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Lima tahun aktif sebagai museum dan tempat pemberdayaan masyarakat, RMT telah 
banyak melahirkan program-program sosial yang berawal dari upaya mencoba 

menjawab kebutuhan masyarakat. Beberapa diantaranya berhasil direplikasi dan kerap 
menjadi percontohan bagi kegiatan-kegiatan komunitas di Kabupaten Kebumen, baik di 

bidang pariwisata maupun pemberdayaan komunitas. Menyadari hal ini, 
konsekuensinya RMT harus terus membuat program-program sosial yang kreatif dan 

berdampak.

Demi menjawab ekspektasi yang tinggi, RMT perlu meningkatkan kapasitas internal 
dan memperluas jejaring. Narasumber berpengalaman dari berbagai bidang datang ke 
RMT untuk mengadakan lokalatih tak hanya bagi komunitas dan masyarakat umum, 

namun juga kepada staf RMT. Tantangan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang 
dinamis menuntut kapabilitas staf dalam meningkatkan pelayanan.

Tahun ini, pada ulang tahunnya yang ke 100, Roemah Martha Tilaar mengusung tema 
Berani Bertumbuh. Sebuah frasa yang menunjukkan sifat aktif dan optimisme. Tema ini 
adalah refleksi perjalanan RMT selama lima tahun ke belakang, sekaligus tekad untuk 

terus berproses dalam menjawab tantangan-tantangan di masa depan.



Seabad Roemah Martha Tilaar, #BeraniBertumbuh!Seabad Roemah Martha Tilaar, #BeraniBertumbuh!

Dari sisi bangunan fisik, rumah ini memang sudah seabad usianya. Namun bangunan 
kebermanfaatan sosialnya baru dimulai kembali lima tahun terakhir. Banyak hal yang 
masih harus dilakukan demi mewujudkan visi “Menjadi wahana pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat yang handal dan terpercaya di wilayah Gombong dan 
sekitarnya sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan Indonesia.”

Demikian tema Berani Bertumbuh juga sebagai suntikan semangat bagi semua pihak 
yang terlibat dengan RMT untuk bersama-sama memperluas kebermanfaatan. Berani 

memulai hal baru, berani mencoba hal yang dianggap sulit, dan berani bertumbuh 
melampaui batas-batas kemampuan diri dengan mengedepankan kolaborasi.

RMT hanya satu titik tumbuh dalam proses berkembangnya masyarakat. Lima tahun 
perjalanan museum di bawah pengelolaan yayasan, masyarakat yang datang silih 

berganti menjadi sumber energi utama bagi tumbuhnya program-program kolaborasi. 
Harapannya, muncul titik-titik tumbuh lain dan kelak semakin banyak, membesar, 
mempererat simpul-simpul sosial dalam jejaring kolektif masyarakat Gombong dan 

sekitarnya.

Seabad Roemah Martha Tilaar, #BeraniBertumbuh!



Sahabat, pernahkah membayangkan kisah di balik 
tembok-tembok dalam kota yang kini Sahabat tinggali? 
Atau mencoba mengurangi laju kendaraan Sahabat dan 
memperhatikan lebih lama wajah-wajah yang beragam 

di kanan-kiri jalan dengan beragam interaksi dan 
ekspresinya?

Desember 2014 dan hampir 5 tahun setelahnya kami 
mencoba mengintip cerita dari jalan-jalan kota Gombong. 

Sedikit demi sedikit bergabung dalam interaksi 
keseharian masyarakat sebagai penghuni lama yang 

pernah pergi dan kembali lagi. Banyak cerita yang kami 
kumpulkan, termasuk tentang perjumpaan kami dengan 

Sahabat yang tidak terlupakan.

Dalam 5 bulan ke depan, melalui media sosial setiap hari 
Minggu kami akan mengajak Sahabat untuk mengingat 

kembali kisah-kisah yang baik tentang Gombong selama 
5 tahun ke belakang berikut titik-titik tumbuh baru yang 

bermunculan dalam proses berkembangnya kota.

