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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Daerah Delanggu  

1. Geografis Delanggu  

Daerah Kabupaten Klaten termasuk di dalam karesidenan 

Surakarta. Daerah Delanggu berada di antara jalur Yogyakarta dan 

Surakarta, daerah ini berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Klaten. 

Delanggu adalah sebuah kawedanan dari Kabupaten Klaten. Delanggu 

merupakan daerah yang subur sehingga cocok untuk daerah pertanian 

dan perkebunan. Keadaan tanah yang subur membuat perusahaan-

perusahaan perkebunan tumbuh dan berkembang di daerah tersebut, 

salah satunya adalah pabrik karung dan perkebunan-perkebunan kapas 

dan rosella di daerah Delanggu. 

Batas wilayah Delanggu yaitu 1). sebelah Utara Kartasura 2). 

sebelah Selatan Ceper dan Klaten Kota 3). sebelah Barat Polanharjo 

dan Boyolali 4). sebelah Timur  Kecamatan Juwiring dan Wonosari 

      Sebagian besar tanah daerah Klaten dipergunakan untuk 

daerah pertanian dan perkebunan. Kesuburan daerah ini ditunjukan 

oleh keadaan tanah dibagian tengah jalan poros Yogyakarta-Surakarta. 

Di tanah yang subur ini dapat ditanami dengan berbagai tanaman 

bahan makanan pokok dan juga tanaman bahan ekspor, misalnya tebu 

dan tembakau. (Soegianto Padmo, 2000:16-17). 
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   Delanggu adalah daerah yang makmur. Penghidupan 

penduduk terutama dari pertanian, di samping itu ada perindustrian 

rumah tangga (tanduk di Delanggu, payung di Juwiring), sehingga 

perekonomian penduduk tidak tergantung dari semata-mata tergantung 

kepada jatuh bangunnya perusahaan pabrik. (“Merdeka” No.774. 

Tahun III, 6 Juli 1948:2). Pada waktu terjadi gerakan pemogokan 

buruh pabrik karung digunakan para wanita untuk mencari nafkah 

dengan berjualan, sehingga perekonomian keluarga tidak terganggu. 

2. Areal Perkebunan  

Sejak dikeluarkan Vorstenlandsch Grondhuur Reglement 

(VGR) pada tahun 1948, para pengusaha mempeoleh jaminan usaha di 

daerah karesidenan Surakarta, di mana daerah Delanggu termasuk 

daerah Vorstenlanden (tanah-tanah raja). Para pengusaha dapat 

memperoleh hak persewaan tanah melalui tiga cara yaitu beschiking 

oleh raja (lihat hal.4), menyewa dari raja dan menyewa dari rakyat. 

(Boedi Harsono, 2008:93).  

Sejak awal abad ke-20, daerah Klaten termasuk wilayah 

perkebunan yang subur. Setelah Indonesia merdeka Pemerintah 

Republik Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan yang 

berhubungan dengan masalah perkebunan. Dengan peraturan 

Pemerintah No. 13 Tahun 1948, Pemerintah bermaksud agar cabang 

produksi yang penting bagi negara jangan terhenti. Maka, untuk 

mencapai tujuan tersebut ditentukan bahwa desa harus menjamin 
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tersedianya tanah areal. Dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 13 

Tahun 1948, maka Vorstenlandsch Grondhuur Reglement (VGR) dan 

peraturan yang lain yang bersifat feodalistis dicabut karena dipandang 

sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan. Dalam peraturan 

itu disediakan pasal-pasal baru yang disiapkan diantara pasal-pasal 

lama yang masih dipakai antara lain ketetapan jangka waktu 

persewaan tanah paling lama satu tahun untuk tanaman yang 

umumnya kurang dari satu tahun. Bagi tanaman yang umumnya lebih 

dari satu tahun, jangka waktu persewaan selama satu musim tanam, 

sedangkan besarnya uang sewa minimum akan ditetapkan oleh 

Menteri Agraria. (Soegianto Padmo, 2000:55). 

Menurut catatan Kementrian Kemakmuran No.3823/C.3, 

perihal penjelasan jawaban tuntutan Lembaga Buruh dan Tani (L.B.T)  

luas tanah yang ditanami kapas pada tahun 1947 adalah 1.353 hektar   

di enam perkebunan kapas milik Badan Tekstil Negara (B.T.N).   

    Tabel. 1. Luas Tanah yang ditanami kapas oleh B.T.N tahun 1947  

No Perkebunan Luas  hektar 
(ha) 

1 Perkebunan Delanggu 59 

2 Perkebunan Juwiring 323 
3 Perkebunan Gayamprit 244 

4 Perkebunan Manjung 234 
5 Perkebunan Polanharjo 301 

6 Perkebunan Kedung Banteng 192 

 Jumlah 1.353 

  (Sumber: Arsip Kementrian Penerangan No.46: 8) 
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Dari tabel di atas dapat diketahui luas lahan tanaman kapas 

dari yang paling luas adalah (1). perkebunan Juwiring yaitu 323 ha, 

(2). perkebunan Polanharjo yaitu 301 ha, (3). perkebunan Gayamprit 

yaitu 244 ha,  (4). perkebunan Manjung yaitu 234 ha, (5). perkebunan 

Kedung Banteng yaitu 192 ha, (6). perkebunan Delanggu yaitu 59 ha. 

3. Jumlah Buruh Perkebunan 

Kondisi geografis yang sebagian besar wilayah Klaten pada 

umumnya dan Delanggu pada khususnya adalah daerah pertanian dan 

perkebunan maka kebanyakan penduduknya bermata pencaharian 

sebagai petani dan buruh. Di perkebunan kapas dan rosella di 

lingkungan pabrik karung Delanggu terdapat 6.765 buruh lepas 

(seizoen arbeiders) dari 82. 000 orang buruh di tujuh perkebunan 

milik B.T.N yaitu Perkebunan Delanggu, perkebunan Juwiring, 

perkebunan Manjung, perkebunan Polanharjo, perkebunan Gayamprit, 

perkebunan Prambanan, perkebunan Kedung Banteng. Setiap hektar 

tanaman dijaga atau dirawat oleh 5 orang buruh. (Arsip Kementrian 

Penerangan No. 46: 8,15).  
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Tabel 2. Jumlah buruh berdasarkan golongan di lingkungan 
B.T.N 

No Golongan Jenis Buruh Jumlah

1 I Pegawai Bulanan   3.000 
2 II Pekerja harian tetap 12.000 
3 III Pekerja borongan tetap 12.000 
4 IV Pekerja harian lepas (seizoen arbeiders)  6.000 
5 V Pekerja borongan lepas (seizoen arbeiders)  6.000 
6 VI Pekerja Pemaro (deelbouwers) 6.000 
7 VII Pemintal kapas dengan upah natura 10.000 
8 VIII Pemintal kapas dengan upah uang 11.000 
9 IX Pemintal sisa kapas 11.000 
10 X Tenun partikulir  

(tidak diketahui jumlahnya) 
- 

  Jumlah 82.000 
 (Sumber: Arsip Kementrian Penerangan, No.46:15, “Keterangan dari 

Pihak B.T.N tentang jumlah seluruh buruh di lingkungan B.T.N)” 
  
  Dari tabel di atas dapat diketahui taksiran jumlah semua 

buruh di semua perusahaan B.T.N yang dimaksud oleh L.B.T dari 

pihak B.T.N. Jumlah tersebut juga termasuk buruh Perbutsi. Dari 

jumlah 82.000 orang buruh untuk  buruh golongan X yaitu buruh 

tenun partikulir belum diketahui, sehingga ditaksir jumlah buruh 

paling rendah adalah 80.000 orang. (Arsip Kementrian Penerangan, 

No.46:15, “Keterangan dari Pihak B.T.N tentang jumlah seluruh 

buruh di lingkungan B.T.N)”. Sedangkan jumlah buruh yang 

berdemontrasi pada tanggal 19 Mei di Delanggu adalah 11.500 orang 

(“Tenaga” Suara Buruh Perkebunan No.3, Tahun III, Juni 1948).  
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B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gerakan Buruh dan Petani 

Pabrik Karung Delanggu 

1. Faktor Sosial-Ekonomi 

Masyarakat desa diawal kemerdekaan sebenarnya belum 

mengerti tentang suatu gerakan untuk menentang majikan (pengusaha) 

karena di dalam pikirannya yang penting bekerja dan mendapatkan 

upah untuk keperluan hidupnya sehari-hari . Hal ini dapat dimengerti 

karena dimasa awal kemerdekaan kondisi sosial-ekonomi di 

masyarakat desa di seluruh Indonesia masih mengalami kesulitan 

ekonomi. Tidak terkecuali penduduk desa Delanggu dan sekitarnya 

yang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh pabrik dan juga 

buruh tani. 

Pada dasarnya kaum buruh di Delanggu terbagi menjadi 

dua golongan yaitu  pertama pegawai administrasi yang bekerja di 

kantor dan disebut juga pegawai bulanan yaitu pegawai menengah-

rendah terdiri dari mandor (pengawas pekerja) dan para sinder (kepala 

pengawas tanaman). Kedua jenis pegawai administratif sesekali waktu 

mengecek ke lapangan. Golongan kedua buruh yang bekerja di 

lapangan. Buruh yang bekerja di lapangan terdiri dari pekerja harian 

tetap, pekerja borongan tetap, pekerja harian dan borongan lepas 

(seizoen arbeiders), dan buruh maro (deelbouweers). (Arsip 

Kementrian Penerangan No. 46, dan No.242). 
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Pegawai administratif dan pegawai lapangan memperoleh 

fasilitas yang berbeda, perbedaan itu sangat mencolok. Pegawai 

golongan pertama dapat menikmati fasilitas jauh lebih baik apabila 

dibandingkan dengan dengan golongan kedua. Perbedaan yang sangat 

besar tersebut menimbulkan rasa tidak puas terhadap para buruh 

lapangan sehingga timbul tuduhan korupsi kepada para pegawai 

golongan administrasi. 

Keadaan ekonomi buruh lapangan sangat memprihatinkan 

perbedaan upah antara pegawai admnistrasi dan buruh lapangan 

sangat besar. Pekerja lapangan rata-rata hanya menerima upah Rp. 

1,5-Rp.2 per hari dengan coupon  (kupon) beras 200 gram yang harus 

dibelinya Rp. 1,5 per kg. Sedang upah buruh di luar perkebunan 

(administrasi) sebesar Rp. 10- Rp. 15. (Arsip Kementrian Penerangan 

No.242:1). Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan upah yang 

diterima hampir 100%. Jaminan beras saban hari 400 gram buat buruh 

yang masuk kerja dan 200 gram buat keluarganya akan hilang apabila 

buruh tersebut tidak masuk kerja. Sedangkan harga beras Rp. 1 per kg. 

(Arsip Kementrian Penerangan No. 46:8). Keadaan ini sangat 

membeni kehidupan ekonomi buruh lapangan. Yang dimaksud dengan 

keluarga buruh ialah: 1). Istri, 2). anak sendiri, 3). anak tiri, 4). ibu dan 

bapak sendiri atau mertua yang umurnya lewat 55 tahun yang tidak 

mempunyai penghasilan sendiri dan tidak ditanggung sendiri oleh 

orang lain. (Arsip Kementrian Penerangan No.46: 9). 
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Dengan pendapatan upah yang kecil dan hanya cukup untuk 

makan sehari, maka para buruh lapangan yang bekerja di perkebunan 

dengan penuh terik panas matahari sedang perutnya kelaparan. Para 

buruh ini sangat mudah terpengaruhi oleh janji-janji dari Sarbupri 

sebagai organisasi buruh yang akan memperjuangkan hak-hak buruh. 

Hasutan-hasutan dari kader-kader Sarbupri sangat mudah masuk ke 

dalam pikiran para buruh lapangan. Menurut Konvensi I.L.O tahun 

1948 dalam Darwan Prinst (2000:23), ada empat macam hak buruh 

yaitu 1). Hak berserikat, 2). Hak berunding kolektif, 3). Hak mogok, 

4). Hak mendapat upah 

Para kader Sarbupri dengan hasutan-hasutannya agar pihak 

majikan (pengusaha) menaikan upah mereka disambut baik oleh para 

buruh. Dengan wadah organisasi massa, para buruh dapat menekan 

majikan dengan cara pemogokan dan berdemontrasi. Hal ini sangat 

merugikan majikan sehingga perundingan untuk mencapai 

kesepakatan menjadi jalan tengah yang terbaik. 

Adanya wadah organisasi massa buruh perkebunan yang 

terhimpun dalam Sarbupri menjadikan buruh di Delanggu 

pemikirannya menjadi maju. Buruh sudah bisa mengadakan gerakan 

pemogokan. Buruh sudah berani menentang dalam hubungan 

organisasi terhadap Pemerintah untuk mendapatkan perbaikan nasib. 

Jika ini dilakukan  dalam suatu masa dan dalam suatu satu susunan 

negara di mana ada pertentangan kelas (tingkat) dan di mana modal 
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berkuasa maka akan kita hormati buruh yang berani mogok itu sebagai 

pahlawan. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan buruh yang 

mogok di Delanggu (di antara Klaten-Surakarta). Dikatakan bahwa 

sekitar 15.000 buruh dari pabrik karung dan penanam kapas di daerah 

Delanggu diperintahkan oleh SOBSI karena permintaan-permintaan 

buruh tidak tidak dipenuhi oleh Pemerintah. Tuntutan buruh Delanggu 

sebenarnya biasa saja hanya yaitu mengenai jaminan makanan (beras), 

bahan pakaian dan penghasilan (gaji). Lembaga Buruh dan Tani 

sebagai perwakilan dari buruh supaya jaminan tersebut diberikan 

kepada 1) pegawai dan pekerja bulanan, 2). pekerja harian tetap, 3). 

pekerja borongan tetap, 4). pekerja lepas termasuk pekerja harian dan 

borongan lepas dalam perkebunan (seizoen arbeiders) 5). pekerja 

maro. (“Majalah Merdeka No. 26. Tahun I, 10 Juli 1948:8).   

2. Faktor  Politik 

Selain masalah sosial-ekonomi yang menimpa para buruh 

diawal kemerdekaan. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 

1945, maka organisasi-organisasi rakyat dan partai-partai politik 

segera dibentuk. Dengan keadaan itu pula maka dikalangan buruh 

perkebunan pun rasa bebas merdeka diwujudkan dengan lahirnya 

berbagai sarekat-sarekat perkebunan. Bagi beberapa golongan 

penduduk di Indonesia, baik di jaman penjajahan Belanda, 

pengalaman berorganisasi itu sudah ada. 
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Beberapa kalangan buruh seperti kalangan kaum buruh 

kereta api, kaum buruh pegadaian, kaum guru, kaum buruh pabrik 

gula dan lain-lain. Mereka telah menunjukkan keuletannya untuk  

mencoba melawan kaum majikannya, telah mengadakan pemogokan 

dan terbukti mempunyai anggota yang yang revolusioner dan menjadi 

sarekat buruh yang ditaati. Buruh perkebunan termasuk golongan 

buruh yang terbelakang. Tempatnya yang sangat terpencil itu jauh dari 

kota, menyebabkan mereka tidak ada hubungan dengan penduduk 

kota yang agak maju.  

Pengalaman sekedarnya dari buruh perkebunan adalah 

setelah didirikannya Persatuan Pegawai Ondernaming Indonesia 

(P.P.O.I) tahun 1939 suatu sarekat buruh yang dipimpin oleh Suprapto 

dan E. Curdian. P.P.O.I belum bisa menjangkau seluruh Indonesia, 

baru mempunyai ranting-ranting di beberapa daerah di Jawa Barat, 

Bengkulu dan di beberapa daerah perkebunan. Pengalaman beberapa 

tahun di P.P.O.I itu, seperti halnya organisasi-organisasi rakyat dan 

partai-partai politik dan organisasi sosial terpaksa dibubarkan selama 

jaman fasis Jepang. (“Warta Sarbupri”, No.4-5, Februari 1951:3-4).  

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, 

dijadikan momen untuk dapat melepaskan belenggu kepada seluruh 

rakyat Indonesia dan seluruh buruh perkebunan. Pada saat itu dipakai 

untuk mendirikan sarekat buruh perkebunan dengan nama Sarekat 

Buruh Perkebunan (S.B.P) Banjar-Ciamis, S.B.P (Magelang), S.B.P.I 
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(Malang), Perbupri (Pesatuan Buruh Perkebunan Republik Indonesia) 

di Medan, S.B.P. (Sukabumi), S.B.P. (Delanggu), S.B.P. (Solo). 

Dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang 

belum berpengalaman dalam organisasi konsolidasi dilakukan ditiap-

tiap daerah. 

Sesudah Proklamasi, di Jakarta dibentuk Barisan Buruh 

Indonesia (B.B.I). Di beberapa tempat B.B.I inilah yang didirikan 

sebagai organisasi bagi kaum buruh Indonesia yang berjuang. Kaum 

buruh yang masih buta organisasi mengikuti seruan Jakarta, karena 

seruan Jakarta itu tidak diikuti dengan tuntunan yang jelas maka 

bentukan B.B.I menjadi kabur. Perjuangan memakai senjata untuk 

membela negara yang baru diproklamirkan sangat mempengaruhi 

B.B.I sehingga di beberapa daerah B.B.I lebih merupakan suatu 

kelaskaran daripada sarekat buruh. Di beberapa daerah pimpinan 

B.B.I tidak tahu membedakan mana yang menjadi tugas sarekat dan 

mana pimpinan perusahaan sehingga keadaan yang kabur menjadi 

lebih kabur lagi. Keadaan itu bertambah celaka lagi sesudah Konggres 

Buruh Umum yang pertama kali diadakan pada tanggal 7 November 

1945 di Solo. Kongres yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat 

B.B.I Jakarta atas bantuan Mr. Iwa Kusuma Sumantri sebagai Menteri 

Sosial dari Kabinet R.I yang pertama. Konggres yang semula 

direncanakan untuk mencari pemecahan tentang mewujudkan sarekat 

buruh yang teratur. Hasil konggres itu membubarkan B.B.I dan 
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membentuk Partai Buruh Indonesia (P.B.I) yang dipimpin oleh 

Sjamsu Harya Udaya. Dalam keputusan yang diambil dalam konggres 

tersebut dengan kemenangan suara yang sedikit lebih banyak 

sedangkan utusan-utusan yang lain tidak menghendaki lahirnya P.B.I, 

maka bentukan B.B.I masih ada yang mempertahankan susunan 

organisasinya terus diperbaiki dan sambil berjalan maka terbentuklah 

Gabungan Sarekat Buruh Indonesia (GASBI). 

