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VISI
Menjadi wahana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang handal dan terpercaya
di wilayah Gombong dan sekitarnya sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan Indonesia.

MISI
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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" Para Pemangku Kepentingan Yang Terhormat, Puji syukur
kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan segala rahmat dan anugrahnya untuk Yayasan
Warisan Budaya Gombong dalam menjalani tahun ketiga
usianya. "

Sepanjang tahun 2017, Yayasan Warisan Budaya Gombong telah merealisasikan
beberapa program utama yang terfokus pada bidang pelestarian budaya; Fes val Cap
Go Meh merupakan fes val yang bertujuan untuk mengenalkan kebudayaan Tionghoa
kepada masyarakat Gombong dan sekitarnya. Acara ini dikemas dengan pameran dan
berbagai pentas seni dengan pengunjung mencapai 1.200 orang dari berbagai kalangan.
Fes val dolanan tradisional, fes val ini dimeriahkan dengan menampilkan berbagai
permainan tradisional yang sebagian besar telah di nggalkan masyarakat modern. Pada
acara ini juga ditampilkan kolaborasi dua kesenian yang berbeda, yakni barongsai dan
kuda lumping/ebleg (Barongbleg), kolaborasi tersebut dimainkan oleh anak-anak. Acara
ini melibatkan 15 relawan serta pengunjung yang mencapai 1.000 orang. Pesta Kriya
merupakan ajang bazaar UMKM Gombong dan dimeriahkan dengan berbagai macam
lomba, seper : lomba modelling, mewarnai, garnis antar Desa/Kelurahan, hasta karya
SMP & SMK, Pentas tari tradisional, pentas musik bambu, pentas akus k, dan pesta
kuda lumping.

WULANTILAAR
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Melalui Program yang terfokus pada bidang Preservasi Konservasi; Historical
documenta on project; Pameran kesejarahan, berisi tentang sejarah Kota Gombong
yang diceritakan melalui kumpulan foto-foto Gombong zaman dahulu yang dihadiri oleh
700 pengunjung. Heritage trail, merupakan sebuah program wisata yang akan
menyusuri sejarah Kota Gombong dengan mengunjungi berbagai tempat bersejarah
seper rumah nggal, sekolah, pabrik dan makam serta situs-situs pen ng yang
memiliki nilai sejarah. Durasi wisata berlangsung antara 4-5 jam dengan jarak tempuh
total sekitar 3 km.

Melalui program yang terfokus pada bidang Pendidikan Lingkungan
Hidup; Fieldtrip atau sekolah alam yang memberikan wahana
pembelajaran yang selain efek f tetapi juga menyenangkan, sehingga
siswa dak mudah bosan dan terbebani. Program sekolah alam
merupakan kegiatan yang cocok dengan karakteris k Indonesia yang kaya
akan sumber alam dan budaya.
Program yang terfokus pada bidang pengembangan Ekonomi Lokal;
Brandstart, merupakan program pendampingan UKM untuk mulai
mengembangkan brandnya. Bekerjasama dengan Gambaran Brand
Jakarta; perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi
pembangunan merek untuk mengembangkan program ini. Gambaran
Brand mengirimkan para tenaga ahlinya dari Jakarta untuk memberikan
workshop dan konsultasi kepada para UKM di Gombong. Program ini
sudah berjalan 2 periode, periode I pada tahun 2016 diiku oleh 20
peserta dan periode II diiku oleh 30 peserta.

Selain program utama, terdapat beberapa kegiatan masyarakat
yang difasilitasi oleh kami, diantaranya: Pagelaran macapat, diadakan oleh
Kalangan macapatan dan Geguritan di Roemah Martha Tilaar dengan tajuk
“Tembang Ukara”. Acara ini juga didukung oleh penampilan dari siswasiswi SD Kalibeji Sempor dan para penari kontemporer. Konser musik
anak, bertajuk “Aku bisa, Aku pas bisa”yang diiku oleh 100 anak. Kelas
berbagi Ramadhan, diadakan selama 10 hari selama Bulan Ramadhan.
Pela han yang diberikan berupa: kelas ba k, kelas membuat kue dan kelas
kerajinan seper membuat bros bakar dan decoupage. Sharing
ekowisata, dibawakan oleh Ade Cahyadi Se awan (Konsultan dari
Kementrian Pariwisata RI) membahas mengenai pengelolaan tempat
wisata, khususnya di Kebumen. Workshop analisa tulisan tangan dengan
Bapak Don Sandana (Konsultan dan Trainer HCD dari Jakarta).
Business talk dengan Bapak Bryan Tilaar dengan tema “Change! Or you'll
be ﬁred by your customers”.

