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DAFTAR�ISI

Program

Cultural Development Fellowship

ToT Pace

Situs Dampingan Grenggeng

Festival

Festival Dolanan Tradisional

Pesta Kriya

Keuangan

V�I�S�I
Menjadi wahana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang handal dan terpercaya

di wilayah Gombong dan sekitarnya sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan Indonesia.

M�I�S�I
Melakukan program pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat dalam bidang ekonomi kerakyatan, 

sosial dan budaya yang berwawasan lingkungan.

Mendorong peran perempuan dalam berbagai bidang 

kemasyarakatan.

Mendorong sinergi berbagai pemangku kepentingan 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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WULAN�TILAAR
Ketua 

Yayasan Warisan Budaya Gombong

 Dalam bidang seni dan budaya, 

program fes�val khas kami, yaitu Fes�val 

D o l a n a n  Tra d i s i o n a l  ( F DT )  b e r h a s i l 

meningkatkan kesadaran akan pen�ngnya 

bermain dengan menghadirkan berbagai 

permainan tradisional yang unik dan varia�f, 

antara lain engklek, gasing, dan dakon, 

bahkan permainan yang semakin langka 

ditemukan, yaitu  bas-basan.  Suksesnya FDT 

tahun ini merupakan hasil kerja keras dari 

para teman relawan yang berasal dari 

berbagai kabupaten dan kota di sekitar Jawa 

Tengah, seper� Cilacap, Purwokerto, Solo dan 

Semarang. 

 Menginjak tahun keempatnya, 

Yayasan Warisan Budaya Gombong berhasil 

merealisasikan beberapa program yang 

berkaitan dengan seni, riset, pendidikan dan 

pemberdayaan perempuan.

 Dalam bidang pendidikan, program 
Personal Advancement and Career Enhancement 
(PACE) juga berhasil terlaksana dengan baik.  
Program hasil kolaborasi dengan GAP Inc. ini 
mela�h remaja putri di SMP dan SMK mengenai 
apresiasi diri, komunikasi, manajemen stress, dan 
lain-lain. 

 Program fes�val lainnya yaitu Pesta Kriya, 
yang merupakan acara bazaar UMKM Gombong, 
di tahun 2018 ini memfokuskan pada proses 
edukasi dan dan penguatan brand UMKM lokal. 
Hal ini dicapai melalui berbagai pela�han dan 
demo interak�f yang tersedia di stand-stand yang 
ada pada fes�val ini.

 Dalam bidang program pemberdayaan 
perempuan yang berkolaborasi dengan dengan 
Heart of Spora dan KUB Pandan Sari yaitu Situs 
Dampingan Grenggeng. Program ini terbentuk 
dengan  tu juan  untuk  mengembangkan 
ekosistem anyaman pandan komprehensif, dari 
produksi hingga penjualan.

 Dalam bidang seni, program Cultural 

Development Fellowship atau RMT Fellowship 

berhasil terlaksana. Program 2 tahunan ini adalah 

program pengembangan inovasi dan krea�vitas 

kebudayaan lokal  Kebumen,  khususnya 

Gombong. Adapun tahun ini yang berhasil masuk 

dalam Cultural Development Fellowship adalah 

Desilia Santoso dan Sanggar Tari Dea, Bambang 

Triyono, dan Kelompok Karawitan Tulasno. 

 Selain itu di tahun 2018 kami juga telah 

menerbitkan buku Jelajah Pusaka Gombong yang 

mencoba mengenalkan aset-aset pusaka yang 

terd a p at  d i  Keca mata n  Go mb o n g  j u ga 

m e r u p a k a n  d o k u m e n t a s i  d a r i  p r o s e s 

pemgembangan program Jelajah Pusaka yang 

embrionya telah dimulai sejak tahun 2015.

 Seluruh kegiatan tersebut, kami rangkum 

dalam Laporan Tahunan 2018 sebagai bentuk 

pertang gungjawaban pengurus  kepada 

pemangku kepen�ngan. Laporan tahunan ini 

mencakup rincian berbagai kegiatan yang telah 

terealisasi serta Laporan Keuangan tahun 2018.

 M e l a l u i  k e s e m p a t a n  i n i ,  k a m i 

mengharapkan dukungan dan kerja sama semua 

pihak agar Yayasan Warisan Budaya Gombong 

s e n a n � a s a  m a m p u  m e m b a n g u n , 

mengembangkan, dan menyebarluaskan model 

kehidupan yang  berbudaya  dan ramah 

lingkungan, guna mencapai Indonesia yang 

sejahtera dan berdaya saing.