Di banyak daerah terus disusun sarekat buruh menurut 

sistem produksi, industri dan jawatan. Mereka membentuk pucuk 

pimpinan masing-masing dan setelah itu mendirikan Gabungan 

Sarekat Buruh Vertikal (GSBV). GASBI dan GSBV pada bulan 

November 1946 difusikan menjadi Sentral Organisasi Buruh Seluruh 

Indonesia (SOBSI). Kemudian pada tanggal 17 Februari 1947 

terbentuklah Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia 

(SARBUPRI). Pada Bulan Mei 1947 di dalam Kongges Buruh seluruh 

Indonesia di Malang menjadi pendorong dan pendukung SOBSI 

lainnya. (“Warta Sarbupri”, No.4-5, Februari 1951:3-4). Itulah 

sepenggal sejarah terbentuknya SOBSI dan SARBUPRI yang 

nantinya kedua organisasi buruh ini berada dibalik peristiwa gerakan 

buruh di Delanggu dengan cara demontrasi dan pemogokan besar-

besaran yang di dukung oleh SARBUPRI Delanggu dan SOBSI. 

Seiring dengan perkembangan politik diawal kemerdekaan 

membuat partai politik saling bersaing pengaruh di pemerintahan. 
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Berawal dari perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 

Januari 1948 kedua belah pihak bertemu di atas kapal Renville untuk 

menandatangani persetujuan gencatan senjata dan prinsip-prinsip 

politik yang telah disetujui bersama. 

Pada saat perundingan berlangsung diadakan pula reshuffle 

kabinet Amir Sjarifuddin. Dalam pengumumannya tanggal 12 

November 1947, dinyatakan bahwa Partai Sosialis 7 kursi, Masyumi 5 

kursi, PNI 7 kursi, PSII 5 kursi, PBI, PKI, Partai Katolik, Parkindo, 

Badan Konggres Pemuda masing-masing 1 kursi, golongan tak 

berpartai 5 kursi jadi jumlah 37 kursi. Tujuan Pemerintah adalah 

untuk memperkuat kabinetnya dalam rangka menghadapi perundingan 

dengan Belanda. Sekalipun kabinet Amir Sjarifuddin merupakan 

kabinet koalisi yang kuat, namun setelah kabiner Amir menerima 

persetujuan Renville, partai-partai politik kembali menentangnya. 

Masyumi yang merupakan pendukung kabinet, menarik menteri-

menterinya. Tindakan Masyumi didukung oleh PNI. Sebagai hasil 

sidang Dewan Partai tanggal 8 Januari 1948 PNI menuntut supaya 

kabinet Amir Sjarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden. 

PNI menolak persetujuan Renville karena persetujuan itu tidak 

menjamin dengan tegas akan kelanjutan dan kedudukan Republik. 

Kabinet Amir Sjarifuddin hanya didukung oleh Sayap kiri tidak 

berhasil dipertahankan. (Sartono Kartodirdjo, 1975: 53-54).  
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Banyak kalangan yang menentang perjanjian ini. 

Diantaranya yang menentang adalah Gerakan Revolusi Rakyat 

(G.R.R). Kelompok ini diketuai oleh dr. Muwardi, karena oposisi 

makin meluas maka kabinet Amir Sjarifuddin jatuh pada tanggal 23 

Januari 1948 dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Sejak itu 

itu kabinet berbentuk presidentil lagi, dengan Wakil Presiden Moh. 

Hatta sebagai Perdana Menteri. Partai Sosialis pecah menjadi dua. 

Sjahrir membentuk Partai Sosialis Indonesia (P.S.I), sedangkan Amir 

Sjarifuddin menggabungkan diri dengan P.K.I, Pesindo, dan Partai 

Buruh. Mereka melebur ke dalam Front Demokrasi Rakyat (F.D.R). 

Mereka itu merupakan orang-orangnya Amir Sjarifuddin ini amat 

bersaing dengan GRR-nya dr. Muwardi. G.R.R mendukung kabinet 

Hatta. Sebaliknya F.D.R menuntut agar kabinet presidentil diganti. 

Mereka menuntut supaya agar Amir Sjarifuddin kembali lagi jadi 

Menteri Pertahanan. (LSIK, 1988:26-27). 

Golongan sayap kiri yang tergabung dalam partai politik 

dan organisasi massa adalah golongan yang berhaluan komunis, 

seperti PKI, Partai Sosialis, SOBSI, Pemuda Sosialis Indonesia 

(Pesindo), BTI, Laskar Rakyat dan G.R.I. Kelompok inilah yang 

menamakan dirinya sebagai Front Demokrasi Rakyat (F.D.R). 

Golongan sayap kiri inilah yang paling keras menentang kabinet 

Hatta. Mereka menuntut kembalinya Amir Sjarifuddin menjadi 



57 

 

menteri pertahanan, karena kementrian ini telah menjadi “benteng”  

bagi golongan kiri sejak tahun 1945. (A.H. Nasution,1979:13).    

Keadaan Republik di Jawa pada tahun 1948 sangat kacau. 

Kekuasaan Republik secara efektif telah terdesak ke wilayah 

pedalaman Jawa Tengah yang sangat padat penduduknya dan 

kekurangan pangan (beras), di mana penderitaan semakin meningkat 

sebagai akibat dari blokade Belanda dan masuknya sekitar 6 juta 

pengungsi dan tentara Republik. Dengan meningkatnya inflasi dan 

harga beras, maka meningkat pula penghasilan petani dan sebagian 

hutang dari mereka dapat dilunasi sementara penghasilan para pekerja 

(buruh) melorot. Sebagai akibatnya adalah terjadinya penyemarataan 

memperbaiki nasib kaum tani secara relatif sehingga mengurangi 

desakan dari bawah bagi perubahan sosial secara besar-besaran.  

Golongan sayap kiri yang berada di luar pemerintahan 

Republik kini memulai suatu usaha yang menimbulkan bencana untuk 

mendapatkan kembali kekuasaan di bawah pimpinan Amir 

Sjarifuddin. Pada bulan Februari 1948, koalisi sayap kiri yang 

bernama F.D.R mencela perjanjian Renville yang sebetulnya 

dirundingkan sendiri oleh Pemerintah Amir Sjarifuddin sebelum 

kabinetnya jatuh. Front tersebut berusaha membentuk organisasi-

organisasi petani dan buruh. Pada bulan Mei 1948 dimulailah suatu 

gerakan pemogokan di pabrik karung di Delanggu (Jawa Tengah). Hal 

ini tampak jelas bahwa basis FDR di wilayah pedesaan lebih 
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merupakan soal identitas kemasyarakatan dari  pada masalah sosial 

atau ideologi. (Ricklefs, 1991:341-342). 

Kabinet Hatta terus dirongrong oleh kegiatan-kegiatan 

politik dari FDR yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin. Kegiatan 

politik FDR dibarengi dengan usaha-usaha untuk memancing-mancing 

bentrokan dengan golongan lawan politiknya. Kaum buruh yang 

berada di bawah pengaruh FDR melakukan pemogokan di pabrik 

karung Delanggu. (Sartono Kartodirdjo, 1975: 56).   

Keterlibatan Sarbupri, SOBSI dan FDR yang berdiri 

dibelakang kaum buruh untuk melakukan pemogokan didukung oleh 

PKI dimana pejuangan kelas menjadi slogan PKI pada umumnya. 

Pertarungan politik terlihat jelas pada peristiwa “Insiden Delanggu” 

pada tanggal 10 Juli 1948 yaitu di Delanggu terjadi bentrokan antara 

Sarekat Tani Islam Indonesia (S.T.I.I) dengan kaum pemogok yang 

tergabung dalam SOBSI-FDR (PKI). S.T.I.I bagian dari Masyumi 

sedangkan Hizbullah adalah laskar Masyumi. (“Merdeka” No.774, 

Tahun III,  12 Juli 1948:2). 

Pemogokan Delanggu itu memang bisa bersalin corak 

menjadi persoalan politik yang sangat merugikan negara apabila 

persoalan ini tidak cepat diselesaikan seperti yang terjadi di 

perkebunan Juwiring dimana terjadi perpecahan dan bentrokan antara 

kaum pemogok dan pihak yang mau mengerjakan perkebunan. 

Menurut pihak pemogok adalah Sarekat Tani Indonesia (S.T.I) yang 
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mau mengerjakan pekerbunan apabila pemogokan terus berlanjut 

maka petani di perkebunan Juwiring akan mengerjakan perkebunan 

yang terbengkelai, menurut kaum pemogok jumlah pekerja antara 100 

sampai 150 orang.  (“Merdeka” No. 774. Tahun III, 6 Juli 1948). 

 Kelompok lain yang menentang gerakan buruh dengan 

cara pemogokan adalah Partai Murba. Insiden antara anggota partai 

Murba dengan kelompok pemogok hampir tidak terjadi, akan tetapi 

Murba menyerukan penentangannya melalui media saja. Seperti pada 

harian “Murba” di Solo dalam (“Merdeka” No. 771, 2 Juli 1948) di 

tuliskan bahwa Murba yang merupakan surat kabar Partai Buruh 

Merdeka dan serikat buruh yang tidak setuju dengan pemogokan 

SOBSI, “mencela” pemogokan Delanggu. “Murba” menerangkan 

bahwa tekanan ekonomi yang seberat ini, kaum buruh mudah sekali 

melakukan pemogokan sekalipun telah mendapat wejangan dari 

Presiden yang mengharamkan perjuangan kelas dalam masa revolusi 

di Indonesia. 

Peristiwa Delanggu selain masalah perubahan nasib dan 

masalah sosial ekonomi juga erat kaitannya dengan masalah politik 

pada masa itu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Menteri 

Kemakmuran Sjafruddin yang mengatakan bahwa menurut pendapat 

Menteri persoonlijk (pendapat pribadi), bahwa pemogokan Delanggu 

mempunyai politieke achtergound (latar belakang politik). 

(“Merdeka”  No. 767, Tahun III, 28 Juni 1948). Adanya latar belakang 
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politik inilah yang menyebabkan peristiwa Delanggu sangat 

kompleks. Persoalannya bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi 

telah menjadi persoalan yang melibatkan segala segi kehidupan 

kenegaraan.             

C. Proses  Terjadinya Gerakan Buruh dan Petani di Delanggu 

Gerakan buruh dengan cara mogok kerja  yang sifatnya baru sama 

sekali dalam sejarah pemogokan di Indonesia setelah negara ini merdeka, 

ialah pemogokan buruh-tani, buruh maro yang terjadi di perkebunan milik 

pemerintah (Surat kabar “Merdeka” No.744. Tahun III, 6 Juli 1948:2). 

Sebelum terjadinya aksi demonstrasi pada tanggal 19 Mei 1948 di 

Solo. Tanggal 17 Februari 1948 bertempat di lapangan merdeka Delanggu 

diadakan rapat umum setelah acara Konferensi Besar Delanggu yang 

disaksikan oleh Alimin (seorang pemimpin kelas Buruh Indonesia), 

Harjono (Ketua umum Sentra Biro SOBSI), Njono (Sekertaris umum 

Sentral Biro SOBSI) dan lain-lain, pemimpin Sarekat Buruh dan Sarekat 

Tani. Konferensi Besar yang bersejarah itu yang berlangsung selama 2 hari 

dipimpin oleh Drs. Maruto Darusman. Sebelum Konferensi Besar dimulai 

diucapkan “Sumpah Delanggu” secara serentak dengan berdiri oleh 

seluruh pengunjung Konferensi Besar. (Warta Sarbupri No.4-5 Tahun II, 

Februari 1951:11). Berikut ini adalah petikan dari Sumpah Delanggu: 

SUMPAH DELANGGU 

Kita MENGENAL hanja satu sarekat buruh perkebunan di seluruh 
Indonesia, ialah SARBUPRI.  
Kita MENGAKUI hanja satu sarekat buruh perkebunan di seluruh 
Indonesia, ialah SARBUPRI.  
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Kita hanja MENGGABUNGKAN satu sarekat buruh perkebunan 
di seluruh Indonesia, ialah SARBUPRI.  
Sarekat buruh perkebunan LAIN di luar Sarbupri  adalah PALSU. 
Sarbupri hanja MENGENAL satu pusat sarekat buruh di seluruh 
Indonesia, ialah SOBSI.  
Sarbupri hanja MENGAKUI satu pusat sarekat buruh di seluruh 
Indonesia, ialah SOBSI.   
Sarbupri hanja MENGGABUNGKAN kepada satu pusat sarekat 
buruh di seluruh Indonesia, ialah SOBSI. 
Pusat sarekat buruh LAIN di luar Sobsi adalah PALSU.  
(Warta Sarbupri No.4-5 Tahun II, Februari 1951:11). 
 

Sumpah Delanggu ini mempunyai arti bahwa kaum buruh perkebunan 

tidak mau dipecah belah.  

Setelah Konferensi Besar di Delanggu pada tanggal 26 Februari 

1948 di Solo diadakan rapat umum golongan kiri yang tergabung dalam 

Front Sayap Kiri memperkuat oposisinya terhadap Pemerintah dengan 

membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang merupakan fusi dari 

kekuatan golongan kiri, termasuk di dalamnya PKI, Partai Sosialis, Partai 

Buruh, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan Pemuda 

Sosialis Indonesia (Pesindo). Dalam rapat umum tersebut terpilihlah Amir 

Sjarifuddin sebagai ketua. (Pramoedya Ananta Toer, 2003:31). Rapat-rapat 

umum seperti inilah yang bisa membangkitkan massa terutama buruh 

dapat mudah terpengaruh oleh partai-partai golongan kiri yang ingin 

memperjuangkan nasib mereka. 

Tuntutan buruh dan tani yang dipimpin oleh SOBSI melalui 

organisasinya “Lembaga Buruh dan Tani” (LBT) menuntut kepada Badan 

Tektil Negara (BTN) dari Kementrian Kemakmuran. LBT menuntut 

perbaikan gaji, pemberian beras dan pakaian, yang oleh BTN dirasakan 
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berat. Jadi persengketaan ini sudah mulai sejak bulan Februari 1948 (AH. 

Nasution,1979: 33). Selain buruh pabrik dan buruh lapangan aksi 

demonstrasi dan mogok kerja juga melibatkan para petani di Delanggu  

yaitu petani kenceng, petani setengah kenceng, petani gundulan, petani 

pengindung dan juga buruh tani.  

Rapat umum yang diadakan oleh golongan kiri dengan  orang-

orang yang pandai dalam orator dan memotivasi para buruh digunakan 

oleh partai politik (PKI),  FDR, SOBSI dan Serikat Buruh Perkebunan 

Republik Indonesia (Sarbupri) untuk mengumpulkan massa agar dapat 

mendukung perjuangan mereka. Hal inilah yang menjadikan latar 

belakang gerakan buruh yang awalnya buruh tidak mengetahui aksi 

pemogokan dan demontrasi terhadap majikan (pengusaha) dan pemerintah 

menjadikan buruh menjadi berani karena disokong oleh partai golongan 

kiri tersebut. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana proses terjadinya 

gerakan pemogokan di Delanggu adalah sebagai berikut: 

1. Gelombang I (19 Mei 1948 - 25 Mei 1948) Terjadi di Solo dan 

Delanggu. 

a. Demonstrasi di Solo 

Solo merupakan bagian dari Republik Indonesia. Setiap daerah 

mempunyai persoalan tersendiri baik persoalan besar maupun kecil, 

apalagi diawal kemerdekaan. Pada hakekatnya kota ini aman, akan 

tetapi bukan suatu rahasia bahwa daerah ini juga menjadi “agent 

provocateur” yang dapat bergerak bebas di kota ini seperti juga jago-
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jago FDR. Kata orang, Solo adalah bastion atau benteng dari FDR. 

(Majalah “Merdeka” No.26 Th.I, 10 Juli 1948:7). 

Dari sinilah gelombang pertama gerakan buruh terjadi di Solo 

dengan cara berdemonstrasi yang dilakukan oleh SOBSI Solo. Serikat 

Buruh Kereta Api (SBKA) ranting Purwosari di stasiun Purwosari baru 

saja melakukan pemogokan sit down selama 2 jam. Setelah aksi sit 

down mereka melakukan penyambutan buruh di peron kemudian 

sebagian dari mereka melakukan demontrasi.  

Buruh pabrik karung Purwosari yang masuk Perbutsi 

(Perserikatan Buruh Tektil Seluruh Indonesia) turut pula demonstrasi. 

Seperti diketahui tempat pabrik karung tersebut digunakan sebagai 

stasiun pertama dari kaum demonstran dimana sudah menunggu 

kawan-kawan Sarbupri dari Boyolali dan Temulus, Klaten. (“Tenaga” 

Suara Buruh Perkebunan No.3 Tahun III Juni 1948). 