Seluruh kegiatan tersebut, kami rangkum dalam Laporan Tahunan
2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada pemangku
kepen ngan. Laporan tahunan ini mencakup rincian berbagai kegiatan
yang telah terealisasi serta Laporan Keuangan tahun 2017.
Melalui kesempatan ini, kami mengharapkan dukungan dan kerja
sama semua pihak agar Yayasan Warisan Budaya Gombong senan asa
mampu membangun, mengembangkan, dan menyebarluaskan model
kehidupan yang berbudaya dan ramah lingkungan, guna mencapai
Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing.

Atas Nama Dewan Pengurus

WULAN TILAAR
Ketua Yayasan
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1.

"Sedari awal Roemah Martha Tilaar dibangun dengan ruh
utama program-program kemasyarakatan-adapun fungsi galeri
dan museum hanyalah bersifat sebagai latar-setiap tahun kami
memiliki kewajiban untuk merancang dan melaksanakan
program tersebut"

Hal ini ber k pangkal dari impian sang pendiri yaitu Ibu Martha Tilaar sebagai
bagian dari ikh ar beliau untuk turut berkontribusi membangun tempat kelahirannya.
Program kemasyarakatan yang tersusun biasanya merupakan respon dari proses riset
dan pemetaan dalam memahami masyarakat lokal dan segenap dinamikanya lalu
diselaraskan pada 4 pilar Martha Tilaar Group yaitu beauty green, beauty educa on,
beauty culture dan empowering women.

REZAADHIATMA

Tahun 2017 menjadi penanda tahun ke ga Roemah Martha Tilaar hadir di
Kebumen. Dua tahun sebelumnya banyak kami gunakan untuk bereksperimen dalam
mencari formula terbaik bagaimana agar rumah ini dapat memberikan kemanfaatan
yang besar bagi masyarakat sekitar, tahun 2017 tampaknya tahun dimana ruang gerak
yang ajeg mulai ditemukan. Untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan, bersama
dengan Gambaranbrand sebuah perusahaan pengembangan merek dari Jakarta, kami
menginisiasi sebuah program bernama Brandstart, program bagi UMKM di lokal
Kebumen yang tertarik untuk mengembangkan mereknya, dak sampai di situ kami
juga membantu dalam proses pemasaran produk. Di soal pendidikan kami
mengembangkan modul pembelajaran tentang lingkungan hidup yang kami namakan
Serambi Belajar. Sedangkan di bidang kebudayaan kami mengembangkan jalur jelajah
pusaka Gombong, selain juga tetap mendukung penyelenggaraan pertunjukan dan
pameran seni dan merayakannya melalui fes val-fes val.

Di atas semua program tersebut Roemah Martha Tilaar juga merasa
pen ng untuk menaruh perha an dalam merawat, memproduksi maupun
membuka akses pada pengetahuan. Untuk tujuan tersebut di tahun 2017 kami
telah menyelesaikan pembuatan ga buah publikasi dan satu ﬁlm dokumenter
pendek mengenai Gombong-Kebumen dan budayanya yang semua itu
rencananya akan resmi dirilis pada tahun 2018.
Peran yang juga turut membantu dalam kegiatan terkait pengembangan
pemikiran, yang semakin vital diemban oleh Roemah Martha Tilaar yaitu peran
sebagai simpul atau tempat-dalam is lah populer adalah hub-yang
menghubungkan berbagai komunitas lokal, entrepreneur, seniman,
menginisiasi terbentuknya jejaring warga untuk aksi-aksi bersama, maupun
menebar inspirasi dan mens mulasi krea vitas. Pada waktu bersamaan itu
ar nya Roemah Martha Tilaar juga merin s jalan untuk menciptakan ruang
bersama. Tindakan menciptakan dan merawat ruang bersama kami nilai
pen ng bagi keguyuban warga yang merupakan salah satu prasyarat untuk
dapat menjawab tantangan kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks
tahun-tahun belakangan ini.
Program-program sosial kemasyarakatan untuk memberdayakan warga
memang butuh untuk terus diuji coba, dikri si dan disempurnakan kembali
melalui prak k karena seringkali dalam tataran praksis program yang telah
didesain mengalami pendangkalan karena faktor teknis di lapangan. Dengan
proses tersebut maka program-program yang dirancang akan semakin kaya
dalam perspek f dan dapat berbicara tepat dengan target spesiﬁk. Sampai saat
itu semoga Roemah Martha Tilaar dapat terus berkiprah demi kemajuan
Kebumen dan segenap warganya. Amin.