 

 Kepada Para 
Pemangku Kepen�ngan 
Yang Terhormat, Puji 
syukur kami panjatkan 
kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas segala rahmat dan 
anugerahnya untuk 
Yayasan Warisan Budaya 
Gombong sehingga 
kegiatannya dapat berjalan 
dengan baik dan lancar 
sampai saat ini.
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REZA�ADHIATMA

  Tentu saja ini juga merupakan 

tantangan untuk menjalankan program yang 

melibatkan banyak aktor di lingkungan 

masyarakat sekaligus tetap mempertahankan 

pelayanan prima di museum. 

Untuk sedikit memberi ringkasan tentang 

program tahun 2018 adalah sebagai berikut; 

Pertama, kami menjalankan program 

Pe rs o n a l  A d va n c e m e n t  a n d  C a re e r 

Enhancement (PACE) bekerja sama dengan 

GAP Interna�onal ,  ker ja  sama yang 

sebenarnya telah kami rin�s sejak 2016. 

Setelah menjalankan Training of Trainer pada 

awal tahun 2018, lantas kami menjalankan 

pilot project modul pendidikan berbasis 

gender tersebut di dua sekolah yaitu SMP 

Purnama Sempor dan SMK Ma’aarif dan akan 

berjalan hingga April 2019.

 Selain itu kami juga memulai riset 
mengenai anyaman pandan di Desa Grenggeng 
sebagai permulaan dari program pengembangan 
produk anyaman pandan. Ini merupakan 
program pertama dimana kami menjalankan 
program di satu situs spesifik di luar Roemah 
Martha Tilaar. Rencananya hasil dari riset 
tersebut akan kami kumpulkan dan tulis lalu 
bukukan. Yang terakhir namun juga salah satu 
program terbesar kami di tahun 2018 adalah 
Cultural Development Fellowship, ini merupakan 
program inkubasi seni dan krea�vitas berkerja 
sama dengan 3 seniman lokal Gombong yang 
berperan sebagai  fe l lows.  Program in i 
merupakan lanjutan dari program di tahun 
sebelumnya dimana kami mengundang satu 
penulis dari Jakarta untuk menulis karya sastra 
yang inspirasinya bersumber dari cerita-cerita 
rakyat di Gombong. 

Direktur Eksekutif
Roemah Martha Tilaar

 Karya sastra itulah yang dijadikan dasar 

tema bagi program Cultural Development 

Fellowship tahun ini dengan mengajak seniman 

t a r i ,  g a m e l a n  d a n  m a c a p a t  u n t u k 

mengalihwahanakan karya tulis sastra tersebut 

menjadi seni pertunjukan sendratari. Program 

Cultural Development Fellowship ini sendiri 

rencananya akan menjadi program dua tahunan 

Roemah Martha Tilaar.

 Beberapa hal yang menjadi perenungan 

setelah menjalani tahun 2018 yang lalu adalah 

bagaimana seni menjadi medium yang menarik 

untuk �dak hanya berbicara bentuk-bentuk 

este�ka yang dihaya� oleh masyarakat pada 

lokus tertentu tetapi juga untuk memetakan 

tegangan-tegangan yang terjadi dalam pola relasi 

sosial yang berlaku. 

 Maka seni juga dapat menjadi medium 
untuk mempresentasikan masalah sosial namun 
tetap dengan cara yang �dak terlampau kaku dan 
menggurui. 

 Beberapa program yang fondasinya telah 
kami bangun di tahun 2018 ini akan terus 
berlanjut pada tahun ini dan akan dirangkai untuk 
menjadi persembahan bagi Gombong pada 
peringatan 100 tahun berdirinya Roemah Martha 
Tilaar yang akan dirayakan pada tahun 2020 
mendatang. 