Demontrasi yang dimulai dari stasiun Purwosari menunjukkan 

teratur dan terpimpin. Perjalanan lalu lintas tidak terganggu dan 

berbaris berempat. Di depan bendera Merah Putih dan bendera buruh 

(Merah) yang besar dan gagah mempelopori demontran tersebut. Di 

belakangnya berjalan delegasi yaitu Suryamin dan Samidjo, masing-

masing mewakili Sarbupri dan Barisan Tani Indonesia (B.T.I) 

bersama-sama dengan Suhaimi Rachman selaku wakil dari P.P. 

Sarbupri. Beberapa anggota staf dari Komite Kesatuan Aksi turut serta.  
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Di belakang delegasi berjalan berjalan sebuah barisan tambur 

yang sengaja dibawa oleh Sarbupri Delanggu yang tidak hentinya 

membunyikan lagu mars untuk menambah semangat kaum 

demonstran. Kemudian di belakang tambur kaum buruh berbaris 

empat-empat yaitu kaum buruh B.T.N, dari pabrik karung Delanggu, 

dan 7 perusahaan perkebunan yang masing-masing membawa bendera 

dan nama Ranting Sarbupri serta slogan-slogan yang menarik, di 

belakang sekali berbaris kaum demonstran solidair dari  seperti cabang 

Boyolali, Temulus dan lain-lain. Mereka membawa bendera nasional 

dan bendera buruh serta meneriakkan semboyan yang spesial untuk 

keperluan demonstrasi. 

Tiap-tiap gerombolan ada yang memimpinnya sehingga barisan 

sangat teratur. Teriakan (yell-yell) keluar dari mulut buruh yang 

militan itu membelah angkasa. Apabila kepala pasukan bersorak maka 

bersoraklah semua, apabila diteriakan suatu slogan, berteriaklah semua 

barisan seakan-akan keluar dari satu mulut. (“Tenaga” Suara Buruh 

Perkebunan No.3 Tahun III, Juni 1948:2).   

Sepanjang jalan dari pabrik karung Purwosari melalui jalan 

Purwosari, demonstran sungguh menggemparkan masyarakat. Buruh 

yang tempat pekerjaanya di pinggir jalan yang dilalui demonstrasi 

keluar berbaris di depan kantor perusahaan menyampaikan salam 

perjuangan dan menyerukan kata-kata yang menebalkan semangat 

demonstran. Masyarakat kota Solo terpengaruh benar-benar 
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demonstrasi Sarbupri-BTI lebih kurang 3.000 buruh dan 2500 buruh 

dari luar. Pernyataan simpati datang dari Sarbupri cabang Boyolali dan 

cabang Temulus. Dari Boyolali mengirimkan 500 anggotanya ke Solo 

dengan naik kereta api dan dari Temulus mengirimkan 200 

anggotanya. Kawan-kawan yang datang disambut dan disiapkan segala 

sesuatu untuk pengangkutan setibanya di Solo. Mereka menganggap 

bahwa perbuatannya adalah simpati-solidair. Mereka ikut demontrasi 

agar demontrasi Delanggu lebih kuat dan diketahui oleh BTN. 

(“Tenaga” Suara Buruh Perkebunan No.3 Tahun III Juni 1948). 

b. Tuntutan para buruh   

Tuntutan demonstran adalah untuk memperoleh ketegasan di 

mana tuntutan buruh sesungguhnya banyak dan mempunyai 

background yang dalam ialah mengenai soal perbaikan nasib karena 

angka-angka ongkos penghidupan sudah semakin tinggi memuncak 

sehingga perlu diadakan jaminan. Yang terpenting dan harus segera 

diselesaikan dan yang diajukan oleh demonstran ialah mengenai: 

1. Peraturan inpassing gaji supaya dicabut berlakunya. 
2. Jaminan beras termasuk keluarga-keluarga buruh. 
3. Pembagian bahan pakaian 4 meter bagi seorang buruh (ini 

untuk masa tengahan tahun 1947). (“Tenaga” Suara Buruh 
Perkebunan No.3 Tahun III Juni 1948). 
 

Mengenai inpassing gaji dikalangan kawan-kawan di 

Delanggu oleh BTN ditetapkan oleh suatu macam gaji yang dibuatnya 

tidak dengan persetujuan buruh. Pada waktu itu dibayar dengan mata 

uang Jepang. Oleh BTN dianggap bahwa gaji itu terlalu banyak, tidak 
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sesuai dengan pegawai negeri lainnya oleh karena itu perlu “dikurs” 

hingga 64 pCt. Perlu diketahui bahwa peraturan gaji dibuat tanpa 

sepengetahuan buruh, lebih-lebih Sarbupri tidak tahu menahu. 

Peraturan ini oleh pihak kita ditentang karena pembikinan peraturan 

tidak dengan persetujuan kita, ditambah lagi harga mata uang terus 

merosot, sedangkan jaminan tidak ada. Oleh kawan-kawan kita 

dituntut supaya gaji mereka dikembalikan kepada keadaan yang lama 

seperti sewaktu keadaan yang lama. Dengan perkataan lain supaya 

peraturan inpassing dicabut kembali dan dihentikan berlakunya. Pada 

waktu demonstrasi ke Solo kepada delegasi telah diberitahukan oleh 

BTN bahwa tuntutan mereka mengenai soal peraturan inpassing 

dikabulkan oleh BTN dan mengenai tuntutan ke-2 dan ke-3 dibalas 

oleh BTN bahwa pihak majikan tidak bisa memenuhinya dengan 

perkataan lain pihak BTN hanya bisa memberi: 

1. Jaminan beras hanya rata-rata 10 kg sekeluarga untuk tiap-tiap 

keluarga. 

2. Bahan pakaian hanya disediakan 30.000 meter untuk segenap 

buruh BTN di Jawa.  

Demontrasi di depan kantor BTN di Solo. Semangat buruh 

yang meluap-luap membuat delegasi buruh Suryaman, Samidjo dan 

Suhaimi Rachman pergi ke ruangan direksi BTN untuk mengadakan 

perundingan. Setelah 2 jam berunding dan delegasi belum keluar, 

kaum demonstran menuntut supaya delegasinya cepat keluar. 
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Perundingan ini tidak membawa hasil. Pihak majikan mengemukakan 

bahwa mereka tidak dapat memberi bahan pakaian seperti yang 

diharapkan ialah 4 meter bagi seorang buruh dengan tidak 

memandang buruh bulanan, pekerja harian tetap dan buruh borongan 

tetap, sedangkan jaminan beras 10 kg yang BTN sediakan hanya 

terbatas kepada golongan buruh yang mereka akui saja. Mengenai 

inpassing gaji mereka sedia mencabut berlakunnya. Dengan hasil 

perundingan yang tidak memuaskan maka kaum demonstran dengan 

hati yang tidak puas mendatangi kepala daerah Surakarta yaitu Sudiro 

di kantor Karesidenan. Delegasi demonstran Suhaimi Rachman atas 

nama kaum demonstran menyampaikan nota yang isinya sama dengan 

yang diberikan ke direksi BTN agar tuntutan buruh dikabulkan oleh 

pihak majikan. Sudiro membalas bahwa beliau sanggup menjadi 

perantara dan akan segera berhubungan dengan BTN. Karena 

balasannya belum memuaskan, delegasi kaum demonstran 

memberikan kepada pihak majikan dalam tempo 2 hari dan balasan 

yang tegas ditunggu di Delanggu selambat-lambatnya tanggal 21 Mei 

1948. (“Tenaga” Suara Buruh Perkebunan No.3 Tahun III Juni 1948).  

Ir. Suwarto juga berjanji akan memberikan balasan tertulis 

dalam tempo 2 hari jadi menurut hitungan kita pada tanggal 25 Mei 

1948 jam 12 siang baru menyerahkan balasannya dan keesokan 

harinya jam 10 pagi di kantor Sarbupri Delanggu. Karena kesabaran 

pimpinan Sarbupri Delanggu maka pemogokan yang akan dilakukan 
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pada tanggal 21 Mei 1948 mulai jam 12 dapat dihindarkan. Mereka 

masih menunggu dengan sabar sampai keesokan harinya. Balasan yang 

diterima esok paginya tidak ada perbedaan sedikitpun juga dengan apa 

yang diucapkannya dengan lesan pada waktu kaum demonstran ke 

Solo. (“Tenaga” Suara Buruh Perkebunan No.3 Tahun III Juni 1948:2). 

c. Demontrasi di Delanggu 

Berbarengan dengan demontrasi di Solo tanggal 19 Mei 1948 

patutlah kita catat bahwa di pabrik karung dan tiap-tiap perusahaan 

dilakukan pula demontrasi serentak. Jumlah demontran dimasing-

masing tempat adalah seperti berikut:  

Tabel  3. Jumlah demontran pabrik karung dan perkebunan 

No Pabrik dan Perkebunan Jumlah 
(orang) 

1. Pabrik Karung dan perkebunan 
Delanggu  

6.000  

2. Perkebunan Juwiring 2.500  
3. Perkebungan Manjung    500  
4.  Perkebunan Polanharjo    400  
5. Perkebunan Gayamprit    500  
6. Perkebunan Prambanan    500  
7. Perkebunan Kedung Banteng  1.100 
 Jumlah 11.500 

(Sumber:“Tenaga” Suara Buruh Perkebunan, No.3 Thn ke III, Juni 

1948). 

Seperti juga demontrasi di Solo, tiap-tiap Ranting Sarbupri 

disampaikan oleh suatu delegasi Ranting sepucuk Nota kepada 

pimpinan perusahaan seperti yang diserahkan kepada BTN. Kalau di 

kota Solo Nota itu diserahkan ke Residen sebagai kepala daerah, di 

Ranting Nota itu diserahkan ke Wedono dan Asisten Wedono. Semua 
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Wedono dan Asisten Wedono menyatakan kesanggupannya akan 

membantu tuntutan demontran. Juga di tiap-tiap Ranting diadakan 

arak-arakan yang tidak kalah besarnya dan semangatnya daripada di 

kota. 

Harian Suara Ibukota, Jum’at tanggal 21 Mei 1948 

memberitakan tentang Sarbupri dan B.T.N yaitu bahwa Kesatuan Aksi 

Buruh dan Tani di Delanggu (Solo) pada tanggal 19 Mei 1948 

menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada Dewan Pimpinan B.T.N dan 

P.P. Sarbupri, kami mendapat keterangan sebagai berikut: 

1. Perselisian antara Sarbupri dan Dewan Pimpinan B.T.N. sudah 

berjalan lama ialah 7 bulan selama waktu itu majikan tak 

menunjukkan goodwillnya. Surat-surat dari perserikatan, 

resolusi-resolusi dari rapat-rapat dan konferensi-konferensi 

yang berisi tuntutan buruh terlalu banyak diajukan tetapi selalu 

diabaikan saja. 

2. Pihak Sarbupri tidak tahu berapa untungnya B.T.N. karena 

sejak dahulu tak ada wakil  Sarbupri di dalam Dewan Pimpinan 

BTN. Diusulkan supaya menerima perwakilan buruh dalam 

Direksi B.T.N. tak didengarnya. Kalau  Sarbupri mempunyai 

wakil disitu, tuntutannya mungkin akan lain sifatnya. 

Kenyataannya adalah: 

a. Buruh pabrik karung yang meminta gratis afval rosella 

untuk dibikin celana atau baju songketan ditolak, bahkan 



70 

 

harus dibelinya sedangkan afval itu biasanya dipakai alat 

pembakar atau dibuang saja. 

b.  Penanam kapas yang sesungguhnya tidak diberi pakaian, 

kecuali golongan pegawai dan pekerja yang jumlahnya 

kecil. 

c. Harga kapas di luar Rp. 33.000 per 100 kg, sedangkan 

kostprijts (ongkos pembuatan) tahun yang lalu adalah 

Rp.1000 per 100 kg. Entah berapa untungnya. 

d. Pekerja-pekerja kelihatan tidak ulet bekerjanya disebabkan 

upahnya sedikit. Upah pekerja yang diijinkan oleh B.T.N 

ialah Rp. 2 sehari dengan kupon beras 200 gram yang harus 

dibelinya Rp. 1,5 se-kg. Untung beberapa pengurus 

perusahaan masih ada yang berani memberi tambahan upah 

sedikit. 

3. Bagaimana mereka dapat bekerja keras sedangkan perutnya 

lapar. Sehari terus bekerja di tempat panas yang terik dengan 

beras 200 gram untuk sekeluarga. Dibandingkan dengan upah 

buruh tani di luar kebun dari Rp. 10.- sampai Rp.15.-, maka 

upah BTN sangat tak menarik rakyat. Mereka lebih senang 

bekerja pada tetangganya kaum tani lagi. 

4. Juga golongan pegawai rendah-menengah yang menjadi 

mandor besar, sinder dan seterusnya mengalami penderitaan. 

Tuntutan mereka supaya upahnya dibayarkan dengan mata 
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uang Jepang dahulu jangan “dikurs”. Tuntutan ini sudah lama 

sekali beberapa bulan sesudah uang Oeang Republik Indonesia 

(ORI) keluar, tetapi BTN tetap bandel. Peraturan pembagian 

beras bagi pegawai negeri tak berlaku bagi pegawai BTN 

karena mereka bukan pegawai negeri. 

5. Aksi ini bukan saja dilakukan oleh  Sarbupri saja tetapi oleh 

B.T.I sebab banyak kaum tani kecil turut berburuh pada 

perusahaan-perusahaan BTN. Nasib mereka dan anggota-

anggota  Sarbupri sama. Kali ini buruh dan tani menghadapi 

satu majikan. 

6.  Sarbupri terang  sudah cukup sabar cukup sabar dan telah lama 

mencoba menyelesaikan perselisihan ini dengan damai, tetapi 

tidak ada hasilnya.  

7. Jikalau terjadi pemogokan dikalangan  Sarbupri Delanggu 

maka akibatnya akan terasa oleh seluruh masyarakat: 

a. Tanaman kapas yang sudah mulai tumbuh mungkin rusak. 
b. Penggarapan tanah berhenti. 
c. Kebun-kebun kapas dan sawah rakyat tak akan dapat air 

cukup karena kunci sumber air di daerah Klaten dipegang 
oleh anggota  Sarbupri. 

d. Pabrik karung Delanggu, di mana sesungguhnya B.T.N 
sekarang ini berdiri mandek dan ini akan terasa bagi P.N.N, 
B.P.P.G.N, dan lain-lain. (Kutipan dari Surat Kabar Suara 
Ibukota, Jum’at 21 Mei 1948. Arsip Kementrian 
Penerangan Bagian Pers. No.242). 
 

d. Pengamanan di Delanggu 

   Tanggal 25 Mei 1948 Polisi dikerahkan dalam mengamankan 

demontrasi dan buruh yang mogok, Dewan Pimpinan B.T.N Solo 
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mengirimkan pesan kawat kepada kepala pemimpin umum pabrik 

karung memerintahkan apabila terjadi pemogokan dikalangan  Sarbupri 

dan Perbutsi supaya meminta bantuan kekuatan polisi negara dan 

pamong-praja. Pemimpin umum pabrik tersebut diperintahkan supaya 

bertanggung jawab atas keselamatan perusahaan. Dari kalangan yang 

dapat dipercayai kita mendengar kabar satu pasukan Mobile Brigade 

Polisi sudah disiapkan tidak beberapa jauh dari Delanggu menjaga 

kemungkinan-kemungkinan. 

   Pimpinan Pusat  Sarbupri dalam keterangannya mengenai hal ini 

bahwa Polisi Negara dan dan alat Negara Republik tidak berhak untuk 

menghalangi pemogokan, lebih-lebih dengan kekerasan memaksa kaum  

Sarbupri dan Perbutsi meneruskan pekerjaan. Tak ada satu Undang-

Undang Republik Indonesia yang membatasi hak pemogokan kepada 

rakyat Indonesia.  Sarbupri tidak akan melakukan sabotase, merusak 

pabrik, mencuri barang dan lain sebagainya. Pekerjaan semacam itu 

bahkan dilarang oleh P.P. Sarbupri. Dalam keadaan pemogokan polisi 

boleh menjaga pabrik terutama dari tindakan-tindakan orang-orang 

yang tidak terpimpin yang akan mengambil untung dari kejadian 

pemogokan, tidak akan merampok, mencuri dan lain sebagainya. 

Pemogokan adalah senjata buruh yang digunakan dengan penuh 

kebijaksanaan selama jalan damai tidak bisa dipakai. Jika pemogokan 

di Delanggu dijalankan maka B.T.N dalam hal ini Kementrian 

Kemakmuran harus meninjau kesalahan-kesalahannya sendiri terhadap 
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buruh, apakah sudah menjamin atau tidak. (Surat Kabar “Buruh” 

tanggal 25 Mei 1948, Arsip kepolisian Negara 1947-1949, No.1211). 

2. Gelombang II (26 Mei 1948 - 3 Juni 1948)  

 Dari keputusan pihak BTN kepada delegasi buruh L.B.T pada 

tanggal 25 Mei 1948 belum memuaskan pihak buruh maka para buruh 

sepakat untuk melakukan protes mogok kerja pada keesokan harinya. Di 

bawah ini akan dijelaskan jalannya proses gerakan buruh dengan cara 

pemogokan kerja. 

a. Jalannya Gerakan Mogok Kerja di Pabrik Karung Delanggu.     

         Pada tanggal 26 Mei 1948 buruh melakukan pemogokan “sit 

down” yang pertama dan Sarbupri pabrik karung Delanggu yang 

mempeloporinya. Keputusan ini ditetapkan oleh seuatu rapat antara 

Sarpupri-BTI secara bersama pada tanggal 23 Mei 1948 yang dihadiri 

oleh segenap ranting-ranting Sarbupri dan wakil-wakil anak cabang 

BTI dan disaksikan oleh P.P. Sarbupri dan pimpinan  Sarbupri daerah 

Surakarta. (“Tenaga” Suara Buruh Perkebunan, No.3, Juni 1948:2. 