REZA ADHIATMA
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Direktur Ekseku f
Roemah Martha Tilaar
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Brandstart
ALEX ZULKARNAIN

PROGRAM

Program pendampingan pengembangan merek
bagi UMKM yang dilaksanakan oleh Roemah Martha
Tilaar bekerjasama dengan GambaranBrand sebuah
branding agency dari Jakarta. Sejak dimulai pada tahun
2016, di tahun pertamanya program ini telah
menghasilkan 8 lulusan UMKM. Di tahun 2017 program
yang berjalan selama sepuluh bulan ini diikuti oleh
tigapuluh UMKM terpilih dari empatpuluh dua yang
mendaftar.
Di tahun 2017 program yang berjalan selama sepuluh bulan ini
diiku oleh gapuluh UMKM terpilih dari empatpuluh dua yang menda ar.
Materi yang diberikan mulai dari pembuatan business plan, membangun
merek, pembuatan SOP dll yang diberikan dalam bentuk tatap muka dan
personal clinic.
Dalam se ap pertemuan diberikan tugas-tugas yang kemudian
didiskusikan lewat WA Group untuk kemudian dilakukan evaluasi pada
tatap muka bulan berikutnya.

Menyusun Business Plan

ROY KUNTJORO
Membangun Brand

RETNO TRESNAWATI
Menyusun SOP dan Job Desk

ARTO SOEBIANTORO
One on One Coaching

ROMMY YE
Touch Point

APRILIA NOOR AINI
Iden tas Brand
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Serambi
Belajar

Serambi Belajar adalah salah satu bentuk
kontribusi Roemah Martha Tilaar bagi kemajuan
pendidikan di wilayah Kabupaten Kebumen dan
sekitarnya. Kegiatan edukatif yang berpusat di Roemah
Martha Tilaar ini dikemas secara kreatif guna
menggugah minat siswa untuk terlibat secara aktif.

Sasaran kegiatan adalah siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA di wilayah
Kebumen dan sekitarnya.
Sarana kegiatan yang digunakan beragam, isi dan format
disesuaikan dengan kelompok umur dan tema yang dipilih ; Cerita Boneka,
Praktek (pengolahan tanaman obat, pemilahan sampah dll.), Kuis dan
Games, Observasi Lapangan, Pemutaran Film Pendek, Presentasi dan
Dialog.

Mengenal
Tanaman Obat

Sekolah yang telah memanfaatkan program ini selama tahun 2017 :

Kewirausahaan

Sejarah
& Budaya

Konservasi Alam &
Pengolahan Sampah

SD N 2 Kutosari Kebumen
SD N 1 Ja negara Sempor
TK PGRI Kedungbulus Prembun
SMP Pius Bhak Utama Kebumen
SD IT Al Madina Kebumen
SMA Tarakanita Serpong
SD IT Ulil Albab Kebumen
SD N 2 Gombong

PENGOLAHAN
TANAMAN OBAT

Kelas
Berbagi

KERAJINAN

FASHION

KULINER

Berawal dari tahun 2015, Kelas Berbagi adalah
workshop mini yang diadakan selama bulan Ramadhan
dengan narasumber para pelaku usaha mikro dan kecil.
Untuk tahun 2017 ini kelas berbagi diadakan setiap hari
dari tanggal 8 sampai 18 Juni dengan materi antara kuliner,
kerajinan dan pengolahan tanaman obat.

KULINER
KERAJINAN

Tema yang disediakan
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Jelajah Pusaka
Gombong
Sejak program ini dimulai pada awal 2017, sudah
ada puluhan kelompok yang mengikuti program ini, dari
kalangan media, akademisi, peminat sejarah dan
wisatawan umum.
Program ini berawal dari Lokala h Pemetaan Budaya dan Jelajah
Pusaka yang diadakan pada bulan April 2016 bekerjasama dengan Urban
Rural Design Center Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Sebelas Maret
Solo. Workshop yang diiku belasa pelajar SMA di Gombong tersebut
menghasilkan peta proto pe yang kemudian didalami, dikembangkan dan
diujicobakan kepada masyarakat umum.
Saat ini telah tersusun satu paket wisata edukasi yang mengambil
sejarah kota Gombong sebagai sasarannya. Total ada delapan belas
heritage sites yang telah dan sedang digali sejarahnya dan disusun menjadi
sebuah program jelajah pusaka (heritage trail).
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Ruang
Ruang merupakan perangkat diskursif yang
disediakan oleh Roemah Martha Tilaar untuk
mengakomodir kebutuhan warga akan perbincangan
isu-isu aktual. Hal-hal yang dibicarakan di bawah
naungan program ini merentang dari isu mengenai
lingkungan hidup, sastra, sampai bisnis.