 Tahun 2018 adalah 
tahun yang penuh dengan 
warna di Roemah Martha 
Tilaar karena kami 
menjalankan 3 program 
bersamaan yang kait 
kelindan antara riset, seni 
dan pendidikan.
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Serambi�Belajar

“Al Ikhlas”  Tamansari 
Bongoklor Kebumen

Madrasah Diniyah Summer Camp 
STIKES Gombong 
(pertukaran pelajar 
Turki, Afganistan, 
Sudan, Jerman, 
Prancis)

PMR SMA N 1 Ayah,
Cilacap 

SD dan SMP Penabur 
Kebumen

SDN 1 
Karanggedhang, 
Sruweng

SD Ulil Abab 
Kebumen

Mahasiswa Biologi, 
UNSOED Purwokerto

10MEI 20JUL 25AGS 27SEP

30SEP 14OKT 08NOV
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Kelas��Berbagi

Wiring art / Seni lilit kawat

Pantomim 
(Sabur Herdian Raamin)

Kalung Genitri Batik
(Hurry Acc)

(Ney Scuill)

Kelas membuat Kue Biji 
Ketapang
(Sri PawonSR)

(Mamake Pigura)
Ngobrol Seputar Kopi

Origami Uang

(Roemah Kopi)

Kerajinan Pinapple Candy

(Kampung Wisata Inggris 
Kebumen)

English for Kids 

(Bune craft)

(Tofik Setiawan)
Wayang Daun Singkong

(Griya Mahar Gombong)

Kaligrafi bahan limbah
(Nani Cahya Ningrum)

Buket Bunga Flannel

(Ledyane Latifa)
Beauty & Travel Public Speaking

(Rocky Irawan)

Food Photography dengan 
Smartphone
(KLIK Photography)

Teaching, Learning English 
for Advance Program and 
International Certificate 
Preparation
(Ade Christianty Msi)

(Elinnurs Mila)
Menulis itu gampang

27MEI

29MEI

30MEI

31MEI

01JUN

02JUN

03JUN

05JUN

06JUN

07JUN

08JUN

09JUN

10JUN
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Ruang

13JUL

26AGS

07SEP

9NOV

15DES

17AGS

08SEP

27OKT

17NOV

23DES

Diskusi “Potensi 
Ekowisata Grenggeng”

Tembang Kamardikan
Perdana Komunitas “LISONG”

Girl;s Talk
“University, what’s next?”

Bedah Buku “Mung Ngabekti”
karya Na Dhien

Diskusi pengelolaan sampah 
berbasis riset bersma Lab Tanya

Apresiasi dan Geguritan
“Estetika gurit2 Bocah Gunung”

Sharing Customer Behavior 
bersama Caventer

Apresiasi Puisi Teguh Hindarto
“Realitas dan Imajinasi Teguh”

Launching buku 
“Bait2 Pasar Kemit 2"

Diskusi pelaku dan 
pengelola wisata
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PROGRAM Cultural�Development�Fellowship

 Cultural Development Fellowship atau 
biasa juga disebut RMT Fellowship adalah 
sebuah upaya pengembangan kreativitas 
dan inovasi kebudayaan lokal Kebumen dan 
Gombong khususnya. Setiap dua tahun 
Roemah Martha Tilaar akan memilih 
beberapa individu atau kelompok penggerak 
kebudayaan, kreativitas dan inovasi untuk 
membuat sebuah proyek kebudayaan dan 
akan melewati proses inkubasi selama 6 
bulan sampai satu tahun bergantung pada 
proyek yang akan dijalankan di Roemah 
Martha Tilaar. Pada akhir proses saat 
proyek tersebut selesai para individu terpilih 
tersebut akan dinobatkan sebagai Fellow 
Roemah Martha Tilaar.

 Fellows hanya dapat dinobatkan 
s e t e l a h  i n d i v i d u  a t a u  k e l o m p o k 
menyelesaikan proyek inkubasi kebudayaan 
untuk Gombong. 

 Inkubasi yang dilakukan merupakan 
simbol lompatan inovasi yang dapat 
dilakukan individu maupun kelompok 
penggerak kebudayaan kepada kemajuan 
kebudayaan lokal.

Cultural Development Fellowship 2018:

Desilia Santoso dan Sanggar Tari Dea

Bambang Triyono Kalangan Macapatan 

Kelompok Karawitan Tulasno
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Buku�Jagatan

 Pentas Jagatan adalah bentuk seni 
pertunjukan sendratari yang memadukan 
antara tarian kreasi dari Desilia Santoso 
yang akan diiringi dengan macapat dari 
Bambang Triono dan musik dari Kelompok 
Karawitan Tulasno. Pentas ini merupakan 
pengembangan dari cerita Jagatan yang 
dikarang oleh Saskia Tjokro. Selain 
menghasilkan seni pertunjukan Kolaborasi 
P e n t a s  J a g a t a n  i n i  j u g a  a k a n 
d i d o k u m e n t a s i k a n  d a l a m  b e n t u k 
dokumenter oleh Komunitas Kedung.