Tahun ke III). 

          Pemogokan “sit down” selama 2 jam dilakukan oleh para 

buruh pabrik karung Delanggu (yang terlingkung dalam organisasi 

Sarbupri) pada tanggal 26 Mei 1948. Rupanya aksi mogok duduk 

tidak memperoleh hasil yang memuaskan sehingga aksi pemogokan 

dilanjutkan pada tanggal 27 Mei 1948 mogok kerja selama setengah 

hari. Selama pemogokan itu mereka tidak meninggalkan tempat kerja 
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tetapi hanya duduk-duduk dalam komplek pabrik tersebut dengan 

mengisi daftar hadir. (Berita Antara dalam Pramodya Ananta Toer: 

2003:213) 

 Pemogokan di Delanggu berjalan dengan teratur dan 

berdisiplin, selama pemogokan ini kaum pemogok di pabrik Delanggu 

tiap pagi datang, sesudah di “apél” lalu pulang. Barang siapa yang 

tidak “Persan” (yang dimaksud present yang artinya hadir) dengan 

tidak ada alasan yang cukup, ia tidak akan diberikan bagian buat tahun 

itu jika kelak pemogokannya menang dan tuntutannya dipenuhi. 

(“Merdeka” No.774, tanggal 6 Juli 1948:2). Aksi tersebut menurut 

Sentral Biro Sobsi berjalan setelah pihak BTN ternyata tidak melayani 

ajakan berunding dari P.P Sarbupri mengenai tuntutan-tuntutan buruh 

yang telah dipetimbangkan dengan alasan-alasan yang sehat 

(konstruktif). P.P Sarbupri mendesak kepada Menteri Perburuhan dan 

Sosial kepada BTN yang tidak ada goodwill dan menyebabkan adanya 

aksi buruh itu agar membiayai pemogokan dan membayar upah buruh 

yang mogok. (Berita Antara dalam Pramodya Ananta Toer, 

2003:213). 

 Tentang pemogokan buruh pabrik karung di Delanggu tanggal 

26 Mei 1948 dengan cara “sit down protest” selama 2 jam. Lebih jauh 

lagi dikabarkan, bahwa aksi itu dilanjutkan pada tanggal 27 Mei 1948 

yang dilakukan dengan mogok kerja setengah hari.  
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 Pada tanggal 28 Mei 1948 mereka mogok lagi selama 24 jam 

per hari sampai tanggal 3 Juni 1948. Pada tanggal 28 Mei 1948 

pemogokan meluas kepada kaum buruh perkebunan yang bekerja di 

perusahaan-perusahaan di seluruh wilayah Klaten yaitu Polanharjo, 

Juwiring dan Manjung yang dimulai jam 08.00-11.00. Pemogokan di 

daerah tersebut hanya 3 jam. (Berita Antara dalam Pramodya Ananta 

Toer, 2003:217). 

b. Dukungan dan Simpati Terhadap Buruh Delanggu.  

Dukungan dari cabang-cabang dan ranting-ranting dari daerah 

lain terus mengalir ke Dewan Pimpinan B.T.N,  Sarbupri Delanggu 

dan P.P. Sarbupri yang semuanya menyatakan solidaritas mereka dan 

kesanggupannya akan membantu kaum pemogok apabila waktunya 

sudah tiba. Pada Konggres Partai Buruh Indonesia (PBI) di Klaten, 

memasukan acara pemogokan Delanggu dalam acara dan 

menyampaikan kawat solidaritas hasil keputusan konggres. Partai-

partai politik lain yang menunjukan solidaritas adalah Partai Sosialis 

sedangkan Pimpinan Pusat Sarbupri menerima pernyataan akan 

memperjuangkan tuntutan kita  itu dari pihak FDR. (“Tenaga” Suara 

Buruh Perkebunan No.3 Juni 1948:3). 

Tanggal 27 Mei 1948 dalam rapat Pleno P.P. Sarbupri 

diputuskan bahwa pemogokan Delanggu dibenarkan oleh rapat Pleno. 

Rapat memutuskan supaya komando pemogokan Delanggu seterusnya 

dipegang oleh Dewan Harian P.P. Sarbupri. Dukungan juga datang 
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dari SOBSI Yogyakarta yang mengadakan konferensi kilat untuk 

membicarakan peristiwa Delanggu dalam sidangnya tanggal 2 Juni 

1948 ditetapkan bahwa pemogokan Delanggu tidak akan dibiarkan 

sebaliknya akan disokong sepenuhnya oleh seluruh sarekat buruh di 

Yogyakarta. Selain dukungan dari organisasi dan partai politik, surat 

kabar yang bersifat progessif dan menyokong mereka adalah Buruh, 

Patriot, Suara Ibu Kota, sedang majalahnya Bintang Merah, 

Revolusionair, Bangun. (“Tenaga” Suara Buruh Perkebunan No.3 Juni 

1948:3). 

c. Perundingan Perselisihan antara Lembaga Buruh dan Tani (LBT) 

Delanggu dengan Badan Textil Negara (BTN). 

Pada tanggal 1 Juni 1948 mulai diadakan perundingan untuk 

menyelesaikan perselisiahan perburuhan antara kedua pihak tersebut 

telah sampai ke suatu tingkat yang mungkin akan memberi keputusan 

terakhir. Jalannya perundingan adalah sebagai berikut: 

1. Lembaga Buruh dan Tani (LBT) diwakili oleh Bujung Saleh, 

Soeparna dan Soesilo. Badan Textil Negara (BTN) diwakili oleh 

Soeparman, Kridoharsojo, dan Bustanim. Sebagai juru pendamai 

Soetomo yang dibantu Soedarso sebagai panitera keduanya 

pegawai dari Kementrian Perburuhan dan Sosial. 

2. Sidang Pertama 

 Sidang pertama diadakan pada tanggal 1 Juni 1948 

bertempat di gedung Kementrian Perburuhan dan Sosial di Jalan 

Tugu 54, Yogyakarta. Pada sidang tersebut dirundingkan tentang 
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bentuk penyelesaian perselisihan, apakah bersifat perantara 

(“bemiddeling”) yang mendamaikan atau arbitrage, yang diberi 

hak oleh kedua pihak untuk memberi keputusan yang mengikat. 

Hasil persetujuannya adalah  Wakil Kementrian Perburuhan 

bertindak sebagai perantara yang akan mendamaikan kedua pihak. 

Selanjutnya dirundingkan tuntutan dari pihak Lembaga Buruh dan 

Tani (LBT), supaya Badan Tektil Negata membayar: 

a. Upah dan lain sebagainya kepada buruh selama mereka mogok 

atau megadakan aksi bersama lain. 

b. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan aksi 

demonstrasi dan sebagainya. 

  Penerimaan tuntutan ini dianggap oleh L.B.T. sebagai 

syarat mutlak untuk melanjutkan perundingan sebagai imbangan 

kehendak baik L.B.T. yang sudah nyata menghentikan pemogokan. 

 Biaya aksi demonstrasi dan lain sebagainya B.T.N. tidak mau 

memikulnya, tetapi B.T.N. sanggup memberikan upah dan jaminan 

lainnya kepada buruh selama mogok, tetapi hal itu hanya akan 

dilakukan bila dapat tercapai persetujuan dalam perselisihan ini. 

Perundingan ini menemui jalan buntu. L.B.T menyatakan akan 

memberitahukan buruh untuk mogok kembali, tetapi perundingan 

dapat dilanjutkan dalam suasana pemogokan. Sidang ditunda.  
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3. Sidang kedua 

 Sidang kedua diadakan pada tanggal 2 Juni 1948 bertempat 

di gedung Kementrian Perburuhan dan Sosial di Jalan Tugu 54, 

Yogjakarta. L.B.T memberitahukan bahwa perintah bahwa kepada 

buruh untuk mogok lagi  telah diberikannya. Selanjutnya dimulai 

merundingkan soal-soal yang pokok mengenai tuntutan dengan 

diberikan kesempatan kepada L.B.T untuk mengemukakan 

tuntutannya disertai dengan penjelasan dan pemandangan demikian 

pula kepada B.T.N untuk memberi jawabannya disertai pula 

dengan penjelasan dan pemandangannya. 

 Juru pendamai mengemukakan bahwa penyelesaian soal-

soal ini akan beberapa waktu agar supaya soal-soal itu serta “social 

economiche achtergrondja” menjadi jelas buat kedua belah pihak 

sehingga kedua belah pihak dapat didekatkan. Berhubung dengan 

itu juru pendamai menganjurkan dengan sangat: 

a. Supaya pihak B.T.N membayar upah dan sebagainnya kepada 

buruh selama mogok dengan tiada syarat dikemukakannya 

dalam sidang pertama. 

b. Supaya L.B.T menghentikan pemogokan selama perundingan 

sehingga perundingan dapat dilangsungkan dalam suasana 

damai dan tenang. 

 Hasil perundingan hari kedua tanggal 2 Juni 1948: 

  1). B.T.N sanggup membayar uang itu sebagai “good will”, 
tidak sebagai prinsip. 
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  2). L.B.T sanggup menghentikan pemogokan lagi dengan      
melepaskan tuntutannya tentang pembayaran biaya aksi 
demonstrasi dan sebagainya. (Arsip Kementrian 
Penerangan No. 46: 1-2). 

 
   Persetujuan tercapai sebagai mana termaktup dalam “Akte 

Persetujuan” tanggal 2 Juni 1948 yang ditandatangai oleh pihak 

L.B.T yaitu Bujung Saleh, Suparna, Soesilo dan dipihak B.T.N 

adalah Soeparman, Kridoharsojo, dan Bustanim. Bunyi akte 

persetujuan sebagai berikut: 

  AKTE PERSETUJUAN 

  Pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 1948. 
   Lembaga Buruh dan Tani di Delanggu pada satu pihak yang 

dalam hal ini diwakili oleh Bujung Saleh, Suparno, dan Susilo dan 
Badan Tektil Negara pada lain pihak, yang di dalam hal ini diwakili 
oleh Suparman, Kridoharsojo, dan Bustanim dengan maksud untuk 
menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Lembaga Buruh dan 
Tani dengan Badan Tektil Negara, telah bersepakat mengadakan 
dan menjalankan persetujuan sebagai berikut: 

1. Lembaga Buruh dan Tani menghentikan pemogokan di   
perusahaan-perusahaan sebagai tersebut di bawah ini 
mulai Kamis tanggal 3 Juni 1948 jam 8 pagi, yaitu:  
1). Pabrik Karung Delanggu. 
2).Perkebunan - perkebunan: Juwiring, Polanharjo,   

Manjung, Gayamprit, Delanggu, Kedungbanteng, 
dan Prambanan. 

2. Badan Textil Negara memerintahkan supaya upah dan 
jaminan lainnya dari buruh yang mogok diberikan 
untuk hari-hari mogok dan demontrasi yang dianggap 
pertama kali dimulai tanggal 19 Mei 1948 sehingga 
seolah-olah mereka tidak menjalankan demonstrasi dan 
pemogokan, selambat-lambatnya pada hari Senin 
tanggal 7 Juni 1948. Upah borongan dihitung menurut 
upah yang rata-rata dicapai dalam tengahan pertama 
dari bulan Mei 1948. 

3. Selama perundingan untuk menyelesaikan perselisihan 
tersebut dilakukan di bawah pimpinan Kementrian 
Perburuhan dan Sosial maka kedua pihak tidak 
mengadakan suatu aksi lockout, demontrasi, mogok, 
boykot dan lain sebagainya. 
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 Ketentuan ini berlaku sampai saat Kementrian tersebut 
menyatakan bahwa kemungkinan penyelesaian 
perselisihan tersebut tak ada lagi. 

  (Arsip Kementrian Penerangan, No.46:2). 

   Dengan tercapainya perundingan antara L.B.T dan B.T.N pada 

tanggal 2 Juni 1948 maka pemogokan yang pertama di pabrik karung 

Delanggu dan perkebunan-perkebunan di Klaten yang notabene adalah 

milik perusahaan negara berakhir dan mulai bekerja lagi tanggal 3 Juni 

1948.  

   Di lain tempat pada tanggal 2 Juni 1948 ada Intruksi Komite 

Kesatuan Aksi (K.K.A) Pimpinan Ranting Delanggu mengeluarkan 

intruksi yang isinya sebagai berikut: 

a. Memberi penjelasan kepada rakyat agar membantu 

pemogokan. 

b. Bertindak keras kepada para petani yang tidak mau mogok. 

c. Melaporkan kejadian-kejadian yang penting kepada K.K.A. 

(Arsip Kepolisian Negara tahun 1947-1949 No. 1215). 

d. Perundingan Lanjutan antara L.B.T dan B.T.N  

  Setelah perundingan yang kedua selesai kemudian sidang 

dilanjutkan antara L.B.T dan B.T.N minggu berikutnya untuk 

menyelesaikan tuntutan-tuntutan yang belum selesai. 

1. Sidang ke tiga dan ke empat  

  Diadakan pada tanggal 8 dan 9 Juni 1948 di Surakarta. Atas 

persetujuan kedua pihak perundingan akan dilangsungkan secara 
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berturut-turut mengenai (1) tuntutan tentang pakaian. (2). tuntutan 

tentang gaji. (3). tuntutan tentang beras. 

Hasil perundingan tentang pakaian telah tercapai persetujuan 

pokok sebagai berikut: 

   1). Pembagian pakaian dilakukan berdasarkan keadilan berhubung 
dengan suatu kenyataan bahwa di lain daerah (Pati, Madiun, 
Kediri) dan di Pusat B.T.N sendiri telah dibagikan pakaian itu. 

    2). Pembatasan bahan pakaian yang disediakan untuk dibagikan 
seperti ditetapkan 30.000 meter oleh Kementrian Kemakmuran 
dimana perlu dimintakan oleh B.T.N dan L.B.T supaya 
dihapuskan. 

    3). Berapa meter bahan pakaian yang akan dibagikan kepada tiap-
tiap buruh akan disamakan dengan pembagian yang telah 
dilakukan di daerah lain. 

    4). Harga ditetapkan rata-rata harga pada tengahan kedua dari tahun 
1947. 

    5). Pembagian akan diadakan selekas-lekasnya. 
    6). Yang akan mendapat pembagian, ialah: 
    a. Buruh (pegawai) bulanan. 
    b. Buruh harian tetap. 
    c. Buruh borongan tetap. (Arsip Kementrian Penerangan No. 

46:3). 
     Kedua pihak yang berselisih tentang pembagian kepada 

buruh borongan di kebun yang bersifat musiman (“seizoen”). B.T.N 

tidak dapat memberikannya kecuali jika kalau ternyata bahwa buruh 

itu terus menerus untuk seluruh musim tanaman (plantjaar) bekerja 

pada kebun B.T.N. Sedangkan L.B.T menghendaki bahwa pembagian 

itu harus diberikan kepada seluruh buruh itu tidak terkecuali, karena 

praktiknya buruh borongan yang dianggap lepas atau “seizoen” itu 

umumnya bekerja terus-menerus di kebun B.T.N. Perselisihan yang 

belum mencapai kesepakatan tentang pembagian pakaian untuk buruh 
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borongan membuat pihak B.T.N menunda sidang hari ini. (Arsip 

Kementrian Penerangan No. 46:3). 

2. Sidang ke lima 

    Pada sidang kelima tanggal 10 Juni 1948 di Delanggu di 

dengar oleh beberapa orang yang bekerja di kebun untuk memberi 

keterangan lebih tanjut tentang sifat, macam, upah dan berapa lama 

pekerjaan buruh borongan di kebun termaksud di atas. Berdasarkan 

keterangan-keterangan itu ternyata bahwa ada buruh borongan lepas 

(“seizoen”) yang terus menerus bekerja pada kebun untuk seluruh 

musim tanaman (“plantjaar”) tetapi belum dapat dipastikan berapa 

jumlah atau persentase dari buruh tersebut. (Arsip Kementrian 

Penerangan No. 46:3). Akibat belum didapat berapa jumlah buruh 

borongan yang bekerja di kebun milik B.T.N maka keputusan sidang 

ditunda. 

3. Sidang ke enam 

    Sidang ke enam diadakan pada tanggal 17 Juni 1948 di 

Delanggu. Sebelum diadakan perundingan lanjutan maka dibacakan 

tebusan surat dari delegasi L.B.T kepada Delegasi Dewan Pimpinan 

B.T.N tanggal 14 Juni 1948 jam 10.00 pagi perihal mempercepat 

perundingan yang bunyinya sebagai berikut: 

   Merdeka! 
   Hari ini kami telah mengirim kawat kepada Tuan-tuan seperti isi 
salian kawat yang dilampirkan dalam surat ini. 
   Ternyata perundingan yang diadakan oleh Tuan-tuan dengan kami 
tidak memberikan kepuasan kepada golongan yang kami wakili yang 
meminta dengan sangat kepada kami agar cepat-cepat dapat mereka 
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ketahui keputusannya  seperti mereka tegaskan dalam rapat-rapat yang 
diadakan Ranting-ranting Sarbupri di Manjung, Juwiring dan Pabrik 
Karung masing-masing tanggal 9 Juni 1948 sampai 11 Juni 1948. 
   Berhubung dengan itu kami memohon dengan sangat kepada Tuan-
tuan sukalah menyediakan tempo dalam batas waktu yang termuat 
dalam surat kawat kami tersebut dan dapatlah kiranya ditetapkan dalam 
perundingan kita yang akan datang akan ketegasan dari Tuan-tuan 
mengenai pokok-pokok masalah, ialah: 
a. Dicabutnya peraturan inpassing. 
b. Peraturan gaji (upah) yang akan datang baru kami akui sah, kalau 

sudah ada persetujuan dengan kami. 
c. Jaminan beras diratakan kepada seluruh buruh dengan jumlah sesuai 

dengan banyaknya keluarga. 
Penjelasan teknis selanjutnya akan ditetapkan oleh orang-orang 

yang ditunjuk oleh masing-masing delegasi.  
Demikianlah, kami percaya bahwa cara ini akan mempercepat jalan 

penyelesaian perselisihan. (Arsip Kementrian Penerangan No. 46:4-5). 
 
