, deserter, penggembala-penggembala, buruh galangan kapal. Dari lower middle datang para mekanis, tukang, juru tulis, kasir bank dan para pedagang kecil. Dari upper middle datang para banker, pemilik took, anak-anak muda kaum bangsawan, para petani dan orang-orang professional.
Gold rush di Australia mengakibatkan pergeseran ekonomi dan finansial serta suatu perkembangan penyediaan buruh dan modal. Sepuluh tahun sesudah tahun 1851 penduduk non aborigin hampir tiga kali lipatnya. Imigran karena emas dengan cepat menghasilkan tenga kerja dengan suatu tingkatan ketrampilan yang tinggi dan kepandaian membaca serta menulis.
Emas ternyata menarik perhatian dan menggiurkan terhadap orang-orang Cina tampak dalam jumlah yang besar di tambang-tambang emas Victoria.
Pertumbuhan penduduk Australia sesudah tahun 1861 merupakan suatu kelanjutan dari era panjang yang disebabkan adanya migrasi atau suatu rata-rata pertumbuhan secara alami yang begitu sehat. Penduduk Australia lebih dari 65% berasal dari keturunan campuran Inggris, Scotlandia, Wales, sebanyak 25% Irlandia, 8% dari Negara Eropa lainnya terutama Jerman, Italia dan Yunani. Jadi secara rasial masyarakat Australia merupakan campuran Celt dan Anglo-Saxon.

2.  Munculnya  kriminalitas
Dengan semakin banyaknya imigran yang masuk ke Australia karena gold rush, maka beberapa orang khawatir bahwa dengan membanjirnya para pencari emas menyebabkan timbulnya kekerasan dan kekacauan. Hal seperti itu merupakan sesuatu yang biasa terjadi di daerah tambang - tambang emas California. Oleh karena itu Letnan Gubernur La Trobe di Victoria merasa khawatir bahwa koloninya akan menjadi paralel dengan California dalam kejahatan dan kekacauan.
Penemuan emas ternyata juga meningkatkan kegiatan perampokan yang terkenal dengan “bushranging”. Bushranging merupakan istilah yang berkembang di Australia untuk menyebutkan perampokan terhadap individu atau kelompok yang dilakukan oleh seorang atau oleh “gang” dengan memanfaatkan semak-semak sebagai basis operasinya. Sedangkan perampoknya disebut “bushranger”. Sejak tahun 1851 obyek utama para bushranger yaitu merampok emas yang dibawa di sepanjang jalan dari pertambangan-pertambangan ke Sidney dan Melbourne. Salah seorang bushranger yang sangat terkenal adalah Frank Melville. Ia memiliki “gang” untuk merampok emas yang benyak dari pada pedagang selama tiga tahun yaitu sejak kedatangannya dari Van Diemen’s Land pada akhir tahun 1851 hingga ia tertangkap di Geelong pada tahun 1853.
Bahaya Spekulatif moral pertambangan dan kekayaan lebih mudah berbaur di Australia dengan kehadiran para narapidana, bekas narapidana dan suatu penduduk yang dinodai oleh kriminalitas. Oleh sebab itu Earl Grey memperdebatkan bahwa penemuan-penemuan emas essensiil telah menggambarkan kelanjutan pembuangan narapidana ke Australia bagian timur sebab buruh bebas tidak akan jauh dari tambang-tambang emas. Ia menolak anggapan bahwa pelaku-pelaku kejahatan secara aktif menginginkan untuk dikirim ke Van Diemen’s Land.
Jika godaan emas menyebabkan lemahnya moral dari para pejabat, tambang-tambang emas juga merupakan magnet bagi bekas narapidana dari Van Diemen’s Land untuk melakukan kejahatan yang lebih besar. Para sarjana mencatat bahwa dalam tahun 1852 terjadi peningkatan kekerasan di daerah tambang-tambang emas di Victoria. Maka tak mengherankan jika puncak kegiatan bushranger di Victoria terjadi pada tahun 1850-an. Sedangkan di New South Wales mencapai puncaknya pada tahun 1860-an. Asal-usul bushranger di Victoria dan New South Wales terdapat perbedaan. Bushranger yang beroperasi di Victoria hampir seluruhnya berasal dari bekas narapidana yang lari dari Van Diemen’s Land (Tasmania).  Di New South Wales sebagian besar bushranger berasal dari golongan miskin dan mendapat dukungan dari simpatisan kelompoknya.
Kegiatan kriminal di tambang-tambang emas berkembang pesat sejak tahun 1853 yang berupa perampokan, penyergapan, penodongan dan kekerasan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang umum terjadi. Kriminalitas yang meningkat juga merupakan isyarat adanya anasir-anasir para narapidana yang kembali ke jalan lama. Beberapa narapidana dari Tasmania berhasil melarikan diri ke daratan dan terjun dalam kekacauan di tambang-tambang emas. Terbukti bahwa emas telah merangsang meningkatnya kegiatan kriminalitas. Apalagi di Australia yang semula merupakan tempat pembuangan narapidana maka kegiatan kriminalitas akan lebih mudah berkobar.
Disamping itu selain Australia sebagai tempat pembuangan narapidana, maka karakter kejahatannya telah mempengaruhi kriminalitas yang berlangsung di Australia, juga ketika emas yang ada di permukaan telah mulai menyusut bahkan dapat dikatakan habis, maka para pemilik modal membuka tambang – tambang baru dengan mendatangkan mesin yang menggantikan tenaga manual yang berasal dari para buruh. Ini menyebabkan meningkatnya  pengangguran, dan apabila tingkat pengangguran tinggi, maka kecenderungan kriminalitas mengalami peningkatan juga.  