Prolog



 Di Gombong ada apa? Adalah pertanyaan kedua paling sering yang kami dapatkan setelah pertanyaan 
Gombong itu dimana? Namun kedua pertanyaan itulah yang akhirnya mengawali proses yang panjang karena 
pertanyaan sederhana itu tak semata tentang letak geografis. Di baliknya tersirat pertanyaan tentang keberadaan.

 Ketika pulang ke Gombong pada 2014, arti keberadaan Gombong adalah pertanyaan yang kami tanyakan pada 
diri sendiri. Meski berniat untuk ikut membangun kampung halaman, kota kecil yang relatif adem ayem ini di awal 
perjumpaan tidak memberikan banyak pilihan.

 Apa yang akan Sahabat lakukan demi bisa mengenal sebuah kota dan penghuninya namun tak banyak orang 
yang tahu tentangnya?

 Akhirnya pada Desember 2014, di 
rumah peninggalan keluarga ini kami 
memutuskan membuka sebuah museum.
 
 Di sebuah kota yang tak banyak 
orang yang mengetahuinya, sebuah 
museum ada sebagai tempat penanda 
untuk mengingat masa lalu kota dan 
menyimpan cerita-cerita berharga yang 
membentuk karakter para penghuninya.

Kota yang Cuma Kita yang Tahu1.



Titik Tumbuh2.

 Di bawah payung hukum , museum Roemah Martha Tilaar (RMT) adalah Yayasan Warisan Budaya GombongYayasan Warisan Budaya Gombong

 Pada sebuah Sabtu yang baik, museum ini dibuka secara resmi. 6 Desember menjadi hari yang kami peringati 
setiap tahun. Ibu Martha Tilaar tersenyum lebar menyaksikan impian memberi kontribusi untuk tempat kelahirannya 
terwujud melalui bantuan sang putri, Ibu Wulan. Di hari itu juga kami melihat Pak Sigit, Bu Leli, Mas Toni, Pak Birin, 
Bu Lia, dan banyak orang lainnya di Gombong turut mengucapkan harapan-harapan baik untuk tempat ini.

 Di bawah payung hukum , museum Roemah Martha Tilaar (RMT) adalah Yayasan Warisan Budaya Gombong
sebuah bentuk upaya pengabdian sosial. Dengan cerita utama tentang gambaran kehidupan keluarga keturunan 
Tionghoa di Gombong pada periode 1920-1960, museum ini ingin mengantarkan Sahabat pada kisah sejarah yang 
lebih luas tentang kota dan dinamika kehidupan warganya.

 6 Desember 2014, rumah yang dibangun keluarga Liem pada 1920 ini difungsikan kembali sebagai 
museum penghubung Gombong 
tempo dulu dengan sekarang. Serta 
bersama peran para Sahabat yang 
terlibat, menjadi sebuah t it ik 
tumbuh.



Menjalin Kemitraan3.

2015 dimulai dengan hawa musim 
hujan. Bu Wulan bersama Mas Reza, 
Pak Arto, dan Mba Alvie dari Jakarta 

menyempatkan diri untuk sering datang 
ke Gombong. Melalui diskusi santai 

dengan tim lokal, kami menginisiasi 
diadakannya banyak kegiatan pop-up di 

Gombong yang bisa diikuti masyarakat 
umum.



psikologi dalam program . Kegiatan-kegiatan lain yang merupakan program Bening JiwaBening Jiwa
 Mba Alvie setiap bulannya memimpin senam refleksi dan membuka konsultasi 
psikologi dalam program . Kegiatan-kegiatan lain yang merupakan program Bening Jiwa
kolaborasi dengan pihak eksternal kami selenggarakan dalam rangka memperkenalkan 
RMT dan menganalisis kebutuhan masyarakat. RMT menggandeng PKU Muhammadiyah 
Gombong, Porpi, Sanggar Dhea, kelompok orkestra SMAN 1 Gombong, SRMB, dan 
sejumlah komunitas lainnya dari berbagai bidang untuk menjalin kemitraan.