Selain menerima kawat dari delegasi L.B.T dalam sidang ke enam 

pada tanggal 17 Juni 1948 juga menerima surat Mosi dari cabang 

Sarbupri Delanggu yang ditandatangai oleh sekertaris Sarbupri cabang 

Delanggu Sdr. Sutarto. Adapun isi Mosi adalah sebagai berikut: 

MOSI 
   Rapat Pleno Komite Kesatuan Aksi Delanggu pada tanggal 15 Juni 
1948 bertenpat di kantor Sarbupri cabang Delanggu yang dikinjungi 
oleh utusan-utusan Komite Kesatuan Aksi dari Ranting-Ranting: 
1. Pabrik Karung Delanggu. 2). P.R. Delanggu. 3). P.R. Juwiring. 4). 

P.R. Polanharjo. 5). P.R. Manjung. 6). P.R. Gayamprit. 7). P.R. 
Prambanan. 

MENDENGAR 
1. Uraian-uraian dari Delegasi L.B.T  
2. Uraian-uraian dari Komite Kesatuan Aksi Delanggu.   
3. Uraian-uraian dari Komite Kesatuan Aksi Ranting-Ranting. 
MENIMBANG  
  Sangat lamanya perundingan yang menimbulkan kegelisahan 
Komite Kesatuan Aksi. 
MEMUTUSKAN  
  Menuntut kepada Delegasi supaya perundingan dilakukan di dalam 
tempo 3 hari (tanggal 17,18,19 Juni 1948). 
KONSEKWENSI 

  Komite Kesatuan Aksi sanggup menjalankan aksi yang 
lanjut. (Arsip Kementrian Penerangan No. 46:6). 
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   Juru pendamai menyatakan bahwa surat dan kawat tersebut 

diterimanya pada tanggal 16 Juni 1948 di Kantor Kementrian Yogyakarta 

kurang lebih jam 11 pagi, sedangkan mosi tersebut diterimanya pada pagi ini 

tanggal 17 Juni 1948 sebelum sidang dimulai.  

  B.T.N memberitahukan bahwa mereka belum menerima surat, kawat 

dan mosi tersebut. Walaupun demikian juru pendamai menyanggupkan diri 

untuk mencoba menyelesaikan semua perselisihan yang masih ada dalam 

waktu yang diingini oleh L.B.T dimana perlu sidang akan diadakan “non-stop”. 

  Perundingan dilanjutkan mengenai tuntutan tentang pembagian 

pakaian. Pokoknya L.B.T menemukakan tuntutannya, bahwa perundingan 

dapat dilanjutkan hanya mengenai soal-soal teknis sesudah B.T.N menerima 

seluruh tuntutannya. B.T.N mulai dengan mengemukakan bahwa pembagian 

pakaian kepada buruh borongan di kebun harus didasarkan atas lamanya 

bekerja untuk B.T.N, selanjutnya mengemukakan bahwa perundingan ini 

diadakan justru karena tututan itu belum dapat diterima seluruhnya oleh B.T.N.  

  Juru pendamai mengatakan bahwa kewajibannya ialah mendamaikan 

dua pihak yang sedang berselisih. Jika kalau tuntutan seluruhnya telah 

disetujui, kewajiban juru pendamai sudah selesai. Dalam pada itu juru 

pendamai menegaskan lagi, caranya mendekatkan lagi dan mendamaikan 

kedua pihak yaitu dengan mencari kenyataan-kenyataan (“materieele 

waarheid”) tentang soal-soal yang menjadi perselisihan agar soal-soal itu 

terang bagi kedua pihak dan juru pendamai. Dengan ini mungkin dapat berubah 
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dan didekatkan satu sama lain pendirian masing-masing pihak sehingga 

akhirnya dapat tercapai persetujuan. 

  L.B.T memegang teguh dasar perundingan yang dikemukakannya. 

B.T.N tidak dapat memberi memberi jawaban atas tuntutan-tuntutan L.B.T 

seluruhnya pada waktu sekarang ini. Kalau hanya tergantung tergantung 

kepada B.T.N sendiri, B.T.N tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan L.B.T itu 

seluruhnya. Tetapi B.T.N minta waktu untuk membicarakan tentang jawaban 

itu dengan Kementrian Kemakmuran yang akan meninjau soal itu dari segi 

yang lebih luas. Akhirnya dapat diadakan persetujuan dari dua pihak untuk 

menunda sidang dengan menunggu jawaban dari B.T.N yang selambat-

lambatnya harus sudah sampai pada Delegasi L.B.T tanggal 19 Juni 1948 jam 

24.00. (Arsip Kementrian Penerangan No. 46: 3-4). 

  Pada tanggal 19 Juni 1948, Dewan Pimpinan B.T.N Surakarta Ir. 

Soewarto mengirimkan surat balasan kepada L.B.T di Delanggu tentang Nota 

tuntutan L.B.T .  Adapun surat Nota tersebut berbunyi: 

DEWAN PIMPINAN  
BADAN TEXTIL NEGARA 
Jalan Wetan Benteng No. 10  
SURAKARTA.  
No. 1436/Tex/Jo 
Hal: Nota tuntutan L.B.T  
Kepada Yth Lembaga Buruh dan Tani di Delanggu  
Merdeka! 
  Berhubung dengan surat Delegasi Tuan tanggal 14 Juni 1948 dan 
menarik pembicaraan-pembicaraan di dalam perundingan antara L.B.T dan 
B.T.N pada tanggal 17 Juni 1948 di Delanggu, dengan ini kami permaklumkan 
bahwa luasnya konsekwensi dari penerimaan atau penolakan atas tuntutan 
Tuan-Tuan melampui batas dan tanggung jawab kami, sehingga jawaban itu 
kami serahkan kepada Kementrian Kemakmuran. (Arsip Kementrian 
Penerangan No. 46: 6 “ Nota Tuntutan L.B.T “). 
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  Pada tanggal 19 Juni 1948, Kementrian Perburuhan memberikan 

jawaban atas surat dari B.T.N untuk L.B.T yaitu: 

a. Peraturan inpassing dari peraturan gaji B.T.N 1947 kami cabut berlakunya. 

Apa yang telah diterima oleh buruh B.T.N di Delanggu dan sekitarnya pada 

permulaan bulan Mei 1948 dibayarkan terus sampai saat berlakunya 

peraturan gaji baru buat seluruh badan-badan hukum dalam Kementrian 

Kemakmuran yang kini sedang disiapkan. 

b. Peraturan gaji baru yang kami rencanakan akan kami ajukan pula kepada 

Sentral Biro Sobsi dengan organisasi-organisasi buruh dalam lingkungan 

badan-badan hukum dari Kementrian kami. 

c. Sebagimana Tuan-Tuan telah maklum, kami dalam bulan April 1948 telah 

mengeluarkan ijin pengeluarkan pakaian kepada buruh B.T.N yang dalam 

pertengahan II tahun 1947 belum mendapat bagian sejumlah 30.000 meter. 

Tetapi pada saat ini ternyata bahwa sebagian besar dari buruh B.T.N di lain 

tempat telah mendapat pembagian dengan dasar ½ meter tiap-tiap bulan. 

Berhubung dengan sedikitnya produksi B.T.N sesudah agresi Belanda 

1947, yang kami pandang perlu mendapat bagian ialah: 

1. Pegawai dan pekerja bulanan. 
2. Pekerja harian tetap. 
3. Pekerja borongan tetap. 
4. Pekerja lepas, termasuk pekerja harian dan borongan lepas dalam 

perkebunan (seizoen-arbeiders) buat tanaman yang dikerjakan 
100% oleh B.T.N.  

   Mengingat sukarnya memperhitungkan jumlah buruh , lebih-lebih 

yang telah hanpir satu tahun yang lalu megerjakan pekerjaannya, maka buat 

mereka kami ambil jumlah equivalen terus-menerus dalam tempo 6 bulan, 
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ialah 5 orang tiap-tiap hektar.  Ini berarti merupakan jumlah jam bekerja 6 x 25 

x 7 x 5 = 5.250 jam buat mengerjakan tanaman kapas 1 ha sampai memetiknya, 

sedang menurut analisa cukup dengan ± 2.500 jam. Pembagian tiap-tiap orang 

dalam poin 1,2,3 dan 4 (lihat hal. 86), kami tetapkan 3 meter. 

   Menurut pihak B.T.N luas tanah yang ditanami dengan kapas oleh 

B.T.N pada tahun 1947 (lihat Tabel. 1 hal.45). Jadi di lingkungan perkebunan 

itu ada buruh lepas (seizoen-arbeiders) berjumlah 1.353 orang x 5 = 6.765 

orang sehingga pakaian yang kami sediakan buat golongan kaum buruh ini ada 

20.295 meter. Angka ini diluar jumlah kain yang akan dibagikan menurut 

buruh golongan 1,2.dan 3. Adapun harga kain ditetapkan 50% dari harga 

penjualan tanggal 19 Mei 1948.  

 Perlu kami terangkan di sini bahwa buat tanaman maro kami 

memandang tidak perlu memberi bagian karena hasil maronya cukup untuk 

mendapat pakaian. 

d. Kami bermaksud mengadakan koordinasi pembagian beras untuk seluruh 

buruh dalam badan-badan hukum dari Kementrian kami. Setelah hal ini 

diselidiki lebih lanjut dikalangan perusahaan milik B.T.N lainnya 

pembagian beras dijalankan juga, pada pokoknya pemberian beras itu 

dilakukan menurut kekuatan masing-masing. 

  Ternyata, bahwa atas dasar kekuatan masing-masing badan itu, 

peraturan jaminan beras ada perbedaannya sehingga perlu diambil dasar  

yang mendekati kepada dasar gotong-royong dalam Badan Hukum tersebut 

supaya badan-badan yang lemah dapat ditolong oleh badan-badan yang 
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kuat. Dengan mengambil dasar ini, kami telah memutuskan untuk B.T.N 

diberikan jaminan beras sebagai berikut: 

1. Kepada pegawai-pegawai bulanan diberikan jaminan beras yang 
banyaknya dan harganya sama dengan peraturan pemerintah. 

2. Kepada buruh harian atau borongan tetap diberikan jaminan beras 
saban hari mereka masuk kerja sebanyak 400 gram buat buruhnya dan 
200 gram buat keluarganya dengan harga Rp.1 per kg. 

3. Kepada lain golongan buruh tidak diberikan jaminan beras akan tetapi 
supaya upah mereka diatur begitu rupa sehingga sesuai dengan tingkat 
gelombang upah yang sejenis itu dikalangan perburuhan partikelir. 
Peraturan jaminan beras tersebut di atas kami tetapkan berlaku mulai 
tanggal 1 Juli 1948.  
(Arsip Kementrian Penerangan, No. 46:8. “ Penjelasan Jawaban Perihal 
Tuntutan L.B.T dari Kementrian Perburuhan”). 
 
 Jawaban dari Kementrian Kemakmuran ternyata belum 

memuaskan pihak L.B.T pada pertemuannya pada tanggal 19 Juni 1948  

antara wakil-wakil L.B.T Delanggu, P.P B.T.I, dan Sentral Biro Sobsi 

dengan beberapa pemimpin sarekat buruh yang bersangkutan telah diambil 

keputusan: 

1. Tidak dapat menerima isi surat jawaban Menteti Kemakmuran 
dengan alasan bahwa jawaban tersebut tidak memenuhi tuntutan 
pokok dari L.B.T Delanggu. 

2. Mulai tanggal 19 Juni 1948 pukul 17.00 pimpinan seluruhnya atas 
tuntutan dan aksi L.B.T Delanggu diambil over oleh segenap biro 
SOBSI dan P.P.BTI dengan menjadikan aksi tersebut aksi umum 
buruh dan tani di Delanggu dan sekitarnya. ( “Merdeka” No.764, 
Tahun III, 24 Juni 1948:4). 
 
Persengketaan antara buruh pabrik kapas dan karung goni 

Delanggu dengan Pemerintah Republik Indonesia diambil oleh SOBSI 

karena jawaban dari Pemerintah dianggap tidak memuaskan. Buruh 

Delanggu yang dipimpin oleh L.B.T tersebut meminta agar kepada buruh 

tetap dan buruh lepas (musiman) diberikan gaji in natura (di samping 
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uang) sebanyak 3 meter kain untuk tengahan II tahun 1947 dan 20 kg 

(maksimum 35 kg) beras sekeluarga per bulan. 

Pemerintah pada prinsipnya sudah setuju untuk meluluskan 

tuntutan tersebut, namun tidak mampu mewujudkannya dalam kenyataan 

karena terbatasnya persediaan tekstil dan karena kemungkinan perusahaan 

tekstil tersebut akan mengalami kesulitan. Persengketaan meruncing, dan 

L.B.T memberikan ultimatum kalau sampai tanggal 19 Juni 1948 tuntutan 

mereka tidak dipenuhi maka mereka akan melakukan pemogokan. 

Jawaban Pemerintah menyatakan bahwa B.T.N hanya bersedia 

memberikan 30.000 meter bahan pakaian dari 42.000 meter yang dituntut. 

(Pramoedya Ananta Toer, 2003: 331).  

Pihak B.T.N berdalih bahwa buruh yang bersifat tetap di 

perusahaan B.T.N di luar Delanggu, yang belum mendapatkan pembagian 

pakaian ± 4.000 orang sehingga jumlah yang berhak menerima kain buat 

pembagian tengahan II tahun 1947 ada ± 13.000 orang x 3 meter = 39.000 

meter. Dari 30.000 meter yang diijinkan oleh Kementrian Kemakmuran 

sudah diambil untuk daerah Kediri sebanyak 12.000 meter sehingga sisa 

18.000 meter. Oleh karenanya Kementrian Kemakmuran akan menambah 

lagi 21.000 meter. Berhubung dengan desakan dari pihak rakyat mengingat 

akan ada hari Lebaran dan untuk kebutuhan-kebutuhan tentara, polisi dan 

industri-industri penting dan lain-lain, maka penambahan pengeluaran 

21.000 meter ini adalah pengorbanan yang besar sekali. (Arsip Kementrian 

Penerangan, No. 46:9).   
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   Pada tanggal 20 Juni 1948 di Delanggu diadakan rapat umum 

yang dihadiri oleh 8.000 buruh, untuk menjelaskan tuntutan dan aksi 

L.B.T. Rapat menyetujui pimpinan seluruhnya atas tuntutan dan aksi 

L.B.T diambil over oleh Sentral Biro SOBSI. ( “Merdeka” No.764, Tahun 

III, 24 Juni 1948:4). Diterangkan bahwa pengoperan pimpinan ini 

dilakukan megingat: 

a. Tuntutan L.B.T Delanggu adil dan seharusnya dipenuhi.  

b. Tuntutan tersebut telah menjadi soal umum. 

c. isi dan konsekwensi aksi selanjutnya. (A.H. Nasution, 

1979:33). 

Sedangkan pokok-pokok pembicaraan dalam pertemuan antara 

Sentral Biro SOBSI dengan Menteri Kemakmuran untuk menyelesaikan 

tuntutan dan aksi adalah mengenai hal-hal sebagai berikut: 

1. Tuntutan – tuntutan L.B.T Delanggu mengenai soal-soal gaji, 

beras dan pakaian. 

2. Belum adanya penyelesaian antara L.B.T Delanggu dengan 

B.T.N sejak dimulainya aksi L.B.T Delanggu pada tanggal 26 

Mei 1948 yang lalu hingga sekarang. 

3. Sikap yang terakhir daripada L.B.T Delanggu yang memberi 

waktu kepada B.T.N sampai tanggal 19 Juni 1948 untuk 

menjawab “ya” atau “tidak” dan diserahkan soal tuntutan dan 

aksi Delanggu oleh B.T.N kepada Menteri Kemakmuran dan 
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jawaban jawaban Mentri Kemakmuran yang diterima oleh 

L.B.T Delanggu pada tanggal 19 Juni 1948 jam 14.10. 

( “Merdeka” No.764, Tahun III, 24 Juni 1948:4)  

   Apabila tuntutan-tuntutan tersebut tidak juga terpenuhi maka 

ancaman pemogokan L.B.T Delanggu yang akan disertai oleh 100.000 buruh 

dan akan dimulai pada tanggal 19 Juni 1948 jam 24.00, berhubung dengan 

pimpinan atas tuntutan dan aksi L.B.T Delanggu diserahkan pada Sentral Biro 

SOBSI maka aksi tidak jadi dilakukan dan menunggu hasil pembicaraan 

Sentral  Biro Sobsi dengan Menteri Kemakmuran. (“Merdeka” No.764, Tahun 

III, 24 Juni 1948:4). 

   Dalam rapat umum pada tanggal 20 Juni 1948, Lembaga Buruh 

dan Tani yang katanya “mewakili” Kaum Buruh dan Tani dibeberapa 

perusahaan Delanggu, Manjung, Juwiring, Polanharjo, Gayamprit, Prambanan 

dan Kedung Banteng yang berjumlah 15.573 orang mengambil putusan untuk 

melakukan suatu “aksi” di bawah pimpinan Sentral Biro SOBSI dan P.P. BTI. 

Di antara yang berbicara dalam rapat itu terdapat juga Maruto Darusman. 

Pemogokan akan dimulai keesokan harinya yang berarti bahwa pekerjaan di 

dalam perusahaan pemerintah itu dihentikan. (Madjalah “Merdeka”,No.26 

Tahun I, 10 Juli 1948:8). 