Proyek�Kebudayaan�Kolaborasi�Pentas�Jagatan
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P.A.C.E

 PACE (Personal Advancement and 
Career Enhancement) adalah program 
pelatihan kompetensi personal bagi pekerja 
wanita yang digagas oleh perusahaan 
garmen multinasional GAP Inc. Program ini 
juga sudah diterapkan dilingkungan Martha 
Tilaar Group.

 Sejak 2017, GAP mengembangkan 
modul baru yang disebut PACE for Girls 
dengan sasaran para remaja putri usia 13 – 
17 tahun. Sebagai persiapan program, pada  
8 – 11 Januri 2018 diadakan pelatihan 
fasilitator (ToT) yang diberikan oleh 
Narasumber PACE dari GAP Inc, Ibu Jazirotin 
Nikmah. 

 Dalam pelatihan itu dibedah modul-
modul PACE for Girls yang terbagi dalam 
Modul Bronze untuk tingkat SMP dan Modul 
Silver untuk tingkat SMK.

 Materi yang diberikan antara lain soal 
gender, apresiasi diri, membangun mimpi, 
komunikasi, manajemen stress dan lain-lain. 
Selain mendalami materi, para peserta juga 
dituntut melakukan praktek penyiapan 
materi dan penyampaian di depan kelas.

 Di akhir sessi TOT juga diadakan 
pertemuan dengan pihak sekolah sasaran, 
yaitu SMK Ma’arif 5 dan SMP Purnama 
Sempor. Dalam kesempatan itu selain 
dipaparkan rencana pelaksanaan dan 
sasaran capaian program juga ditekankan 
komitmen sekolah untuk mendukung 
kegiatan tersebut. 
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Situs�Dampingan�Grenggeng

 Pada tahap awal program ini yang kami lakukan adalah meneliti dan 
medokumentasikan proses anyaman pandan sebagai sebuah bentuk 
pengetahuan lokal. Proses-proses tersebut diharapkan dapat 
memberikan informasi yang komprehensif tentang situasi dan kondisi 
ekosistem anyaman pandan di Desa Grenggeng sehingga proses 
berikutnya yang membutuhkan intervensi jauh lebih dalam didasarkan 
pada data dan pengetahuan yang cukup. 

 Sesuai dengan namanya Program Situs Dampingan adalah program 
intervensi sosial pada situs spesifik. Di tahun 2018 bekerja sama dengan 
Heart of Spora dan KUB Pandan Sari, Roemah Martha Tilaar mencoba 
untuk mengangkat persoalan anyaman pandan dengan pendekatan 
pengembangan ekosistem, dengan begitu anyaman pandan tidak hanya 
dipandang sebagai entitas yang memiliki nilai ekonomis saja tetapi juga 
sebagai wahana untuk berbicara tentang budaya dan kohesi sosial di 
desa. 
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FESTIVAL
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Festival�Dolanan�Tradisional

 Festival Dolanan Tradisional (FDT) merupakan kegiatan tahunan 
yang diadakan setiap bulan April bertempat di Roemah Martha Tilaar 
Gombong. Kegiatan ini diadakan dalam rangka Hari Bumi dan Hari 
Warisan Budaya Internasional. FDT pertama kali diadakan tahun 2016 
yang merupakan penyempurnaan dari Festival Hari Bumi. Untuk Festival 
Dolanan Tradisional tahun 2018 wahana yang disiapkan antara lain 
permainan tradisional bekel, dakon, engklek, gasing, lompat karet, 
kelereng. Sedangkan untuk workshop diberikan pelatihan membuat 
wayang dari gagang daun singkong serta aneka kerajinan dari janur 
(daun kelapa muda). 