 Selain Bening Jiwa, program Bincang Sehat dan Diskusi Warga, Upacara Bendera 
terlahir dari kolaborasi dengan mitra baik dari institusi maupun komunitas. Beberapa 
kemitraan masih terjalin dengan baik hingga sekarang meski dalam perjalanannya 
sejumlah program sudah tergantikan oleh program lain. Namun dari program-program 
itulah masyarakat mulai mengenal RMT lebih dekat, termasuk menjadi jalan temu RMT 
dengan Sahabat.

3.



Upacara Bendera 

Bersama Tetangga

4.



 Salah satu momen penting di 2015 adalah Upacara Bendera yang kami lakukan 
bersama tetangga di kompleks sekitar Jl. Sempor Lama. Dulu jalan ini adalah jalur bongkar-
muat barang untuk pedagang di Pasar Wonokriyo yang sebelumnya berlokasi di Jl. Puring. 
Alhasil bangunan di kanan-kirinya lebih banyak digunakan sebagai gudang barang 
dagangan dan kompleks pemukiman warga berada di lokasi yang lebih ke dalam, melewati 
gang-gang. Sekarang selain gudang, beberapa bangunan menjadi warung kelontong yang 
sehari-harinya cukup ramai. Interaksi di Jl. Sempor Lama lebih didominasi oleh kegiatan 
transaksi jual-beli.

 Karenanya ketika di pagi hari tanggal 17 Agustus 2015 kami melihat wajah-wajah 
familiar dari warung tetangga, rasa senang kami tak terkira. Pemilik Toko Wiguno, Toko 
Baru, Toko Daya Utama, Toko Sindang Madu, dan Toko Rahayu datang bersama beberapa 
tetangga dari pedukuhan depan rumah, Kedungampel. Mereka memakai aneka pakaian 
adat yang tersedia di rumah masing-masing dan berbaris bersama Sahabat-Sahabat RMT 
lainnya dari banyak komunitas. Sejak itu upacara bendera selalu diadakan di RMT sebagai 
kegiatan tahunan .

 Kalau Sahabat sendiri, adakah kegiatan rutin bersama yang Sahabat lakukan 
bersama para tetangga?

4.



 Kami ingat perjumpaan pertama kami dengan Mas Yuri, Pak Sabur, Pak Gobind Vasdev, Mba 
Inayah Wahid, Pak Elim, Bu Lia, dan para Sahabat yang menghidupkan rumah ini di tahun-tahun awal 
pembukaan. Mereka memberikan banyak saran dan turut serta menginisiasi sejumlah program.

 Sanggar Dhea yang dikelola Bu Lia secara rutin latihan tari di aula RMT dan masih berlangsung 
sampai sekarang. Orkestra yang dibimbing Pak Elim pun seringkali menghidupkan suasana halaman 
belakang. Satu per satu masyarakat mulai melibatkan diri dengan kami dan mengambil manfaat dari 
ketersediaan tempat dan jejaring.

 Sahabat pernah dengar program kami yang bernama Diskusi Warga? Beberapa kali di tahun 
2015-2017, bersama warga sekitar kita berdiskusi tentang Gombong dan unsur-unsur di dalamnya 
seperti sejarah, kesenian, cerita rakyat, dan sebagainya. Banyak pegiat sosial dan kesenian yang 
menyumbangkan pikiran mereka seperti Pak Pekik, Pak Sabur, Pak Ansori, Pak Bambang, dan tokoh-
tokoh lainnya.