3. Gelombang III  (23 Juni 1948-17 Juli 1948) 

     a. Proses Gerakan Pemogokan Buruh dan Tani Terbesar di Delanggu. 

    Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 1948 jam 08.00 pagi hari ini dari 

kalangan Lembaga Buruh dan Tani (L.B.T) sebanyak 15.567 orang buruh 
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pabrik karung dan 7 perusahaan perkebunan kapas mulai mengadakan 

pemogokan. Pihak L.B.T menerangkan bahwa perintah pemogokan itu 

dilakukan karena jawaban dari pihak Kementrian Kemakmuran mengenai 

tuntutan-tuntutan kaum buruh tidak memuaskan. Pihak buruh menuntut 

supaya pembagian bahan pakaian dan makanan tidak saja diberikan kepada 

kaum buruh bulanan dan harian tetapi juga kepada buruh lepas (seizoen 

arbeiders) yang jumlahnya kurang lebih 6.765 orang,  sebab kaum buruh 

lepas pun merupakan tenaga yang penting dalam perusahaan-perusahaan 

perkebunan di Delanggu. (“Merdeka” No.764, Tahun III, 24 Juni 1948:1).  

    Menurut surat jawabannya, Kementrian Kemakmuran hanya 

bersedia memberi upah kepada buruh lepas (seizoen arbeiders) yang hendak 

disesuaikan dengan upah di luar dan tidak dinyatakan dasar-dasar pemberian 

upah itu. Pihak Pemerintah menerangkan kepada berita “Antara” bahwa 

kaum buruh bulanan dan harian oleh Pemerintah disanggupi untuk dapat 

pembagian beras, sedangkan buruh lainnya seizoen arbeiders  tidak 

diberikan jaminan beras, tetapi supaya upah mereka diatur begitu rupa 

sehingga sesuai dengan tingkat upah yang terdapat diperusahaan partikelir. 

    Kaum pemogok di pabrik karung Delanggu tiap pagi datang, 

sesudah di “apél” lalu pulang. Barang siapa yang tidak persan (yang 

dimaksud present artinya hadir), dengan tidak ada alasan yang cukup, ia 

tidak akan diberikan bagian buat tahun itu jika kelak pemogokannya 

menang dan tuntutan-tuntutannya dipenuhi. 
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    Rapinya pemogokan ini karena organisasinya. Pimpinan 

pemogokan disentralisir pada satu instansi yang memegang kesatuan 

komando yang terdiri dari seksi-seksi diantaranya adalah seksi siasat, seksi 

perbekalan, seksi propaganda sedang di samping itu masih ada sekretariat 

yang mempunyai bagian-bagian yang banyak pula. Kaum pemogok 

berkeyakinan akan menang dengan karena dukungan psikologi dan dasar-

dasar materi yang menambah keyakinan mereka. Kaum pemogok belum tau 

berapa lama mereka akan melakukan pemogokan, selama pemogokan 

mereka tidak bekerja. Dalam menghidupi keluarganya mereka memburuh 

mencangkul pada petani, ada yang mencari belut (harga belut goreng yang 

agak besar di Delanggu sampai 1 ½ rupiah per-ekor, sedangkan upah buruh 

minimum sehari 1 rupiah 9 sen dtambah dengan tunjangan 50%  dan beras 3 

ons. Dukungan solidair datang dari daerah-daerah lain terhadap pemogokan 

Delanggu dan sekitarnya. Sudah banyak datang pengiriman-pengiriman 

berupa natura. Selain sumbangan materi, solidaritas ini mempunyai arti 

psikologi yang besar. (“Merdeka” No.783, Tahun III, 16 Juli 1948: 2).          

    Menurut keterangan pihak buruh, sebelum tuntutan itu dimajukan  

mereka telah mempunyai rencana untuk memperhebat produksi kapas dan 

karung. Menurut rencana itu produksi kapas akan naik 100% dari produksi 

yang telah lalu yaitu dari 180 kg menjadi 360 kg perkebunan hektar, sedang 

produksi karung akan naik dari 30.000 potong menjadi 60.000 potong tiap 

bulan. Perlu diterangkan bahwa tuntutan kaum buruh tersebut telah berjalan 
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7 bulan lamanya. Kabarnya pemogokan itu akan berjalan terus hingga ada 

perintah lagi pihak L.B.T (“Merdeka” No.764, Tahun III, 24 Juni 1948:4). 

    Pada tanggal 24 dan 25 Juni 1948, masalah pemogokan buruh 

Delanggu dirundingkan dalam sidang kabinet sebut Mr. Sjafruddin 

Prawiranegara. Dalam keterangannya bahwa Kementrian Kemakmuran 

selalu bersedia merundingkan soal pemogokan itu dengan secara damai dan 

bersedia main “kartu terbuka” maksudnya supaya B.T.N bersedia 

menunjukan bukti-bukti dan angka-angka produksi dan balans perusahaan 

yang diawasi oleh B.T.N. Pemerintah tidak dapat menrima tuntutan  

Sarbupri supaya mengadakan perundingan baru setelah tuntutan-tuntutan 

para pemogok dipenuhi dulu. 

    Mengenai perundingan antara B.T.N dan Sarbupri, Menteri 

menjelaskan bahwa berhubung dengan tuntutan kenaikan gaji dari Sarbupri 

untuk menyelesaikan soal itu telah dibentuk “Panitia Gaji”, yang terdiri 

dari wakil-wakil Kementrian Kemakmuran, B.T.N. Perbutsi, Sarbupri. 

Panitia Gaji mengadakan 4 kali rapat tetapi 3 kali gagal karena wakil-wakil 

dari Sarbupri dan Perbutsi tidak hadir. 

    Selain itu B.T.N telah memutuskan membagikan 30.000 meter 

bahan pakaian kepada buruh tetap, tetapi Sarbupri menuntut supaya buruh 

tidak tetap (seizoen arbeiders) juga diberikan pembagian bahan pakaian. 

Terhadap tuntutan ini Pemerintah keberatan, sebab bukan karena tidak mau 

memberi bahan pakaian kepada buruh tetapi karena konsekwensinya dan 
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juga persediaan bahan pakaian sebanyak itu tidak mungkin diadakan oleh 

Pemerintah.  

    Mr. Sjafruddin juga menerangkan bahwa Pemerintah telah 

menyetujui untuk membayar upah buruh Delanggu selama mogok sebagai 

tanda “goodwill” dari Pemerintah, agar soal pemogokan ini dapat 

diselesaikan dengan cara damai. Ditegaskan juga  bahwa pembayaran upah 

buruh selama mogok bukanlah sebagai dasar tetapi hanya sebagai tanda 

kemauan baik dari Pemerintah untuk membereskan soal pemogokan 

Delanggu tetapi sayang pihak Sarbupri menunjukkan “onwill” yang 

menurut Menteri merugian negara. Menurut pendapat persoonlijk (pendapat 

pribadi) pemogokan Delanggu itu mempunyai politieke achtergrond (latar 

belakang politik). 

    Menteri Sjafruddin mengakui bahwa mungkin sekali di kalangan 

B.T.N dan jawatan kemakmuran ada korupsi dan memang maksud Menteri 

untuk melenyapkan korupsi itu. Untuk itu dalam Kementrian Kemakmuran 

telah dibentuk Panitia Korupsi (Panitia Penyelidik Korupsi), yang dipimpin 

oleh Kadarman dari Kemntrian Dalam Negeri. Mengenai angka-angka yang 

diajukan oleh Sarbupri dalam suratnya kepada Menteri Kemakmuran 

tentang eksploitasi B.T.N, Mr. Sjafruddin mengatakan bahwa Sarbupri 

menggunakan angka-angka fiktif dan tidak selaras dengan kenyataan. 

Akhirnya dikatakannya bahwa menghadapi soal pemogokan Delanggu 

Pemerintah tidak merasa sebgai majikan terhadap buruh yang mogok itu. 

(“Merdeka” No.767, Tahun III, 28 Juni 1948:1,3). Mengenai usaha 
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Kementrian Kemakmuran untuk mencukupi bahan pakaian yang kini sangat 

terasa sekali kurangnya, Mr. Sjrafuddin menerangkan bahwa kini usaha 

mendatangkan pakaian dari luar negeri boleh dikata setengah selesai 

diantaranya dengan mengadakan ekspor hasil bumi rakyat 

(bevolkingproducten). Tetapi ia belum dapat mengumumkan sebelum ada 

bukti. Dikatakannya kesukaran yang paling besar mencapai itu adalah 

blokade Belanda. (Pramoedya Ananta Toer, 2003:363).  

    Pada tanggal 27 Juni 1948 di Mrisen, Polanharjo  pihak pemogok 

telah mendatangkan tentaranya dengan bersenjata lengkap untuk mencegah 

para petani yang tidak mau mogok (yang masih mengerjakan sawahnya). 

Mereka dengan tentaranya mendatangi Prawirosoedihardjo, Partowidjojo, 

dan Kartowiharjo, dengan mengancam agar jangan memimpin aksi 

menentang pemogokan. Lebih dari 20 orang telah menangkap Roeslan 

beserta mengacungkan senjatanya dengan berteriak: “Barang siapa berani 

masuk bekerja di ladang akan dihabiskan jiwanya”.  

    Di Sribit, Delanggu  pada tanggal yang sama atas perintah Komite 

Kesatuan Aksi (K.K.A), 1000 orang buruh pabrik telah membubarkan para 

petani yang sedang bekerja di sawah dengan melempari batu, mengancam 

dan menghina. Selanjutnya 2 orang dapat diserobot dan dibikin malu 

dimuka umum. Kedua orang itu ialah Pawiromartono dan Soemardjo 

dengan tuduhan menggerakan petani untuk bekerja. 

    Drs. Maruto Darusman sebagai pemimpin pemogok telah 

menggertak keduanya bahwa jika tetap menganjurkan bekerja maka akan 
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dibunuh. Kemudian kedua orang tersebut dibawa keluar dan dikerumuni 

oleh lebih kurang 150 orang, mereka dicaci maki dihinakan dan disuruh 

minta ampun. Setelah dibawa keliling dengan diarak-arak lalu dibebaskan. 

(“Pers Biro Berita Delanggu” Arsip Kepolisian Negara Tahun 1947-1949: 

No. 1215). 

    Sikap Pemerintah melalui Menteri Penerangan menyesalkan 

pemogokan-pemogokan yang terjadi di Delanggu yang membawa akibat 

penanaman-penanaman kapas yang muda akan rusak bila sesudah 4 atau 5 

hari lagi tidak segera dirawat. Apabila kerusakan ini terjadi Menteri 

Penerangan menyatakan bahwa itu berarti kerugian besar bagi negara dan 

rakyat, demikian pula berarti kerugian waktu karena penanaman kapas 

tergantung pada musim. Sebaliknya pihak SOBSI dan FDR menganggap 

pemogokan ini bersifat progesif untuk memberantas korupsi dan FDR 

berniat untuk mengadakan rapat umum hari Kamis jam 16.00 di gedung 

Indra Yogyakarta untuk mengupas soal tersebut. (Berita Antara dalam 

Pramoedya Ananta Toer, 2003: 377). 

    Sementara itu di Solo Departemen Buruh Masyumi mengadakan 

rapat Pleno pada tanggal 27 Juni 1948 dan memutuskan hasil rapat sebagai 

berikut: 

1) Departemen Buruh Masyumi menjelma menjadi Syarikat Buruh Islam 
Indonesia dan berpusat di Surakarta. 

2) Menganjurkan pada segenap buruh Muslimin Indonesia supaya siap 
sedia menghadapi segala kemungkinan untuk kepentingan negara, 
bangsa dan negara dengan jalan menjauhi segala perbuatan yang 
merugikan negara baik langsung maupun tidak langsung.  

3) Ketua SBII dipilih Mr. Moh. Daljono. (Pramoedya Ananta Toer, 
2003:382) 
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 Dalam kawatnya tanggal 28 Juni 1948 kepada Sentral Biro SOBSI 

Yogyakarta. SOBSI Sumatra Tengah menyatakan simpati dan solidair 

terhadap pemogokan yang menuntut perbaikan nasib di Delanggu. 

(Pramoedya Ananta Toer, 2003:382).  

 Dengan adanya Panitia Enquete yang bertugas menyelesaikan 

perselisihan buruh di Delanggu disambut baik oleh pihak L.B.T, maka pada 

tanggal 28 Juni 1948 menjelang petang (sore) Panitia Enquete Badan 

Pekerja yang diketuai oleh Mr. Sartono dengan anggota Latjuba, Abu Umar, 

Sadjarwo dan Asrarudin tiba di Delanggu disambut oleh pihak L.B.T  antara 

lain tuan-tuan Harahap, dan Suparno. Dalam pertemuan itu mereka segera 

membicarakan baik informil maupun formil mengeni maksud dan tujuan 

panitia dan dimulailah oleh panitia mengumpulkan bahan-bahan guna 

kepentingan pekerjaannya. Ketua panitia mengatakan bahwa Panitia 

Enquete mempunyai kekuasaan untuk mengharuskan seseorang atau suatu 

badan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kalau diminta oleh 

panitia dan dapat menuntut pemberi keterangan yang tidak benar ke 

pengadilan, tidak peduli apakah pemberi keterangan itu seorang Menteri 

atau pun seorang buruh biasa. Dalam usaha menyelidiki angka-angka dari 

B.T.N, pihak L.B.T menghendaki supaya diadakan akuntansi bersama kalau 

perlu di bawah pengawasan Pemerintah supaya perkerjaan dapat lekas 

selesai. (“Merdeka” No.783, Tahun III, 16 Juli 1948: 3).  

 Sesudah pertemuan dengan pihak L.B.T, Panitia Enquete malam 

itu juga rombongan meneruskan perjalanan ke Solo guna menemui pihak 
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B.T.N. Dan ditanyakan keadaannya para buruh “Bagaimana sambutan tuan-

tuan terhadap Panitia Enquete Badan Pekerja?” pertanyaan seperti ini 

disampaikan kepada pihak L.B.T: 

1) “Sceptisch” (meragukan), karena dengan jalan enquete soalnya tidak 

lekas dibereskan. 

2) Susunan Panitia Enquete ongunstig (tidak menguntungkan) bagi 

kami. Hasil enquete ini kelak tentunya diperdebatkan dengan Badan 

Pekerja, sesudah itu lalu dengan Pemerintah kemudian dengan kami, 

kaum pemogok, dan adakah kepastiannya bahwa soalnya dapat kami 

setujui. 

Sungguhpun begitu, karena pekerjaan mereka pararel dengan usaha 

kami yang menghendaki kebenaran dalam hal ini maka kamipun bersedia 

membantu mereka. Demikian jawaban ke tiga pempinan pemogok yaitu 

tuan Suparna, Bujung Saleh dan Harahap. (“Merdeka” No.783, Tahun III, 

16 Juli 1948: 3).    

b. Insiden di Delanggu  

    Pada tanggal 10 Juli 1948, terjadi insiden Delanggu antara kaum 

pemogok dengan S.T.I.I kemudian disiarkan oleh Sentral Biro SOBSI pada 

tanggal 13 Juli 1948 tentang pengumuman yang dikeluarkan oleh S.T.I.I 

(Sarekat Tani Islam Indonesia) adalah sebagai berikut: 

    Pada  tanggal 10 Juli 1948 beberapa orang petani S.T.I.I bekerja di 

ladang dengan dijaga keamananya oleh anggota-anggota Hizbullah karena 

dikeroyok oleh 500 orang pemogok. Petani-petani S.T.I.I itu dipaksa oleh 
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kaum pemogok untuk menghentikan pekerjaannya. Dikatakannya dalam 

pengumuman tersebut bahwa kaum pemogok yang melakukan demontrasi 

itu dipimpin oleh Tuan Maruto Darusman dan di antara mereka banyak pula 

yang membawa senjata api. Dalam keributan selanjutnya antara petani-

petani S.T.I.I dan anggota-anggota Hizbullah dengan kaum pemogok 

terdengar tembakan senjata api yang menurut pengumuman S.T.I.I belum 

diketahui dari pihak mana asalnya. Menurut pengumuman tersebut 

pemimpin petani S.T.I.I Abing Sjarbini yang melepaskan tembakan ke 

udara untuk membela diri terhadap kaum pemogok dan mendapat luka-luka 

berat karena dikeroyok oleh kaum pemogok dan ia terpaksa dirawat di 

rumah sakit demikian pula dengan kawannya yang bernama Haji Husairi. 

(“Merdeka” No.782, Tahun III, 15 Juli 1948). 

   Laporan yang diterima oleh Sentral Biro SOBSI pada tanggal 10 

Juli 1948 tengah hari terjadi insiden di Delanggu antara pemogok yang 

megadakan demonstrasi dan orang-orang  bersenjata yang dikatakan dari 

Hizbullah yang melakukan tembakan. Pertempuran terjadi satu setengah jam 

lamanya dan berakhir dengan 2 orang dari pihak pemogok dan 7 orang dari 

lawannya mengalami luka-luka. Demontrasi pemogok itu diadakan 

menghentikan orang-orang dari pihak Sarikat Tani Islam Indonesia (STII) 

yang mengerjakan galangan (tanah) yang ditinggal kaum pemogok. Pihak 

S.T.I.I bekerja dengan dilindungi oleh pasukan-pasukan Hizbullah dan 

dikatakan seorang dari pasukan ini melepaskan tembakan sehingga terjadi 



101 

 

insiden tersebut yang diteima pihak SOBSI. (“Merdeka” No.774, Tahun III,  

12 Juli 1948:2). 

    Dalam pengumuman pusat F.D.R yang ditandatangani oleh Mr. 