       C. PENGARUH GOLD RUSH DALAM BIDANG POLITIK

1.  White Australia Policy

	Penemuan dan pembukaan tambang-tambang emas di Australia khu - susnya di Victoria membawa perubahan besar. Pertumbuhan penduduk sangat spektakuler. Pada tahun 1851 penduduk seluruh Australia sebesar 437.665 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 77.000 orang hidup di Victoria. Dari tahun 1851 sampai 1861 penduduk Victoria berkembang dari 77.000 orang menjadi 540.000 orang. Melbourne dengan cepat menjadi kota terbesar di Australia. Tampak jelas bahwa emas benar-benar merupakan pendorong banyaknya imigrasi yang memasuki Australia.
	Para imigran yang datang ke Australia tidak hanya orang-orang Eropa tetapi juga orang-orang Cina. Pada tahun 1854 ribuan orang Cina berada di -pertambangan-pertambang di Victoria, dari Cina mereka diangkut dengan kapal-kapal lewat Hongkong. Pada akhir tahun 1854 di Victoria terdapat 10.000 orang Cina dan pada bulan Juni 1855 jumlah orang Cina meningkat menjadi 18.000 orang. Membanjirnya orang - orang Cina ke Australia selain adanya faktor -faktor daya tarik di Australia juga adanya faktor pendorong dari tempat asalnya.pada tahun 1840-an di propinsi di Kwangtung (Cina) terjadi krisis keuangan yang me - landa perdagangan teh. Keadaan tersebut diperburuk lagi dengan musim ke - marau panjang, kegagalan panen, inflasi dan pertambahan penduduk. Mereka kemudian tertarik untuk pergi ke Australia setelah mereka mendengar adanya kekayaan seperti yang terdapat dalam dongeng, tetapi benar-benar ada di Aus- tralia yaitu berupa penemuan-penemuan emas. Dengan demikian orang-orang Cina kemudian berbondong-bondong datang ke Australia.
	Membanjirnya orang-orang Cina ke Australia sudah barang tentu menye- babkan timbulnya berbagai masalah, oleh sebab itu pemerintah koloni di Austra- lia terutama Victoria berusaha mengadakan pembatasan dan memperketat ma- suknya orang - orang Cina ke Australia.  Ketika pemerintah Victoria mencoba un- tuk mengawasi masuknya orang - orang Cina, di Sydney justru banyak orang Cina yang mendarat. Pada tahun 1857 hampir sebanyak 15.000 orang Cina men darat di Australia Selatan. Dari Australia Selatan mereka mencari jalan ke tam – bang - tambang emas.
	Kedatangan orang - orang Cina di Australia ternyata menumbulkan ber- bagai kerusuhan antara orang - orang Cina dengan orang - orang kulit putih.
	Di Victoria pada tahun1855 diberlakukan suatu peraturan yang isinya berupa kewajiban membayar pajak sebesar $10 bagi setiap orang Cina yang masuk ke Victoria. Hal ini  dapat dikatakan sebagai awal ”With Australia Policy”. Di Victoria pada tahun 1855 juga diberlakukan suatu Restriction Act. Dalam masyarakat Australia, orang-orang Cina dituduh melakukan berbagai kejahatan. Dalam kenyataan orang - orang Cina mengirimkan semua emas yang di dapat di Australia ke negerinya, sehingga tindakan mereka tidak menguntungkan bagi  Australia.
	Orang - orang Cina di Australia sebenarnya dapat diatur dengan baik, tetapi ketika terjadi konfrontasi dan tindakan diskriminasi dari orang - orang kulit putih, orang - orang Cina akhirnya membalas juga tindakan - tindakan yang di - lakukan oleh orang - orang Cina sama seperti yang dilakukan para buruh tam - bang dari Eropa pada awal tahun 1850 -an. Orang - orang Cina juga mengaju-  kan petisi dalam pertemuan - pertemuan massa, mereka mengatakan bahwa mereka patuh pada hukum, tidak berbuat yang merugikan, mempunyai perasaan seperti orang yang lain dan menginginkan persaudaraan dengan orang-orang Inggris. Namur mereka bertanya, mengapa mereka diperlakukan tidak wajar. 