 Perjumpaan dengan mereka tak disangka berbuah sejumlah program lanjutan seperti 
eksplorasi sejarah Gombong, diskusi kota pusaka, aktivasi kelompok macapat, dan sebagainya. 
Berkat mereka, rumah ini semakin hidup dan menebarkan semangat positif ke seantero kota.

Mereka yang Mengisi Rumah Ini5.



5.



 Semangat mempromosikan produk lokal mendorong terciptanya program , yaitu  pelatihan BrandstartBrandstart
dan pendampingan seputar branding. Program Brandstart adalah hasil kerja sama RMT dengan Gambaran Gambaran 
Brand IndonesiaBrand Indonesia, sebuah lembaga konsultan branding di Jakarta. Sebanyak 13 pelaku UKM di Kebumen 

 Dalam proses menjaring kebutuhan masyarakat, kami bertemu beberapa pelaku usaha mikro di wilayah 
Kebumen. Industri rumahan di Kebumen cukup banyak dan pelaku-pelakunya sangat bersemangat untuk 
mengembangkan usaha mereka. Kami jadi ikut bersemangat!

 Pertemuan dengan Mas Nanang, Mba Dyan Bune, dan Sahabat-Sahabat lainnya dari Forum UMKM 
Online di tahun 2015 berbuah inisiasi diadakannya program untuk UKM. Akhirnya tercetuslah Pesta Kriya, yaitu 
pameran produk UKM lokal. Pelaksanaan Pesta Kriya pada tahun 2015 adalah hasil kolaborasi RMT dengan 
Forum UMKM Online. 

 Semangat mempromosikan produk lokal mendorong terciptanya program , yaitu  pelatihan Brandstart
dan pendampingan seputar branding. Program Brandstart adalah hasil kerja sama RMT dengan Gambaran 
Brand Indonesia, sebuah lembaga konsultan branding di Jakarta. Sebanyak 13 pelaku UKM di Kebumen 
menjadi peserta dalam program tersebut, termasuk beberapa anggota Forum UMKM Online. Dari sini 
kemitraan RMT dengan komunitas UMKM di Kebumen terbangun dengan kokoh, bahkan banyak kegiatan 
kolaborasi tahunan yang masih dipertahankan sampai sekarang.

Bersama UMKM Mencintai Produk Lokal6.



6.



Kembali Pulang

7.

Sahabat, tahun 2016, kami membuat 
beragam kegiatan di RMT dengan 
mengusung tema #KembaliPulang. Tema 
tersebut sebagai bentuk motivasi agar 
RMT terus konsisten dalam memberikan 
kontribusi bagi kampung halaman tercinta. 



7.
didatangkan langsung dari , kebun herbal pemasok bahan baku pembuatan Kampoeng Djamoe OrganikKampoeng Djamoe Organik

 RMT bersama Martha Tilaar Group dan Universitas Atma Jaya melakukan penanaman 10.000 bibit 
bakau/mangrove di Pantai Logending, Kec. Ayah. Diikuti oleh mahasiswa, petani bakau setempat, dan 
masyarakat lokal, Ibu Martha Tilaar mengawali penanaman bakau di bagian terluar pantai, di depan barisan 
tanaman bakau yang sudah lebih dulu ditanam. Peremajaan bakau diperlukan untuk melestarikan 
ekosistem pantai. Kontribusi pemerintah, swasta, dan masyarakat akan mendorong terwujudnya ekosistem 
pantai yang berkelanjutan.

 Masih di tahun yang sama, RMT pun menjalin kerjasama dengan pemerintah Desa Wero untuk 
mengadakan pelatihan pengolahan jamu kepada masyarakat. Pemateri sekaligus pendamping kegiatan 
didatangkan langsung dari , kebun herbal pemasok bahan baku pembuatan Kampoeng Djamoe Organik
produk kecantikan yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.

 Kedua program disambut dengan baik dan semakin meningkatkan kesadaran hadirnya Roemah 
Martha Tilaar di tengah-tengah masyarakat Kebumen.