 Salah satu peningkatan dari FDT 2018 adalah keterlibatan relawan 
sudah dimulai sejak proses persiapan.  Hal ini dimaksudkan untuk 
memperkaya gagasan dan ide yang diusung FDT serta memberi 
pengalaman pada relawan dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah 
festival. Selain itu, mulai FDT 2018 dicoba proses pemunculan kembali 
bentuk permainan yang sudah semakin jarang dimainkan. Bentuk 
permainan yang dipilih adalah “Bas-basan” atau “Dam-daman”. FDT 2018 
dilaksanakan selama satu hari yaitu Minggu, 29 April 2018. Kegiatan ini 
dikunjungi 750 pengunjung dari Gombong dan sekitarnya, didominasi 
anak-anak dan remaja. 
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PESTA�KRIYA

 Pesta Kriya yang diadakan sejak 2015 
merupakan kegiatan kolaboratif antara 
Roemah Martha Tilaar dengan Forum 
UMKM Online. Tujuan Pesta Kriya adalah 
mengangkat brand produk-produk lokal di 
mata publik sekaligus mempromosikan 
semangat wirausaha. Untuk tahun 2018, 
Festival yang berlangsung Jumat (21/9) 
hingga Minggu (23/9) ini diisi berbagai stand 
edukasi dari para pengusaha kecil dan mikro 
Kebumen di bidang kerajinan rakyat, 
pertanian, fashion dan jasa. Selain itu juga 
akan diberikan berbagai pelatihan dan demo 
terkait dengan berbagai bidang tersebut. 
Pesta Kriya 2018 memiliki banyak perbedaan 
daripada perhelatan tahun sebelumnya. 
Titik berat kegiatan diletakkan pada  proses 
edukasi dan penguatan brand usaha UMKM 
lokal. Karena itu jumlah transaksi bukan lagi 
menjadi tolok ukur keberhasilan, melainkan 
intensitas komunikasi antara pengunjung 
dengan para pengusaha

 Untuk mencapai tujuan itu, para 
pengisi stand mesti melewati proses kurasi 
yang diadakan tim RMT. Selain itu juga 
mereka mendapat pendampingan untuk 
mengemas dan menampilkan produk serta 
proses produksi. Sebagai contoh, di stand 
kerajinan pandan,pengunjung dapat 
langsung belajar cara menganyam pandan. 
Bahkan disediakan pula alat praktek model 
Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang 
merupakan sarana memperkaya desain 
produk pandan. Sementara di stand 
pertanian jamur,  pengunjung dapat 
melakukan kegiatan pembuatan log media 
tanam jamur, penanaman bibit hingga 
membuat olahan sate jamur. Total ada 40 
pengusaha kecil dan mikro di Kebumen yang 
berpartisipasi. Diharapkan proses ini selain 
akan memperkuat brand masing-masing 
usaha juga akan membangkitkan semangat 
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KEUANGAN LAPORAN�
PENDAPATAN�

&�BEBAN

PENDAPATAN

Hasil Pemakaian Tempat

Hasil Tiket Masuk

Lain-lain

42.136.500

24.945.000

41.310.500

BEBAN OPERASIONAL

Biaya Gaji Karyawan / THR

Biaya Raker

Biaya Promosi

Biaya Perijinan

Biaya Sumbangan

Biaya Pengiriman

Biaya Perjalanan Dinas

Biaya Adm, Bank

Biaya Perlengkapan Kantor

Biaya Lain-lain

Jasa Giro

DEFISIT

TOTAL

 

108.392.000

(460.391.973)

(985.278)

(351.014.695)

245.210.000

5.865.000

36.660.000

3.060.000

100.000.000

940.000

10.910.000

861.872

1.255.000

55.630.101

Periode Januari 2017 - Desember 2017
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NERACA�

AKTIVA LANCAR

KAS dan BANK

JUMLAH AKTIVA LANCAR

JUMLAH AKTIVA

843.961.656

843.961.565

843.961.565

Per Desember 2017

EKUITAS

DONASI

SURPLUS (DEFISIT)

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH EKUITAS

1.195.976.260

(351.014.695

843.961.565

843.961.656
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TERIMA�KASIH

SIGIT�ASMODIWONGSO
Manager

KHASIB�FATONI
Sekretaris & Administrasi

ALONA�ONG
Marke�ng & Komunikasi

ANNISA�QUARANI
Bendahara

MOHAMMAD�SODIQ
Umum

KALIM
Umum

REZA�ADHIATMA
Direktur Ekseku�f
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1.

RoemahMT        

Roemah Martha Tilaar        

roemahmarthatilaar

Y      A      Y      A      S      A      N
WA R I S A N  B U D AYA  G O M B O N GWA R I S A N  B U D AYA  G O M B O N GWA R I S A N  B U D AYA  G O M B O N G

Jln. Sempor Lama No. 28 Gombong  54412 Kebumen
Telp (0287) 473313       www. roemahmarthatilaar. org