Amir Syarifuddin (Partai Sosialis), Aidit (PKI), Asmu (P.B.I), dan 

Subisman (Pesindo), menyatakan persetujuannya dengan tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh kaum buruh yang mogok di Delanggu. Berhubung 

dengan insiden Delanggu yang terjadi pada tanggal 10 Juli 1948 yang 

diumumkan oleh Sentral Biro SOBSI, FDR mencela tindakan S.T.I.I dan 

membenarkan kaum-kaum pemogok. (“Merdeka” No.782, Tahun III, 15 Juli 

1948). 

    Partai politik sayap kiri dan organisasinya seperti Sarbupri, 

Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), P.K.I, dan B.T.I dengan kekuatan 

senjata berdiri di belakang kaum pemogok. Sedangkan dipihak lain, S.T.I.I 

(Sarekat Tani Islam Indonesia) suatu organisasi petani-petani Islam justru 

mengecam pemogokan itu yang dirasakan merugikan negara, bahkan S.T.I.I 

mengancam akan mengganti buruh-buruh yang mogok dengan orang-orang 

S.T.I.I. Selama berlangsungya pemogokan ini peristiwa yang dikenal oleh 

penduduk setempat dengan nama “Peristiwa Haji Busairi” yang terjadi pada 

tanggal 10 Juli 1948.  

    Haji Busairi adalah ketua Masyumi dan S.T.I.I daerah Delanggu, 

Klaten. Haji Busairi dipukuli oleh segerombolan kaum pemogok   karena 

memerintahkan para anggota S.T.I.I untuk bekerja di perkebunan kapas, 

menggantikan buruh-buruh yang mogok. Peristiwa Haji Busairi ini segera 
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berubah menjadi konflik politik yang luas antara S.T.I.I, Hizbullah, 

Masyumi dengan PKI, BTI, Pesindo di pihak lain. Peristiwa Delanggu ini 

menjadi bahan agitasi PKI untuk menentang dan beroposisi terhadap 

Pemerintahan Kabinet Hatta. (Suyatno, 1984: 66).    

c. Bantuan Tentara ke Delanggu.  

   Pada tanggal 14 Juli 1948 menurut berita “Antara”, Wakil Presiden 

Republik Indonesia Drs. Moh Hatta, telah mengirimkan beberapa satuan 

tentara ke Delanggu untuk mempertahankan keamanan di sana. Seperti telah 

dikabarkan dahulu di tempat itu pernah terjadi beberapa insiden berhubung 

dengan pemogokan. Pasukan batayon dari pasukan Hizbullah yang 

tersangkut dengan insiden ini. Wakil Presiden memerintahkan beberapa 

kesatuan untuk menjaga keamanan di Delanggu dan sekitarnya. (“Merdeka” 

No.783, Tahun III, 16 Juli 1948). 

   Pernyataan Wakil Presiden Moh. Hatta disambut pernyataan  oleh  

Panglima Besar Jenderal Soedirman, pada tanggal 16 Juli 1948 dalam 

sebuah konferensi pers mengatakan bahwa kekacuan-kekacauan di 

Delanggu tidak begitu menghawatirkan sehingga tidak usah gelisah yang 

bukan pada tempatnya. Beliau membenarkan sejak tanggal 13 Juli 1948 atas 

perintah Wakil Presiden Moh. Hatta, telah menempatkan pasukan-pasukan 

di daerah itu untuk menjamin keamanan. Lebih lanjut diterangkannya 

bahwa selanjutnya tanggal 19 Juli 1948 semua pasukan bersenjata kecuali 

tentara akan ditarik kembali dari daerah Delanggu. (“Merdeka” No.784, 

Tahun III, 17 Juli 1948). 
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     d. Tanggapan Pemerintah dalam Menyelesaikan Peristiwa Pemogokan di 

Delanggu antara B.T.N dan L.B.T  

 1. Pembentukan Enquete Komisi (Panitia Angket). 

   Pemerintah pada tanggal 26 Juni 1948 melalui Kementrian 

Penerangan mengumumkan untuk mencapai jalan yang sebaik-baiknya 

dalam hal penyelesaian antara B.T.N dan L.B.T, Pemerintah hari ini 

membentuk “Enquete Komisi” yang bertugas dan kewajiannya: 

a. Menyelidiki perihal yang menjadi perselisihan, sebab-sebab 
perselisihan dan keadaan perburuhan dan keamanan perusahaan 
B.T.N di Delanggu. 

b. Memajukan usul-usul yang konkret kepada Pemerintah untuk 
menyelesaikan perselisihan tersebut dalam waktu yang singkat. 
 (“Merdeka” No.767, Tahun III, 28 Juni 1948:3). 

   
 Yang dimaksud dengan Enquete menurut Undang-Undang 

Darurat No.16 Tahun 1951, Bagian IV pasal 10 yiitu: 

1)  Jika suatu perselisihan perburuhan dapat membahayakan 
kepentingan negara atau kepentingan umum dan penyelesaian 
perburuhan dengan jalan perantaraan telah gagal, sedangkan kedua 
belah pihak yang berselisih tidak suka menyerahkan perkara mereka 
pada juru pemisah atau dewan pemisah, maka Menteri Perburuhan 
dapat memerintahkan diadakannya enquete. 

2) Menteri Perburuhan menentukan bentuk dan tugas panitia enquete 
dan waktu dalam mana enquete harus selesai. 
Sedangkan pasal 11 berbunyi: 

1) Panitia enquete menyampaikan laporan tentang hasil 
penyelidikannya dengan disertai pendapatnya tentang ketentuan apa 
yang dapat diambil kepada Menteri Perburuhan yang meneruskannya 
kepada Panitia Pusat. 

2) Laporan dan pendapat Panitia Enquete dapat diumumkan oleh 
Menteri Perburuhan. 
(Majalah “Tinjauan Masa’alah Perburuhan No. 4/5 Tahun III, 
Agustus/September 1951: 11, lihat juga “Warta Sarbupri No.17 
Tahun II, 30 Agustus 1951:7) 
    

 Panitia Enquete terdiri atas Mr. Sartono (PNI) sebagai ketua, 

Latjuba (Masyumi), Asrarudin (Buruh), Abu Umar (STII) dan 
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Sudjarwo (BTI). Panitia Enquete ini mengadakan peninjauan dan 

penyelidikan di pabrik karung dan pada 7 perkebunan milik B.T.N 

sampai tanggal 2 Juli 1948. Langkah pertama dari Panitia Enquete ini 

ialah mengumpulkan feiten material sebanyak-banyaknya disekitar 

pemogokan Delanggu dan tidak dianjurkan menyimpulkan sendiri hasil 

penyelidikannya. Ternyata Panitia Angket ini memperoleh dukungan 

dari anggota yang sedang bersengketa karena pada tanggal 3 Juli 1948 

telah berhasil memberikan laporan tentang hasil penelitiannya pada 

sidang BP. KNIP.  (“Merdeka” No.774, Tahun III,  6 Juli 1948:2).    

     Banyak pemimpin yang membenarkan sikap Pemerintah bahwa 

bukan waktunya untuk mengadakan pemogokan dalam perusahaan-

perusahaan vital  yang justru pada saat Republik Indonesia berjuang 

mati-matian dalam menghadapi blokade ekonomi Belanda yang sangat 

jitu sejak “Renville” berhubung daerah Republik Indonesia telah 

menjadi kecil dan terkepung sama sekali. (A.H. Nasution, 1979:36).  

 2. Peranan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (B.P.  

KNIP). 

 1). Sidang Istimewa B.P. KNIP ke I 

 Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 1948 mulai jam 10.00 pagi B.P. 

KNIP bersidang untuk mendengarkan laporan-laporan Panitia Enquete  

sekitar pemogokan buruh Delanggu kepada Badan Pekerja.  Panitia 

Enquete dari B.P. KNIP yang terdiri atas Mr. Sartono sebagai ketua dan 

Latjuba, Asrarudin, Abu Umar, dan Sudjarwo sebagai anggota. Dari 
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pihak Pemerintah yang hadir Menteri Perburuhan Kusnan. Perhatian 

publik besar sekali terutama dari golongan FDR. 

 Sidang dipimpin oleh ketua Mr. Asaat yang mengatakan, bahwa 

waktu yang diberikan kepada Panitia Enquete B.P. KNIP untuk 

melakukan kewajibannya sebenarnya sangat sedikit dan maksud yang 

terdekat dari panitia itu adalah agar rakyat bisa mendapatkan gambaran 

secara kasar lebih dahulu mengenai soal pemogokan Delanggu dan  

maksud yang terjauh adalah supaya B.P. KNIP dalam soal ini dapat 

turut memberikan pertimbangan-pertimbangannya. 

 Mr. Sartono dalam memberikan laporannya menerangkan bahwa 

apa yang dikemukakan dalam sidang ini adalah sebagian saja dari 

laporan yang masih akan dikerjakan oleh Panitia Enquete yang 

diketuainya yaitu menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Panitia 

Enquete selama 4 hari. Dalam penyelidikan Panitia Enquete telah 

berhubungan dengan pihak-pihak Kementrian Kemakmuran, B.T.N, 

Buruh yang mogok, pamong pradja, juru pendamai, dan pihak luar 

lainnya yang dipandang mengetahui. 

 Pada tanggal 29 Juni 1948 Panitia Enquete telah bertemu dengan 

para pemimpin pemogokan Suparna dkk, yang pada hari itu belum 

dapat memberikan keterangan yang dikehendaki oleh panitia. Di Solo 

panitia menemui B.T.N Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Eksekutif 

D.P.D Surakarta. Panitia Enquete juga mengadakan peninjauan dan 

pemeriksaan di pabrik karung Delanggu dan di perkebunan-perkebunan 
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Juwiring, Polanharjo, Manjung, Gayamprit, Delanggu, Kedung banteng 

dan Prambanan pada tanggal 2 Juli setelah mengadakan penyelidikan-

penyelidikan di Delanggu dan Solo panitia kembali ke Yogjakarta. 

(“Merdeka” No.774, Tahun III,  6 Juli 1948:2). 

 Dalam sidang ini panitia belum dapat mengemukakan kesan-

kesannya sebab penyelidikan menurut Mr. Sartono masih jauh dari 

selesai. Mengenai angka-angka pembicara baru dapat mengemukakan 

angka-angka yang berhubungan dengan produksi pabrik karung 

Delanggu dalam masa yang lalu, angka-angka luasnya perkebunan-

perkebunan kapas dan produksinya dan angka-angka gaji dan 

sokongan-sokongan kepada buruh pabrik karung dan perkebunannya. 

 Panitia sekarang masih menyelidiki tentang angka-angka 

mengenai untung-rugi, sebab angka-angka yang dikemukakan oleh 

kedua belah pihak sangat bertentangan. Dalam pembicaraan pihak 

panitia dengan pihak buruh diakui oleh Mr. Sartono menemui 

kesukaran-kesukaran dalam memajukan angka-angka itu. Mr. Sartono 

menerangkan bahwa pemeriksaan angka-angka phak B.T.N dan L.B.T 

yang sangat bertentangan itu akan dilakukan dengan akuntan. Diantara 

kebun-kebun kapas yang telah dilihat oleh panitia karena tidak 

dipelihara sudah ditumbuhi rumput. Sumber yang perlu masih dikontrol 

kebenarannya mengatakan bahwa ada tanaman kapas yang masih 

sangat muda seluas ± 100 hektar dalam keadaan menghawatirkan. 

Diterngkan juga bahwa dalam peristiwa ini untuk menyelamatkan 



107 

 

tanaman-tanaman kapas diperkebunan-perkebunan tersebut yang berarti 

untuk kepentingan negara, dinyatakan oleh D.P.D Surakarta akan 

mempergunakan pasal 17 dan undang-undang dalam keadaan bahaya 

yang bunyinya lebih kurang sebagai berikut “D.P.D berhak menguasai 

tanah termasuk tanah partikelir”, tetapi sampai sekarang usaha ini 

belum ada hasilnya, sebab oleh pihak buruh dirasakan bahwa dengan 

demikian mereka diperintahkan bekerja terus untuk kepentingan 

majikan dalam bentuk yang baru. 

 Dalam pertikaian antara L.B.T dan B.T.N pihak pangreh-pradja, 

polisi dan tentara hijrah berdiri netral. Tentang pemogokan diterangkan 

bahwa hal itu berjalan sangat teratur dan rapi dan para pemogok 

berpegang teguh pada disiplin. Keadaan keamanan umumnya baik, 

meskipun ada pergeseran antara  para pemogok dan pihak S.T.I yang 

mau mengerjakan pekerjaan yang telah berhenti, sampai sebegitu jauh 

tidak terjadi bentrokan kecuali dari perang maklumat saja. 

 Kesempatan bertanya telah telah dipergunakan oleh Lobo 

(Sunda Kecil), Werdoyo (FDR), M. Shopian (Sulawesi), Nyoto (FDR), 

Krissubanu (FDR). Dalam mengemukakan pertanyaannya, anggota-

anggota dari FDR menegaskan bahwa pemogokan Delanggu itu adalah 

soal yang perlu lekas diselesaikan, sebab jika tidak dalam hari-hari ini 

tanaman-tanaman kapas akan mati dan bahwa penjelasan dengan 

Panitia Enquete akan memekan waktu yang lama, kemudian sidang 

ditunda 10 menit. (“Merdeka” No.774, Tahun III,  6 Juli 1948:2). 
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 Dalam lanjutan sidang B.P. KNIP telah diputuskan untuk 

memperluas susunan Komisi Enquete Badan Pekerja supaya komisi 

yang diketuai oleh Mr. Sartono meneruskan pekerjaannya 2 minggu 

lagi. Tugas komisi itu tetap  seperti yang telah diputuskan semula yaitu 

komisi menghimpun faiten material disekitar pemogokan Delanggu 

dengan tidak mengadakan kesimpulan dan tidak mengadakan anjuran-

anjuran. 

 Pada hari Jum’at yang akan datang (9 Juli 1948) akan diadakan 

sidang istimewa oleh Badan Pekerja untuk mendengarkan laporan 

Komisi Enquete mengenai soal-soal yang menjadi peselisihan dalam 

pemogokan di Delanggu sekarang yang memerlukan penyelidikan yang 

lekas, yaitu: 

(1) Mengenai jumlah buruh yang menurut pihak B.T.N ada 
80.000 orang dan menurut buruh sendiri berjumlah 
13.000 orang. 

(2) Tentang soal pemberian beras kepada buruh lepas, 
berapa banyaknya beras yang akan diberikan kepada 
mereka, apabila tuntutannya diterima. 

(3) Mengenai soal pemberian pakaian kepada buruh maro 
dan menyelidiki apkah mereka betul-betul tidak 
mendapat untung yang seharusnya didapat mereka. 
(“Merdeka” No.774, Tahun III,  6 Juli 1948:2). 

 
 Apabila ternyata mereka tidak memperoleh untung, kepada 

siapa untung itu jatuhnya. Selain itu Badan Pekerja telah menyetujui 

pula perluasan susunan Komisi Enquete dengan 4 orang anggota Badan 

Pekerja, yaitu Mr. M. Tambunan (Parkindo), Mr. Luat Siregar 

(Komunis), Maruto Nitimihardjo (Partai Rakyat) dan Lobo (Sunda 

Kecil). Dengan tambahan 4 orang ini, maka anggota Komisi Enqute 
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menjadi 9 orang. Lima orang yang lain ialah Mr. Sartono (PNI) sebagai 

ketua, Sudjarwo (BTI), Asrarudin (Buruh), Abu Umar (STII) dan 

Latjuba (Masyumi) (“Merdeka” No.774, Tahun III,  6 Juli 1948:2). 

 2). Sidang Istimewa B.P. KNIP ke II 

   Sidang B.P. KNIP yang kedua berlangsung selama 3 hari yaitu 

tanggal 9, 10 dan 11 Juli 1948. Pada tanggal 9 Juli 1948 diadakan 

sidang istimewa Badan Pekerja KNIP untuk mendengarkan laporan 

Panitia Enquete sekitar hasil penyelidikan pemogokan Delanggu. Mr. 

Sartono selaku ketua panitia menerangkan bahwa dalam melakukan 

penyelidikan Panitia Enquete dibagi menjadi dua rombongan yaitu 

rombongan pertama dan rombongan kedua. 

(1). Rombongan Pertama 

 Rombongan pertama terdiri dari Mr. Tambunan (Parkindo), Mr. 

Luat Siregar (P.K.I), Lobo (Sunda Kecil), Maruto (Partai Rakyat), dan 

diketuai oleh Mr. Sartono (PNI). Tugas dari rombongan ini adalah:  

a) melakukan pemeriksaan terhadap perbedaan angka tentang jumlah 

buruh yang memajukan tuntutan-tuntutan yaitu menurut keterangan 

B.T.N 80.000 orang sedangkan menurut perhitungan dari pihak lain 

kurang lebih 13.000 orang. 

b) pemberian bahan makanan (beras) kepada buruh lepas sesuai 

dengan tuntutan pihak yang mogok. 
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 2). Rombongan kedua 

  Rombongan ini terdiri atas Asrarudin (Buruh), Latjuba 

(Masyumi), Abu Umar (S.T.I) yang diketuai oleh Sudjarwo. Tugas dari 

rombongan ini adalah menyelidiki pemberian bahan pakaian kepada 

buruh maro. Diterangkan, bahwa pada tanggal 6 dan 7 Juli 1948 Panitia 

Enquete telah mengadakan pertemuan dengan Dewan Pimpinan B.T.N, 

wakil-wakil bagian perindustrian dan pertanian B.T.N, wakil 

Kementrian Kemakmuran, Dr. Abutari (akuntan partikelir) dan 

pemimpin-pemimpin umum beberapa perusahaan daerah Delanggu 

dengan dihadiri oleh beberapa kepala daerah dan beberapa anggota 

badan eksekutif serta D.P.D Surakarta. Setelah itu ketua rombongan 

kedua juga memberikan laporannya juga. (“Merdeka” No.779, Tahun 

III,  12 Juli 1948:2). 