Bedah Kumpulan Puisi IPA dan Matema ka
Hadi Suroso (Pemenang Lomba Puisi Nasional )

Ekowisata Ade Cahyadi Setyawan M.Hum.

Business Talk bersama Bryan Tilaar

Membedah Kawasan Karst Gombong Selatan
Ir. Chusni Ansori, MT (Lab Geologi LIPI)

Mengenang Kejayaan Seni Kethoprak Gombong

Parade Puisi Siswa (12 penampil)
Mengundang siswa SMA/K menulis puisi

Pela han Grafologi Dr. Don Sadono

Bedah Buku Anak Kolong Dr. Rusdian Lubis
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Festival
CapGoMeh
FESTIVAL

Festival Cap Go Meh pertama diadakan pada
tahun 2015. Awalnya dalam bentuk Cultural Mini Tour
dengan memanfaatkan tradisi sembahan yang sesaji
imlek yang rutin diadakan oleh Keluarga Besar Liem
Siauw Lam. Melihat respon yang positif dari
masyarakat Gombong, dalam dua tahun terakhir paket
tour tersebut kemudian diubah dalam format festival.
Tujuan Fes val bukan semata-mata mengenalkan budaya Tionghoa
sebagai salah satu pembentuk budaya nusantara, namun menggugah
penghargaan masyarakat terhadap keragaman bangsa. Untuk mencapai
tujuan tersebut,RMT secara tertulis menyampaikan undangan ke sekolah
sekitar untuk dapat mendorong muridnya menghadiri acara tersebut.

Panggung Budaya yang menampilkan
berbagai bentuk kesenian Tionghoa
/ perpaduan seni Tionghoa & kesenian lokal
seper musik Erl Hu, Mandarin live music,
kolaborasi Kuda Lumping - Barongsai
& demo Senam Tai Chi

Edukasi perpaduan budaya
Tionghoa & Nusantara (lewat
signage yang disebar di beberapa
lokasi)

Pengenalan bahasa
dan budaya Mandarin
bersama Ening Muharta,
budayawan lokal

Stand Kuliner
khas
Cap Go Meh

Untuk tahun 2017, Fes val dijatuhkan bersamaan perayaan Cap Go
Meh yaitu 11 -12 Februari 2017. Fes val yang berlangsung selama dua hari
tersebut dihadiri lebih dari 1.500 pengunjung dari wilayah Kebumen dan
Banyumas.
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Kegiatan tahunan ini diadakan setiap akhir April di
Roemah Martha Tilaar (RMT) Gombong. Untuk tahun
2017, Festival Dolanan diadakan pada hari Senin, 24
April 2017 mulai dari jam 08.00 – 17.00 WIB.
Pengunjung sekitar 800an orang yang didominasi
anak usia sekolah dari Gombong dan sekitarnya.
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Dalam kegiatan ini, RMT lebih bersifat sebagai konseptor dan
penyedia konten; sedangkan pelaksanaan banyak didukung oleh
komunitas-komunitas seper Kelas Inspirasi Kebumen, Bengkel Mimpi,
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sempor, Paguyuban Ngisor
Gayam dan lain-lain. Ditampilkan juga pojok baca dan cerita boneka yang
mengambil tema pelestarian lingkungan.
Beberapa pengunjung menyarankan agar ke depan sarana edukasi
lingkungan diperbanyak selain juga dilakukan aksi cinta lingkungan yang
lebih nyata, misalnya gerakan penghijauan, pembagian bibit tanaman dan
lain-lain.
Fes val Dolanan ini juga telah menginspirasi desa dan komunitas
untuk membuat kegiatan senada. Beberapa tempat dan komunitas yang
telah melakukan antara lain Kebumen Muda, Fasiliator Muda Kebumen dan
warga Desa Kinan Kecamatan Bocor, Kebumen.

Pesta Kriya
Pesta Kriya bertujuan mengenalkan produkproduk usaha skala mikro dan kecil di Kabupaten
Kebumen kepada masyarakat luas. Kegiatan ini
merupakan hasil kolaborasi Roemah Martha Tilaar
dengan Forum UMKM Online Kebumen dan tahun ini
merupakan tahun ketiga.
Konsep kegiatan adalah membuat sebuah pameran yang
memadukan unsur promosi, edukasi dan rekreasi. Karena itu se ap peserta
pameran diminta dak hanya ‘pindah lapak’ tapi ak f membuka
komunikasi dengan pengunjung untuk membangun brand mereka.
Selain itu untuk stand tertentu dimungkinkan memberi kesempatan
pada pengunjung untuk mencoba proses produksi, misalkan di stan
pembuatan gerabah tanah liat, kerajinan bros dan lain-lain. Untuk
membuat pengunjung semakin nyaman, disediakan zona kuliner yang juga
diisi oleh pengusaha kuliner skala mikro dan kecil.