Kebumen atau disebut dengan . Pada Rabu, 10 Februari 2016, perwakilan dari belasan komunitas SilakomaSilakoma

 Roemah Martha Tilaar hadir di tengah-tengah masyarakat Kebumen yang tengah giat berjejaring. 
Berbagai komunitas terbentuk berkat kemudahan akses komunikasi yang terbantu internet.

 Hal ini mendorong RMT untuk memfasilitasi adanya silaturahmi komunitas-komunitas muda di 
Kebumen atau disebut dengan . Pada Rabu, 10 Februari 2016, perwakilan dari belasan komunitas Silakoma
yang berbeda berkumpul, mulai dari komunitas hobi, pegiat wisata, profesi, dan komunitas berbasis wilayah.

 Melalui Silakoma kami bertemu Mas Iqbal Kautsar yang getol mendorong terbentuknya jejaring 
antarkomunitas. Juga Mas Fery Suminar dari Kebumen Memotret, Mba Tiara dari Heart of Spora, Mba 
Shinsan Auria, Mas Novanda dari KWIK, Pak Kamsi dari Pansela, dan Sahabat-Sahabat lain. Wah 
kangennya!

 Jejaring tersebut mendorong sinergi positif dalam bentuk saling mendukung kegiatan satu sama lain 
dan berbagi informasi antarkomunitas.

Memperluas Jaringan Kebermanfaatan8.



8.



Eksplorasi Budaya, Mengenal Gombong dan Sejarahnya9.

 Kegiatan RMT tahun 2016 semakin 
mengerucut pada bidang seni budaya, yang 
juga menjadi salah satu pilar Martha Tilaar 
Group, yaitu Beauty Culture. Keberadaan 
RMT yang mengambil peran sebagai 
creative hub memicu aktivasi komunitas-
komunitas seni dan pegiat budaya. 
Komunitas Pusaka Gombong (Kopong) 
menjadi mitra kami dalam berbagai 
kegiatan Diskusi Warga, terutama ketika 
membahas tentang sejarah dan budaya di 
Gombong.



9.
 Eksplorasi sejarah Gombong juga melibatkan siswa-
siswi dari berbagai sekolah yang mengikuti program pelatihan 
jurnalistik. Sekolah yang terlibat antara lain seperti SMAN 1 
Gombong, MAN 4 Kebumen, SMK Yapek Gombong, SMA 
Muhammadiyah, dan sejumlah lain di Gombong. Peserta diberi 
tugas untuk mengamati dan mencari informasi tentang 
bangunan-bangunan tua di seputar wilayah Gombong. Hasil 
eksplorasi tersebut dipresentasikan dalam bentuk peta jelajah 
pusaka. Program tersebut menjadi pionir kegiatan jelajah 
pusaka yang giat dilakukan RMT di waktu-waktu berikutnya.

 Kopong yang digerakkan oleh Pak Sabur Herdian dan 
kawan-kawan juga menggaet Kalangan Macapatan untuk ikut 
aktif memanfaatkan fasilitas RMT dengan mengadakan 
sejumlah pagelaran macapat dan geguritan.



menyelenggarakan . Seperti namanya, FDT menggelar berbagai Festival Dolanan Tradisional (FDT)Festival Dolanan Tradisional (FDT)

Sejak beberapa tahun lalu, kami menggagas adanya wahana permainan tradisional yang bisa 
dinikmati anak-anak. Bersamaan dengan peringatan Hari Bumi tahun 2016, RMT 

menyelenggarakan . Seperti namanya, FDT menggelar berbagai Festival Dolanan Tradisional (FDT)
mainan tradisional yang generasi 90-an ke atas pasti kenal!

Ada egrang, congklak, kelereng, bekel, dam-daman, onclang karet, lompat 
tali, dan macam-macam lagi yang bisa dimainkan. Berhubung 

kebanyakan pengunjung adalah adik-adik yang 
lahir disetelah tahun 2010, maka 

wahana permainan ini juga menjadi 
sarana edukasi. Kakak-kakak relawan 

sambil bermain mengajari pengunjung 
cara memainkan permainan 

tradisional di pos masing-masing.