	Kerusuhan rasial yang serius pertama kali terjadi di Arrarat pada tahun 1857 sekelompok buruh kulit putih melempari batu terhadap orang - orang Cina agar meninggalkan daerah pertambangan. Orang - orang kulit putih tersebut juga membakar tenda - tenda milik orang - orang Cina. Dua bulan kemudian seba -  nyak 100 orang buruh tambang kulit putih bertikai dengan 200 orang-orang Cina di Buclard Valley di Oven River, Victoria timur.
	Dengan semakin banyaknya orang - orang Cina yang datang ke Australia sebagai buruh tambang, maka pada tahun 1857 pemerintah New South Wales menerapkan kembali lisensi bagi para buruh tambang yang berada di koloni ter- sebut. Lisensi tersebut hanya ditunjukkan kepada orang - orang Cina, sedang- kan bagi para kulit putih dibebaskan dari pembayaran lisensi.
	Kerusuhan rasial terbesar di daerah tambang emas terjadi di Lambing Flat, New South Wales. Kerusuhan melibatkan orang - orang kulit putih dengan orang - orang Cina. Pada tahun 1860 orang-orang Eropa dan orang-orang Cina menyerbu ke tambang emas di Lambing Flat yang terletak 26 mil sebelah barat Sydney. Kerusuhan di pertambangan ini merupakan kerusuhan berdarah antara buruh tambang kulit putih dan orang-orang Cina yang mempunyai kepentingan yang sama.  Akibat adanya kerusuhan tersebut,  maka pemerintah New South Wales mengirimkan 130 tentara ke Lambing Flat untuk melerai pertikaian ter - sebut.
	Sebagai akibat adanya kerusuhan di Lambing Flat maka Dewan Legislatif New South Wales juga mengeluarkan Cowper’s Chinese Immigration Regulation dan Restriction Act pada tahu 1861. Walaupun demikian ternyata tidak semua orang kulit putih membenci orang-orang Cina yang hidup di Australia. Orang -orang Cina di Australia dilindungi oleh polisi, para missionaris dan ditolelir oleh sebagian penduduk, meskipun mayoritas orang kulit putih membencinya.
	Imigran-imigran Cina tidak hanya dianggap berbahaya oleh para pekerja saja tetapi juga oleh sebagian masyarakat Australia. Hartley Grattan melukiskan keadaan tersebut sebagai berikut: Chinese Immigration wos apposed not only by worker, but by other of Australia society.
 	Pada tahun 1860 rasialisme di Australia di institusionalkam dan kekerasan melawan minoritas menjadi suatu fakta budaya .orang - orang Cian merupakan ancaman yang lebih besar daripada orang - orang aborigin terhadap supremasi rasial Inggris.
	Pada awal tahun 1880 -an terdapat syarat tanda bahaya bukan hanya bagi buruh saja tetapi juga bagi masyarakat. Berjangkitnya penyakit kusta dan penyakit cacar sangat meresahkan masyarakat umum. Menurut statistik jumlah orang Cina yang memasuki Australia semakin banyak. Pada tahun 1971 jumlah orang Cina di New South Wales sebanyak 7.200 orang atau setiap 70 penduduk terdapat 1 orang Cina. Sedangkan pada tahun1880 setiap 55 orang penduduk terdapat 1 orang Cina. Pada tahun 1881 diseluruh Australia perbandingannya 50:1. 
	Pada tahun 1880 muncul slogan yang popular dari orang - orang Australia yaitu  “Australia for Australian’s” . Bila diperhatikan slogan tersebut jelas bahwa orang Australia tidak menghendaki orang - orang di luar rasnya.
	Adapun alasan - alasan yang menyebabkan anti Cina dari orang – orang ku lit putih, menyangkut tiga bidang ;1. masalah ekonomi, 2. masalah higienis dan 3. masalah moral. Masalah ekonomi jelas dapat dilihat dari persaingan kerja dan perolehan pendapat:
	standart hidup orang Cina rendah