    Dalam lanjutan sidang yang diadakan tadi malam, Badan 

Pekerja telah membicarakan soal untuk menetapkan prosedur sidang 

Badan Pekerja selanjutnya dalam mempersoalkan pemogokan 

Delanggu. Perhatian umum dalam sidang terbuka tersebut kali ini 

sangat besar, hingga ruang di belakang tempat duduk ketua sidang yaitu  

Tedjakusuma malam itu penuh sesak. Sesudah dilakukan debat abtara 

anggota-anggota dari fraksi FDR buruh disatu pihak dan Ketua Panitia 

Enquete Mr. Sartono serta dari beberapa wakil dari PNI dan Masyumi 

dilain pihak, akhirnya dapat dicapai jalan tengah dalam penetapan 

prosedur tersebut, yaitu: 
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   “Anggota-anggota sidang Badan Pekerja diberi kesempatan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Panitia Enquete 
untuk menambah gegevens-gegevens dalam soal pemogokan 
Delanggu ini dan sesudah diberikan keterangan, lalu dilakukan 
pemandangan umum untuk selanjutnya mengambil kesimpulan 
dengan jalan mengajukan resolusi”.    

        (“Merdeka” No.779, Tahun III,  12 Juli 1948:2). 

    Akhirnya rapat malam itu ditutup pukul 22.30 dan akan 

dilanjutkan pada Sabtu pukul 11.00 siang 

Pada tanggal 10 Juli 1948 dilanjutkan sidang B.P. KNIP untuk 

mendengarkan laporan dari Panitia Enquete. Sidang B.P. KNIP masih 

dipimpin oleh Tedjakusuma karena ia sebagai wakil ketua badan 

tersebut. Dalam sidang ini hadir juga para pimpinan B.T.N, pimpinan 

SOBSI dan badan-badan yang lain. Dalam persidangan tersebut, ketua 

sidang sebelum mengambil keputusan terjadi perdebatan dalam sidang 

B.P. KNIP tentang pemogokan Delanggu, setelah diterima laporan 

sementara dari komisi “fact finding” di bawah pimpinan Sartono hari 

ini dihentikan. Mosi Sartono diterima, di mana Pemerintah diusulkan 

supaya melanjutkan pembicaraan dengan kaum pemogok. Dua buah 

mosi yang lainnya ditolak. Satu diantaranya yang berasal dari Asrarudin 

wakil dari Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang mengajukan mosi 

mendesak Pemerintah supaya mengabulkan tuntutan kaum pemogok. 

Mosi yang lainnya diajukan oleh Sudjarwo dari Barisan Tani Indonesia 

(B.T.I), yang mengusulkan supaya pasukan-pasukan Hizbullah segera 

ditarik kembali dari daerah pemogokan, pasukan yang berada di sana 

menurut keterangan untuk melindungi petani-petani setelah pemimpin-
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pemimpin pemogokan megucapkan ancaman-ancaman terhadap 

mereka. (“Merdeka” No.779, Tahun III,  12 Juli 1948:2). 

 Sidang dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 1948, terjadi perdebatan 

dalam B.P. KNIP, perdebatan terjadi antara Fraksi FDR-SOBSI-BTI 

dan Masyumi dan PNI. Pembicaraan dalam sidang B.P. KNIP tentang 

pemogokan Delanggu menghasilkan 3 mosi yaitu: 

  1). Mosi Asrarudin (Sobsi). 

   Asrarudin mengajukan mosi yaitu: “Mendesak Pemerintah 

supaya mengabulkan tuntutan kaum pemogok”. Mosi dari anggota 

Asrarudin (Sobsi) yang disokong oleh fraksi FDR dan BTI (Krissubanu, 

Suwarti dan Sudjarwo) ditolak dengan 15 melawan 13 suara.  

 2). Mosi Sartono (PNI) 

   Mosi yang diajukan Mr. Sartono adalah “ Menganjurkan kepada 

Pemerintah dan SOBSI supaya mengusahakan agar B.T.N dan SOBSI 

segera mengadakan perundingan lagi di Yogyakarta untuk mencapai 

untuk mencapai persetujuan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 

dan perundingan itu jika perlu disaksikan oleh Komisi Enquete B.P. 

KNIP”. Mosi kedua yang ditandatangai oleh wakil-wakil dari PNI, 

Masyumi, Partai Rakyat, Parkinndo, Kalimantan dan Maluku (Sartono, 

Prawoto, Maruto Nitimiharjo, Siranaumual, Mr. Tambunan, dan Gusti 

Johan), diterima oleh sidang dengan 15 melawan 12 suara.  

   Sesudah diterima mosi Sartono ini, kemudian 12 orang anggota 

dari fraksi FDR, SOBSI, dan BTI, mengajukan sebuah minderheids-
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nota yang mengatakan bahwa “ Fraksi FDR, Buruh dan Tani tidak ikut 

bertanggung jawab atas akibat-akibat di mosi Sartono cs”. Dinyatakan 

dalam minderheids-nota itu mosi Sartono itu hanya berupa anjuran 

terhadap Pemerintah untuk mengulur waktu penyelesaian soal SOBSI-

BTI dalam pemogokan Delanggu. (“Merdeka” No.781, Tahun III,  14 

Juli 1948). 

 3). Mosi Sudjarwo (BTI) 

   Mosi yang diajukan oleh Sudjarwo adalah “Seksi pertahanan 

badan pekerja berkewajiban menggerakkan Pemerintah mengambil 

tindakan terhadap kesatuan-kesatuan yang bersenjata di daerah 

pemogokan dengan menarik mereka dari daerah tersebut”.  Mosi ke 3 

yang ditandatangani oleh wakil-wakil BTI (Sudjarwo), FDR (Njoto), 

Buruh (Werdoyo), dan Sunda Kecil (Lobo), hingga akhir sidang tidak 

dapat selesai dibicarakan dan ditunda hingga sidang B.P. KNIP tanggal 

26 Juli 1948. 

   Ketua seksi pertahanan Badan Pekerja, tuan Baharuddin (wakil 

dari Sumatra menyatakan bahwa walaupun belum dapat diterima mosi 

Sudjarwo cs itu ia akan mengusahakan dengan pemerintah supaya apa 

yang disebutkan dalam mosi Sudjarwo cs itu lekas dijalankan. Sejak 

pembukaan sidang hari Jum’at (9 Juli 1948) yang lalu pertentangan 

paham antara Fraksi FDR, SOBSI dan BTI dengan Fraksi Masyumi, 

PNI adalah tentang pemberian bahan pakaian kepada kaum buruh lepas 

(seizoen arbeiders).  



114 

 

   Mr. Sartono (PNI), Mr. Kasman (Masyumi), dan anggota-

anggota lainnya dari kedua fraksi tersebut dinyatakan bahwa laporan-

laporan yang diterima oleh B.P. KNIP dari Panitia Enquete mengenai 

soal pemogokan Delanggu sekarang ini belum dapat dianggap cukup 

sehingga dapat digunakan dasar untuk menentukan adil atau tidaknya 

tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh kaum pemogok di Delanggu. Oleh 

mereka diusulkan supaya panitia bekerja terus dalam mengumpulkan 

keterangan-keterangan tentang pemogokan itu dan disamping itu 

dilakukan pembicaraan antara Pemerintah (B.T.N), dan wakil-wakil 

SOBSI, dan Barisan Tani. Oleh Fraksi Masyumi dan PNI dinyatakan 

bahwa kalau tuntutan pemberian bahan pakaian oleh kaum pemogok di 

Delanggu itu dipenuhi maka kepada kaum  pe-maro di kebun-kebun, 

juga di Kediri dan Madiun harus dilakukan pembagian itu. Fraksi Buruh 

dan FDR menyatakan pembagian di Kediri dan Madiun tidak perlu 

dilakukan karena hasil mereka lebih tinggi dari kaum pemaro di 

Delanggu dan kaum pemaro di Kediri dan Madiun itu tidak masuk 

Sarbupri.  

   Sebaliknya anggota-anggota dari FDR, SOBSI, BTI dan Sunda 

Kecil (Lobo) menyatakan bahwa laporan-laporan yang sudah diterima 

oleh Badan Pekerja itu sudah cukup jelas guna dijadikan dasar 

penyelesaian pemogokan. Menurut wakil-wakil tersebut meskipun 

dengan angka-angka dan tidak dibikinnya balans dan tutupan buku  

perusahaan B.T.N sudah dapat ditunjukan bahwa tuntutan-tuntutan 
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kaum pemogok di Delanggu adalah seadil-adilnya dan keterangan-

keterangan yang diterima oleh SOBSI dan B.T.N menunjukkan bahwa 

di B.T.N terdapat korupsi dan sebab itu perlu dibereskan. 

   Ketua Fraksi FDR, Mr. Luat Siregar menyatakan bahwa soal-

soal yang dapat menguntungkan FDR akan digunakan untuk 

menjalankan politik oposisinya sebagaimana dulu ketika PNI dan 

Masyumi menjadi partai oposisi. Mr. Luat Siregar  menyangkal bahwa 

pemogokan di Delanggu ini yang menggerakan FDR. Pemogokan 

tersebut adalah dipimpin oleh SOBSI sendiri. 

   Menteri Kemakmuran yang hadir juga dalam sidang ini itu 

menyatakan bahwa Pemerintah tidak dapat menyetujui mosi Asrarudin 

cs. Dikatakannya, Pemerintah selalu sanggup untuk meneruskan 

perundingan. Dinyatakan pula, bahwa kalau ternyata pemaro-pemaro di 

Delanggu itu betul-betul menderita tindasan dan hisapan dari mandor-

mandor dan sinder-sinder B.T.N yang kini ikut mogok itu, maka 

Pemerintah tidak segan-segan memberikan bahan pakaian kepada kaum 

pemaro itu. Pemberian ini oleh pemerintah tidak diartikan sebagai 

pemberian werkgever kepada werknemer tetapi diartikan sebagai 

pemberian Pemerintah kepada rakyatnya. (“Merdeka” No.781, Tahun 

III,  14 Juli 1948, lihat juga AH. Nasution,1979: 40-42 ).  

   Jadi dapat disimpulkan tentang sidang B.P. KNIP dengan 

Panitia Enquete dalam menyelesaikan pemogokan buruh di Delanggu 

hanya mosi Sartono yang diterima sedangkan mosi dari Asrarudin ditolak 
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oleh Pemerintah. Mosi ke tiga dari Sudjarwo masih ditunda dan akan 

dibicarakan lagi pada sidang B.P. KNIP tanggal 26 Juli 1948.  

3. Peranan Wakil Presiden dalam Menyelesaikan Gerakan Buruh di 

Delanggu.                            

   Pada tanggal 14 Mei 1948 terjadi pertemuan antara Wakil 

Presiden Drs. Moh. Hatta dengan Sentral Biro SOBSI. Pertemuan yang 

diadakan pada hari Rabu malam telah menjanjikan kepada SOBSI 

bahwa beliau akan melakukan yang dapat dijalankannya untuk 

menyelesaikan kesukaran-kesukaran perburuhan itu sebelum tanggal 23 

Juli 1948. Akan tetapi Moh. Hatta menegaskan penyelesaian itu 

terutama tergantung pada SOBSI sendiri. Sementara itu pada saat 

pertemuan antara Wakil Presiden dengan SOBSI, 25 sarekat buruh telah 

mengadakan pembicaraan di markas SOBSI dan mengambil keputusan 

akan melakukan tindakan lanjut apabila kesukaran-kesukaran tidak 

segera diselesaikan. 

   Dalam pertemuan itu dari pihak Sentral Biro Sobsi didapat 

keterangan bahwa dalam pertemuan itu yang diminta oleh delegasinya 

adalah “ pengakuan atas kebenaran dan keadilan”  dari pada tuntutan 

butuh dan tani di Delanggu. Adapun mengenai pelaksanaannya telah 

diadakan perundingan lebih lanjut, umpamanya apabila timbul kesulitan 

karena bahan kurang cukup atau hal-hal lain. Pihak buruh dan tani 

bersedia dan berusaha bersama untuk mengatasi kesuitan-kesulitan 

teksnis itu. (“Merdeka” No.783, Tahun III,  16 Juli 1948).  
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e. Gerakan Buruh dan Tani Pabrik Karung Delanggu Berakhir.  

   Dalam perundingan antara pihak Pemerintah (B.T.N) dan 

SOBSI yang disaksikan oleh Wakil Presiden Moh. Hatta pada tanggal 

16 Juli 1948 berakhir. Pada tanggal 16 Juli 1948 pula pemerintah 

mengumumkan bahwa setelah pendirian B.T.N dan SOBSI-BTI 

diselidiki sedalam-dalamnya, maka tercapailah suatu jalan tengah bagi 

penyelesaian perselisihan dengan memperhatikan batas-batas 

kemungkinan yang dapat dilaksanakan oleh B.T.N. Pemerintah 

menganjurkan supaya mulai saat ini semua pihak yang bersangkutan  

menyingkirkan segala sesuatu yang mungkin merusak suasana dan 

berusaha menuju kepada perdamaian serta membulatkan pikiran dan 

tenaga untuk kepentingan dan pembangunan negara. (“Merdeka” 

No.785, Tahun III,  19 Juli 1948:2).      

 Menurut berita “Antara” memberitakan di dalam perundingan 

antara Badan Tekstil Negara (B.T.N) dan SOBSI-BTI di Yogyakarta 

pada hari Jum’at tanggal 16 Juli 1948 yang dikunjungi oleh Wakil 

Presiden  Moh. Hatta telah didapat persetujuan dalam penyelesaian soal 

pemogokan Delanggu. Tuntutan-tuntutan dari pihak SOBSI dan BTI 

pada prinsipnya diterima baik oleh B.T.N dan dalam waktu 36 jam 

sesudah persetujuan itu ditanda tangani, pihak SOBSI-BTI harus 

sudah menghentikan pemogokan.  

 Pada hari Jum’at tanggal 16 Juli 1948 pukul 19.00 oleh Sentral 

Biro SOBSI-BTI telah dikeluarkan perintah oleh segenap anggota 
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Sarbupri dan B.T.I di Delanggu supaya mulai hari Ahad tanggal 18 

Juli 1948 pukul 07.00 segenap buruh dan buruh tani di daerah 

tersebut bekerja seperti biasa.  

 Pokok-pokok persetujuan antara SOBSI-BTI dan B.T.N antara 

lain: 

a.  Pemberian bahan pakaian yang kedua untuk tahun 1947  
sebanyak 2 meter akan segera dilakukan oleh Badan Tekstil 
Negara (B.T.N), kepada pegawai dan pekerja bulanan, pekerja 
harian tetap, pekerja borongan tetap dan pekerja lepas (seizoen 
arbeiders) yang bersifat tetap di perkebunan yang dikerjakan 
100% oleh B.T.N. 

b.  Mengenai pembagian bahan pakaian  kepada pemaro umumnya 
akan diselidiki lebih lanjut oleh Komisi Angket dari Badan 
Pekerja KNIP serta panitia penyelidik Penyelenggarakan 
Perusahaan Negara yang akan dibentuk. 

c.  Bagi kaum pemaro di Delanggu, mendapatkan bahan pakaian 3 
meter tiap orang akan diberi oleh Kementrian Perburuhan dan   
Sosial sesuai yang telah dijanjikan oleh mandor-mandor disana. 

d.  Pembagian beras menurut peraturan Pemerintah akan segera   
dilakukan kepada pegawai dan pekerja bulanan. Kepada 
pekerja harian dan borongan tetap diberikan jaminan beras 
saban hari mereka masuk kerja sebanyak 400 gram buat pekerja 
dan 200 gram buat keluarganya dengan harga 1 rupiah sekilo 
bagi batas maksimum peraturan Pemerintah. 

e.   Kepada lain-lain golongan buruh akan diberikan upah yang 
jumlahnya sesuai dengan gelombang upah buruh perusahaan 
partikelir dengan ketentuan bahwa sebagian dari upah itu 
diberikan berupa beras dan sebagian berupa uang. Jika 
persediaan beras tidak memungkinkan pemberian upah dengan 
beras itu, maka upah sepenuhnya diberikan dengan uang.               

   (“Merdeka” No.785, Tahun III,  19 Juli 1948:2).   

   Demikianlah proses terjadinya gerakan buruh dan petani 

pada pabrik karung Delanggu dan perkebunan-perkebunan milik 

pemerintah yang ada di Delanggu dan sekitarnya. Gerakan buruh yang 

pada awalnya menuntut perbaikan nasib (ekonomi) kepada majikannya 
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terjadi hanya ditingkat lokal atau daerah Delanggu yang merupakan daerah 

terpencil meluas menjadi masalah nasional.  

Gerakan buruh terbesar dan pertama di awal Indonesia merdeka 

terjadi di dengan cara memprotes pemerintah melalui bantuan organisasi 

Sarbupri, SOBSI, BTI, L.B.T dan FDR, menjadikan masalah pemogokan 

di Delanggu dijadikan politiknya untuk menggoyang Kabinet Hatta. 

Gerakan mogok kerja yang sebelumnya belum dikenal oleh masyarakat 

desa, melalui organisasi masa mereka diperkenalkan cara menuntut 

perbaikan nasib kepada majikan. Gerakan yang berlangsung lama dan 

berliku yang dimulai dari 19 Mei sampai 17 Juli 1948 terbagi dalam 3 

gelombang atau tahapan yaitu dimulai pada tanggal 19 Mei sampai 25 Mei 

1948. Gelombang ke dua terjadi pada tanggal 26 Mei sampai 3 Juni 1948. 

Gelombang ke tiga berlangsung pada tanggal 23 Juni sampai 17 Juli 1948.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