Halaman Sumber Kebahagiaan10.



FDT tahun lalu bahkan diikuti oleh relawan-relawan 
dari berbagai kota lho! Kami kenalan dengan Kak 
Andreas, Kak Apri, Kak Dwi, Kak Ani, Kak 
Mawwadah, Kak Niken, Kak Rizky, wah banyak deh.  

Bermain permainan tradisional secara tidak langsung 
mendekatkan kita dengan alam dengan 
memanfaatkan halaman rumah sebagai ruang 
berinteraksi. Halaman sumber kebahagiaan!

10.



Terima Kasih Mba Dian!11.
 FDT 2017 menjadi kegiatan terakhir Mba Dian 
Kusumawati di Roemah Martha Tilaar. Sebagai 
Bendahara, Mba Dian telah mengelola keuangan RMT 
sejak tahun 2015. Masih ingat kita sering beli es tung-tung 
di depan gerbang RMT, Mba?

 Dua tahun awal berdirinya RMT, pengelolaan 
keuangan sangat krusial dan dinamis. Banyaknya 
kegiatan dan jumlah pengunjung membutuhkan 
kemampuan pencatatan keuangan yang baik. Mba Dian 
dengan sangat rapi dan detail jadi andalan kami semua. 
 
 S i fa t  Mba D ian  yang  ramah dan  cer ia 
membuatnya disayang banyak orang, terutama rekan 
UMKM yang menjadi mitra RMT. Sayang sekali rezeki 
kebersamaan kami untuk bekerja di dalam pagar rumah 
yang sama berakhir pada April 2017. Semoga selalu sehat 
dan ceria ya, Mba!

Terima kasih sekali lagi untuk Mba Dian!
Selamat datang bendahara baru, Mba Nisa!



Sing Mbaurekso - Mas Ton12.
 Sahabat juga punya kan, teman yang lucunya 
kadang-kadang tapi selalu enak jadi tempat sambat? Di 
RMT Mas Toni orangnya. Sejak persiapan pembukaan di 
tahun 2014, Mas Ton sudah menjadi bagian dari RMT. 6 
tahun lho, sodara-sodara! Six years and still counting. 

 Karakter Mas Ton yang supel membuatnya jadi 
guide favorit yang selalu ditugaskan untuk menemani 
pengunjung ibu-ibu berkeliling museum. Selain itu Mas 
Ton juga jadi chef jamunya RMT. Racikan jamu apa saja 
Mas Ton bisa bikin. 

 Program Serambi Belajar adalah dimana talenta 
Mas Ton sebagai chef jamu bersinar paling terang. Anak-
anak SD selalu bersemangat setiap ikut sesi demo masak 
jamunya Mas Ton.

 “Kerja apa saja, asal dilandasi ikhlas dan 
solidaritas, semua jadi menyenangkan”

Sehat-sehat terus dan selalu jadi kakak kami semua ya, 
Mas!



Sing Mbaurekso - Mba Alona13.
 Namanya Alona Novensa Santhio. Nama 
panggungnya Alona Ong. 

 Mulai 2019, Mba Alona memikul tanggung jawab 
sebagai Kepala Pengelola Roemah Martha Tilaar, setelah 
sebelumnya sempat menjadi Deputi Program dan 
Marketing & Communication.

 Mba Alona adalah ujung tombak segala 
komunikasi visual yang dipublikasikan oleh RMT. 
Keahliannya di bidang desain grafis telah membantu 
b a n y a k  U M K M  Ke b u m e n .  K h u s u s n y a  d a la m 
pendampingan pembuatan kemasan dan branding 
produk. 