jam kerja mereka lebih panjang
orang Cina dapat dijadikan buruh yang lebih murah daripada orang-orang  kulit putih.
	Orang – orang Cina mengerahkan seluruh keluarganya ( istri dan anak – anaknya) untuk mencari emas
	Hasil perolehan emas mereka sebagian besar dikirim ke Cina untuk ikut serta mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Cina
 
 Masalah higienis berkaitan dengan kondisi pemukiman dan kesehatan orang - orang Cina.  Keadaan di beberapa perkampungan dari orang - orang Cina sangat buruk dan tidak sehat. Menurut catatan dari rumah sakit pada tahun 1891 bahwa dari 12 kasus penyakit kusta di New South Wales, ternyata sebanyak sembilan orang adalah orang Cina, satu orang Jawa dan dua orang pemuda kelahiran Australia yang hidup bersama orang Cina.  Kasus yang ber hubungan dengan moral disebabkan oleh masalah - masalah yang berkaitan dengan tidak seimbangnya jumlah pria dan wanita Cina yang ada di Australia, serta kebiasaan - kebiasaan yang mereka lakukan. Jumlah orang Cina di - Australia didominasi oleh laki - laki yang jumlahnya lebih banyak daripada perempuan Cina sehingga hal tersebut mendorong adanya prostitusi dan  perkawinan campuran Cina – kulit putih. Di antara orang-orang Cina, judi merupakan hal yang umum, mereka menghisap opium tetapi konsumsi ter- hadap alkohol lebih rendah daripada orang Eropa. Namun demikian hal ter- sebut dianggap tidak bermoral dimata orang Eropa di Australia. Meskipun orang - orang Eropa ( kulit putih ) melakukan perbuatan yang kadang-kadang lebih tidak bermoral daripada orang - orang Cina, tetapi mereka  memandang  dirinya lebih bermoral daripada orang Cina.
	Membanjirnya imigran Cina ke Australia dianggap sebagai ”Yellow Flood ” atau banjir kuning.  Disebut banjir kuning sebab orang - orang Cina berkulit kuning. Pada tahun 1886 setiap koloni mengeluarkan undang – undang dis- kriminasi anti Cina. Di beberapa koloni, undang - undang tersebut agak di - sanksikan, sebab beberapa daerah seperti Queensland, Australia Barat dan Australia Selatan yang memiliki daerah tropis yang luas membutuhkan orang-orang Asia untuk mengembangkan daerah tersebut. Menjelang akhir abad 19 ”White  Australia Policy” mencakup pembatasan terhadap imgran - imigran Cina, India, orang - orang Pacifik dan orang-orang Jepang ( orang kulit ber- warna ). White Australia Policy yang bersifat rasialis ini ternyata diterapkan di seluruh Commonwealth sesudah terbentuknya federasi.

