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Bapak Pucung,
Pasar Mlati Kidul Denggung,
Kricak Lor Nagara,
Pasar Gedhe loring loji,
Menggok ngetan kesasar nyang Gondomanan.

Tembang Pucung diatas sangat populer, dikenal luas dimasyarakat
Yogyakarta khususnya. Lagu ini sangat dikenal karena digunakan dalam pertunjukan
dagelan gaya Mataram atau dalam lagu Pangkur Jenggleng. Dari toponim tersebut
dalam tembang Pucung ini dapat dikenali letak kompleks bangunan tempat tinggal
warga Yogyakarta yang terdiri dari berbagai suku bangsa (Pribumi, Cina, Arab, dan
Eropa), yang hingga kini masih dapat ditelusuri.
Orang-orang Eropa pada umumnya bertempat tinggal di sekitar Benteng
Vredeburg dan daerah Loji Kecil. Keberadaan orang-orang Eropa baik sebagai
pegawai pemerintahan maupun dalam dinas sipil menyebabkan semakin banyak
orang Eropa yang tinggal di Yogyakarta. Berbagai perusahaan dan industri,
pembukaan tempat pemukiman, pembangunan gedung sekolah, pembukaan jalan
baru, gedung pertemuan, bioskop, hotel, rumah sakit, dan tempat ibadah, mengubah
segi fisik kota Yogyakarta. Tipe kota kabupaten digambarkan tidak banyak berbeda
dengan lingkungan pedesaan sekitarnya yang menonjol. Bangunan-bangunannya
rapat satu sama lain seperti yang terdapat di beberapa kota pantai kuno, jarang
dijumpai. Bentuk bangunan rumah kebanyakan masih tradisional, hanya lambat laut
bangunan gedung, lojiatauvila, bermunculan kemudian. Dengan perkembangan
penduduk Eropa, yang bersamaan dengan perluasan system pemerintah colonial
lengkap dengan birokrasinya, wajah kota-kota mulai berubah. Pusat kota terutama
terdiri atas gedung-gedung pemerintahan dan kediaman pejabat.
Pada akhir abad ke-19 di kota Yogyakarta bermukim kira-kira dua ribu orang
Eropa. Menarik bahwa gedung yang dipakai Loge Mataram untuk pertemuanpertemuan merupakan sewadari sultan Yogyakarta, hal itu dapat dianggap sebagai
tanda bahwa antara Loge Mataram dan para sultan terdapat hubungan khusus. Loge
Mataram juga mendirikan beberapa lembaga pelayanan masyarakat seperti
perpustakaan rakyat pada tahun 1878, yang ditempatkan di salah satu ruangan gedung
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Loge Mataram. Beberapa tahun kemudian sekolah gerak badan, yang hanya singkat
hidupnya, dibidang pendidikan lainnya, telah menjalankan berbagai upaya pada tahun
1885 didirikan “sekolah-sekolah Frobel Yogya” sedangkan pada tahun 1887 dibuka
kursus ilmu perniagaan dan kursus pendidikan lanjutan untuk pemudi-pemudi, dan
juga dibentuk suatu dana untuk pakaian sekolah. Loge Mataram memperoleh
anggota-anggotanya juga dari para pengusaha pertanian yang tinggal di tempat lain.
Suatu cirri khas Loge Mataram adalah bahwa di dalamnya ditemukan banyak namanama Hindia kuno, seperti Weijnschenk, Raaff, Soesman, dan Manod de Froideville.
Mereka adalah orang-orang Indo-Eropa yang kaya, yang pada awal abad telah
menyewa pertanahan luas dan telah mengalami sukses dalam mengembangkannya.
Lodji Mataram tahun 1871 pada masa colonial digunakan untuk pertemuan oleh
golongan kemasonan. Dalam perkembangannya golongan kemasonan tersebut
beranggotakan Pangeran Ario Soerjodi logo yang kemudian menjadi PakuAlam V
yang menambah prestise bagi golongan kemasonan di mata elite Bumi putra lainnya.
Selanjutnya setelahi bukota Indonesia di Jakarta berpindah ke Yogyakarta. Kemudian
Lodji Mataram berubah fungsi menjadi ruang bagi anak-anak untu kmenonton film
propaganda pada masa Jepang, setelah masa Jepang berakhir dijadikan sebagai kantor
pemerintahan.
DAFTAR PUSTAKA
Djoko Soekiman. 2011. Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat
Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII – Medio Abad XX). Depok: Komunitas
Bambu.
S. Margana et.al. 2010. Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup, dan
Permasalahannya, Yogyakarta: Ombak.
Sartono Kartodirdjo. 1990. Sejarah Pergerakan NasionalJilid II, Jakarta: Gramedia.
Th. Stevens. 2004. Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan
Indonesia 1764-1962. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

2