 “RMT bukan hanya tempat berkarya, tapi juga 
mencari saudara. Betapa menyenangkannya punya 
teman-teman yang berasal dari berbagai bidang dan latar 
belakang."



Merekam Karya dalam Media14.
 Eksplorasi sejarah dan pendampingan masyarakat selain merupakan amanah pekerjaan, juga didasari 
passion yang dimiliki oleh tim RMT. Rasa senang dan puas memuncak ketika sedikit demi sedikit data lapangan 
terkumpul selagi berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun bagaimana caranya agar hasil eksplorasi 
lapangan bisa kembali ke masyarakat?

 Tahun 2017 RMT mendaftarkan diri sebagai lembaga penerbitan di bawah nama Yayasan Warisan 
Budaya Gombong. Tujuannya untuk mempermudah proses diseminasi/distribusi pengetahuan yang 

dikumpulkan RMT kepada masyarakat.

 Setiap tahunnya RMT menerbitkan sebuah 
publikasi berbentuk buku tercetak. Pada 2018, buku Jalur 
Jelajah Pusaka Gombong terbit lalu disusul pada tahun 
berikutnya buku Gemrenggeng: Dokumentasi Ekosistem 
Anyaman Pandan Grenggeng. Keduanya bisa Sahabat 
baca di Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen dan 
di Roemah Martha Tilaar.

 Tahun ini, RMT berencana menerbitkan dan 
mencetak buku ketiga, yaitu Jagatan yang ditulis oleh 
Saskia Tjokro. Hasil kolaborasi dengan ilustrator RMT 
Alona Ong ini berisi kisah dongeng interpretatif tentang 
kehidupan masyarakat Gombong dan sekitarnya. 



Cultural Feowship Seniman Lokal15.
lebih jauh pada program . Program ini adalah pembinaan seniman lokal untuk menghasilkan Cultural FellowshipCultural Fellowship
Seperti halnya satu project berlanjut ke project lainnya, buku Jagatan yang ditulis oleh Mba Saskia Tjokro berlanjut 
lebih jauh pada program . Program ini adalah pembinaan seniman lokal untuk menghasilkan Cultural Fellowship
karya seni. Cerita Jagatan yang sarat kisah tentang Gombong menjadi objek interpretasi bagi kelompok tari 
Sanggar Dhea dan seniman gamelan kelompok Pak Tulasno. Sanggar Dhea dan Pak Tulasno bersama 
berkolaborasi mewujudkan kisah Jagatan ke dalam sebuah drama tari. Dalam prosesnya, seniman senior dari 
Yogyakarta, Pak Jujuk Prabowo diundang menjadi mentor tari bagi adik-adik Sanggar Dhea. Drama tari Jagatan 
didokumentasikan dalam bentuk video dan bisa Sahabat saksikan melalui Youtube Roemah Martha Tilaar.



Memupuk Solidaritas Lewat Pameran Identitas16.
 Bersama dengan Komunitas Pusaka Gombong (KOPONG), akhir Agustus hingga awal September 2019 RMT 
menggelar Pameran Sejarah Identitas Warga. Kami mengumpulkan berbagai dokumen yang menerangkan identitas 
seperti paspor, KTP, surat nikah, dan sebagainya yang dimiliki warga Gombong dan sekitarnya pada periode 1900 - 
1960. 

 Perjalanan identitas terekam dalam dokumen-dokumen tersebut, menggambarkan dinamika perubahan 
identitas manusia yang erat irisannya dengan politik era kolonial. Nasib seseorang ditentukan melalui selembar 
dokumen yang selain menjanjikan 
per l indungan,  juga mengikat 
kewajiban Gombong terbentuk dari 
beragam identitas yang berkelindan 
sejak dua abad terakhir. 

 Melalui pameran identitas, 
kita belajar bahwa jauh sebelum 
lembaran dokumen identitas itu 
dibuat, diganti, bahkan dilenyapkan, 
kita semua adalah manusia yang tak 
lepas dari perjalanan sejarahnya. 