Eureka Stockade
Ketika pemerintah Inggris di Australia menerapkan kebijakan ten- tang lisensi pada pencari emas di Australia sebesar 30 shilling, maka me - reka telah merasa keberatan dengan jumlah sebesar itu. Gejolak ketidak- puasan nampak terlihat karena disatu sisi mereka harus membayar 30 shilling, namun di sisi lain pemerintah tidak tanggap terhadap keluhan –  keluhan yang mereka sampaikan kepada pemerintah. Hal – hal yang me - reka keluhkan adalah seperti:
	adanya korupsi yang merajalela di kalangan  pemerintahan
adanya jalan – jalan yang rusak sepanjang jalan yang dilalui dari daerah pertambangan ke kota – kota  
Adanya gejolak ini sebenarnya tercium oleh aparat pemerintah, namun masih bisa diredam, walaupun demikian Letnan Gubernur La Trobe be rusaha untuk menyampaikan ide / gagasan kepada dewan Legislatif te ntang besarnya lisensi dan diusulkan untuk dihapus, dan diganti deng - an cukai emas, namun usulan dari La Trobe tersebut tidak mendapat- kan respon yang positif. Ditolaknya usulan La Trobe tersebut  ternyata tidak  mempengaruhi kondisi buruh tambang, artinya gejolak masih bisa diatasi. 
	      	Ketika La Trobe diganti oleh gubernur yang baru yaitu Charles Hotham, maka dia telah membuat kebijakan yang sangat memberatkan bu-ruh tambang. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: 
	Akan diadakan inspeksi dua kali seminggu ke daerah pertambangan untuk melihat siapa yang tidak mempunyai lisensi. Bagi yang memiliki lisensi, Hotham berjanji akan memberi hak suara di dewan legislatif.