JUMLAHPESERTA

53

40

2017

2016

JENISUSAHA

KERAJINAN

FURNITURE

KULINER

FASHION

Selain itu Pemerintah Daerah juga terlibat dengan membuka stand
Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).Untuk Pesta Kriya 2017
diadakan acara-acara pendukung sebagai penarik massa dan penghidup
suasana antara lain : Lomba Menggambar dan Mewarnai, Lomba Hasta
Karya dan Lomba Modelling.
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PameranSejarah
Gombong
PAMERAN
&PERTUNJUKANSENI

Pameran ini merupakan hasil penelusuran
sejarah Gombong berdasarkan bukti sejarah
maupun ingatan warga Gombong. Proses
penelusuran mendapatkan bantuan dari Lotte van
der Voort, seorang peneliti dari Amsterdam
Belanda.

Dalam pameran ini
ditampilkan total 53 foto

dokumen terkait
sejarah Gombong

Pameran yang diadakan pada 12 – 17 Agustus ini diawali
dengan sebuah diskusi dengan topik sejarah lokal. Diskusi diiku oleh
40 orang masyarakat Gombong yang terdiri dari guru, budayawan,
seniman dan masyarakat umum.

Dan artefak2 milik warga seper
Klewang KNIL, telepon, mesin ke k,dll
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TembangUkara

PENDAPATAN

TOTAL

Hasil Pemakaian Tempat

42.136.500

Hasil Tiket Masuk

24.945.000

Lain-lain

41.310.500
108.392.000

Tembang Ukara adalah sebuah pagelaran
kolaboratif beberapa bentuk kesenian tradisional Jawa
yang diadakan oleh Roemah Martha Tilaar bekerjasama
dengan Komunitas Seni Tradisional “Kalangan
Macapatan”.

Biaya Raker
TEMBANGMACAPAT

Selain para pegiat komunitas, Tembang Ukara juga melibatkan para
siswa SD N Kalibeji, Sempor serta SMA Purnama Gombong. Selain Tembang
Ukara, Kalangan Macapatan bersama RMT juga telah dua kali melakukan
pagelaran. Yang pertama adalah teatrikalisasi puisi bekerjasama dengan
para pemain teater muda Gombong. Yang kedua, pagelaran macapat Dras
Sumunar karya Tetet Sri Wd.

Periode Januari 2017 - Desember 2017

BEBAN OPERASIONAL

Biaya Gaji Karyawan / THR

GEGURITAN

TARITRADISIONAL

5.865.000
36.660.000

Biaya Perijinan

3.060.000

Biaya Sumbangan

100.000.000

Biaya Pengiriman

940.000

Biaya Adm, Bank
DOLANANTRADISIONAL

245.210.000

Biaya Promosi

Biaya Perjalanan Dinas

Biaya Perlengkapan Kantor
Biaya Lain-lain

LAPORAN
PENDAPATAN
&BEBAN

10.910.000
861.872
1.255.000
55.630.101
(460.391.973)

Jasa Giro
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Dalam pagelaran ini dipadukan seni tembang
Macapat, geguritan (puisi Jawa), dolanan
tradisional dan seni tari.

DEFISIT

(985.278)
(351.014.695)
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Per Desember 2017

1. Brandstart
2. Serambi belajar
3. Jelajah Pusaka Gombong
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AKTIVA LANCAR
KAS dan BANK

843.961.656

JUMLAH AKTIVA LANCAR

843.961.565
EKUITAS
DONASI

JUMLAH AKTIVA
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843.961.565

1.195.976.260

SURPLUS (DEFISIT)

(351.014.695

JUMLAH EKUITAS

843.961.565

JUMLAH EKUITAS

843.961.656
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SIGITASMODIWONGSO
Manager

ALONAONG
Marke ng & Komunikasi

KHASIBFATONI
Sekretaris & Administrasi

ANNISAQUARANI
Bendahara

MOHAMMADSODIQ
Umum

KALIM
Umum
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RoemahMT
Roemah Martha Tilaar
roemahmarthatilaar
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ROEMAH MARTHA TILAAR
Jln. Sempor Lama No. 28 Gombong 54412 Kebumen
Telp (0287) 473313
www. roemahmarthatilaar. org
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