Bagaimana 

ide-ide RMT 

tercipta?

17.

 RMT bertumbuh bersama orang-orang yang bekerja dan terlibat di dalamnya. Ibu Wulan Tilaar selaku Ketua 
Yayasan dan Mas Reza Adhiatma sebagai Direktur Eksekutif memberi kelonggaran bagi staf RMT untuk memberi 
usulan kegiatan. Usulan tersebut berasal dari hasil pengamatan dan interaksi staf RMT dengan para Sahabat. 
Hasilnya, programprogram RMT didasarkan pada kebutuhan masyarakat. 

 Dalam penentuan program, RMT selalu melibatkan semua staf melalui rapat koordinasi bulanan, evaluasi 
pertengahan tahun, dan laporan tahunan. Dalam rapatrapat tersebut, staf RMT bebas mengemukakan ide masing-
masing serta pendapat atas situasi terkini. Pedomannya hanya dua: apakah ide tersebut relevan dengan keadaan? 
Bisakah dipenuhi dengan sumber daya yang ada? Setiap bulannya Mas Reza selalu menyempatkan waktu dari 
Bogor ke Gombong untuk memimpin rapat bulanan bersama tim lokal. Disinilah terjadi transfer dan pertukaran 
pengetahuan yang melahirkan berbagai program. 

 Jejaring yang pengalaman yang dipertukarkan antara tim lokal dan manajemen yayasan di Jakarta 
membawa RMT tumbuh menjadi lembaga yang bergerak di lokal dengan wawasan global.



Memetakan Kampung Halaman18.
 Kalau ada yang bilang kampungnya biasabiasa saja, barangkali ia hanya belum mengenal lebih dekat. 
Dalam program Pemetaan Budaya Gombong, bersama para relawan RMT memetakan aset budaya yang masih 
eksis di tengah masyarakat. Hasilnya? Gombong ternyata tak kalah kaya dengan kota-kota lain dari segi budaya 
dan sejarahnya. Pemetaan dilakukan menggunakan aplikasi SMART yang terintegrasi dengan GPS untuk 
menentukan titik-titik lokasi geografis aset budaya. Selama November hingga Januari kami mengadakan 
pelatihan relawan dan menjalankan proses pemetaan. Peta dasar yang dihasilkan kemudian dipercantik agar 
lebih mudah dipahami. Hasil peta final akan diserahkan kepada 
masyarakat dan pemerintah setempat sebagai wujud 
kontribusi RMT. Terima kasih kepada para relawan 
yang terlibat: Mas Tofik, Mas Dede, Mas Nofri, 
Mas Prawoko, Pak Sigit, dan staf RMT yang 
terlibat. 



Perjalanan 5 tahun RMT sebagai ruang temu menjadi penuh warna karena orang-orang yang terlibat 
didalamnya. Pak Sigit, dan Pak Birin menjadi bagian RMT hingga di tahun keempatnya. 

Di tahun kelima ini, Nisa yang bergabung sejak 2017 juga akan melangkah menjemput cita-citanya yang 
lain. Bersama dengan orang-orang yang pergi, anggota baru masuk menjadi bagian keluarga RMT. 
Henny dengan bersemangat mulai mengelola produkproduk RMT yang baru melalui @pojok. rmt. Pak 
Wage melanjutkan tugas Pak Birin mengelola gedung. Semoga sukses, Pak Sigit, Pak Birin, dan Nisa! 
Selamat datang, Henny dan Pak Wage!

Sing Mbaurekso 3 - Jejak Langkah Mereka19.



Terima kasih atas semua pihak yang telah membersamai RMT dalam 5 
tahun terakhir. Berkat Sahabat semua, RMT dapat terus bertumbuh menjadi 
lembaga sosial yang bermanfaat bagi masyarakat Gombong dan sekitarnya.

Terima Kasih