Bagi mereka yang tidak memiliki lisensi, maka  mereka akan dikenai hukuman yang berat. 
Sementara di daerah pertambangan banyak yang tidak memiliki kartu lisensi karena diantara mereka adalah pencari emas terdahulu yang belum ada pe-raturan atau  kebijakan  yang diberlakukan. 
	Ketika kebijakan tersebut diberlakukan, maka banyak buruh yang tidak memiliki kartu, maka dikenakan sanksi / hukuman yang berat. Adanya ke - bijakan  ditetapkannya lisensi ini ternyata sangat memberatkan bagi kaum buruh, lebih – lebih setelah ada kebijakan inspeksi ke pertambangan. Gejolak dalam diri kaum buruh, tersebut dapat diredam, namun ketika terjadi pembu- nuhan terhadap James Scoobie yang dilakukan oleh Bentley, maka ketidak -puasan di kalangan kaum buruh semakin tajam dan mencapai puncaknya yaitu munculnya suatu ”pemberontakan” yang disebut Eureka Stockade. 
	Sebenarnya pada tanggal 1 Desember 1854 sudah dapat terlihat bahwa di pertambangan tidak ada satupun buruh tambang yang bekerja, adanya fenomena ini seharusnya pemerintah tanggap dan perlu diteliti ada apa ?, mengapa tidak bekerja, apa yang dilakukan mereka? . Pertanyaan – perta-nyaan seperti ini seharusnya perlu penanganan yang bijaksana, namun Charles Hotham justru menempuh cara yang justru bersifat agresif. Perlu diketahui bahwa buruh tambang yang ada di Eureka Ballarat adalah buruh yang berasal dari Irlandia, tentu saja sifat membangkangnya lebih keras. Buruh tambang yang ada di Eureka ini dipimpin oleh Peter Lalor.      
	Charles Hotham justru mengirim Kapten Thomas untuk menyerbu ben-teng Eureka. Mungkin bisa ditebak kira – kira apa yang terjadi, dan siapa yang mengalami kemenangan. Kondisi di dalam benteng buruh berjumlah sedikit, dan tidak disertai dengan perlengkapan senjata yang memadai. 
	Dari penyerbuan yang dilakukan kapten Thomas, ternyata memang buruh buruh yang ada di dalam benteng menjadi korban, sedangkan pemimpinnya Peter Lalor melarikan diri. 
	Adanya peristiwa ini membuat pemerintah Inggris menjadi prihatin, dan mengirimkan satu team ke Australia untuk menyelidiki tentang peristiwa tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara seksama, maka diperoleh kesimpulan bahwa yang bersalah adalah Charles Hotham. Peristiwa ini ternyata membawa hikmah yang besar bagi perkembangan sejarah Australia. Di satu sisi lisensi yang memberatkan kaum buruh itu dihapus dan diganti dengan semacam pajak yang berlaku untuk setahun dan jumlahnya sekitar 5 shlling. Di sisi lain kaum buruh diberi hak suara di dewan legislatif, dan Peter Lalor dipilih sebagai wakil kaum buruh. Peristiwa Eureka Stockade dianggap sebagai embrio lahirnya partai buruh di Australia.

D.   PENGARUH GOLD DALAM BIDANG KEBUDAYAAN  
	Ditemukannya emas di Australia, tidak hanya membawa pengaruh dalam bidang ekonomi, sosial, politik tetapi juga kebudayaan. Dengan adanya emas yang disertai dengan datangnya para imigran, ke Australia, maka ras yang datangpun bermacam – macam, dan masing – masing ras disertai dengan kebudayaannya masing –masing. Oleh sebab itu Australia dikenal sebagai negara yang multi rasial dan multi kultural.   















P E N U T U P
	
	Benua Australia yang semula menjadi tempat pembuangan narapidana     ( Penal Settlement ), Australia berjalan sangat lamban, memang ada peru- bahan dalam perkembangan sejarahnya, dalam kehidupannya baik pertani-an, peternakan, maupun perkembangan industrinya, Namun ketika ada booming emas di California pada tahun 1849, ternyata di Australiapun segera mengalami perubahan drastis, karena Edward Hammond Hargraves yang ikut mengadu untung mencari emas di California, setelah pulang ke Australia, bersama temannya John Lister segera menyelidiki keadaan di Bathurst dan ternyata mereka memang  benar – benar telah menemukan emas pada tahun 1851.
	Berawal dari penemuan emas inilah, maka keadaan di Australia menjadi berubah total, bahkan Gordon Greenwoodpun berpendapat bahwa emas telah mengubah sejarah Australia, dan penemuan emas inilah yang dianggap sebagai awal dari sejarah Australia. Gold Rush telah mengubah image Australia dari Penal Settlement menjadi Australia statu negara yang penuh dengan keberkahan yang luar biasa, negara yang menjadi tempat para imigran untuk mengembangkan kehidupan yang baru, yang akhirnya Australia menjadi negara yang mampu mendampingi negara – negara besar dalam memainkan peranannya di dunia.   
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