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V I S I

M 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.

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

  Tidak lama setelah pemerintah menetapkan status darurat 

bencana dan melaksanakan kebijakan pembatasan sosial, demi kebaikan 

bersama kami pun menutup hampir seluruh operasional Roemah Martha 

Tilaar sejak akhir Maret sampai akhir Juni. Kami lantas merancang untuk 

memindahkan seluruh kegiatan luring menjadi daring meskipun tidak 

semua kegiatan dapat terakomodasi karena keterbatasan platform, 

bersamaan dengan itu juga kami harus meramu strategi untuk 

menemukan sumber-sumber pemasukan baru dan memantapkan standar 

prosedur operasional menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang 

berlaku.

  Meskipun dengan tiba-tiba tahun 2020 berubah menjadi 

tahun yang berat bagi kami dengan berkurangnya sumber pendapatan 

dan juga terbatasnya kegiatan yang dapat dilakukan namun kami tetap 

mencoba untuk hadir dan memberikan pelayanan museum yang terbaik. 

Setelah diizinkan untuk kembali buka di bulan Juli, untuk pengunjung, 

kami menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk tetap menjalankan 

protokol kesehatanseperti tempat cuci tangan dan handsanitizer, 

pemandu kami pun dilengkapi dengan masker, facemask dan sarung 

tangan ketika melayani tamu. Selama kami tutup pada periode Maret – 

Juni untuk tetap menjaga kehadiran kami di tengah masyarakat, kami 

menerbitkan publikasi daring bernama Jendhela yang isinya banyak 

membahas mengenai sejarah asal-usul dan pengetahuan umum tentang 

barang-barang koleksi yang ada di Roemah Martha Tilaar. 

  Jendhela kami terbitkan menggunakan kanal Instagram 

dan buletin utuhnya dapat diunduh di website roemahmarthatilaar.org. 

Sedangkan untuk program seperti Kelas Berbagi yang rutin diadakan 

setiap bulan puasa, kami laksanakan secara daring seluruhnya. 

Pelatihan-pelatihan dan lokakarya dalam program Ruang sempat ada 

yang kami adakan secara luring namun dengan pembatasan jumlah 

peserta. Lalu sebagai penutup di akhir tahun dengan seizin aparat 

kemanan dan satgas penanganan Covid di Kebumen, kami mengadakan 

pameran perayaan 100 tahun Roemah Martha Tilaar dengan tema Berani 

Bertumbuh. Pameran diadakan secara luring lagi-lagi dengan 

pembatasan pengunjung dan penerapan protokol kesehatan dan 

beberapa kegiatan yang tidak memungkinkan luring kami jalankan secara 

daring. Di dalam pameran tersebut kami memamerkan dokumentasi 

kegiatan Roemah Martha Tilaar selama 6 tahun terakhir dan juga 

peluncuran film pendek dari program jangka panjang kami yaitu Jagatan. 

  Sebagai penutup tampaknya di tahun 2021 ini pandemi 

belum menunjukkan tanda usai. Artinya kita masih akan terus dituntut 

untuk terus berpikir kreatif untuk menghadapi segala tantangan sambil 

terus menjaga kesehatan diri dan lingkungan serta saling mengulurkan 

tangan untuk membantu sesama. Kita membutuhkan kebersamaan satu 

sama lain lebih dari waktu-waktu sebelumnya. 

  Kami memasuki tahun 2020 kemarin dengan penuh 

semangat dan antusiasme, ini juga dikarenakan tahun 2020 merupakan 

tahun dimana kami merencanakan untuk mengadakan perayaan dalam 

rangka 100 tahun berdirinya bangunan Roemah Martha Tilaar. Setidaknya 

hingga bulan Maret awal seluruh rencana masih bisa terlaksana dengan 

baik. Sampai akhirnya di minggu kedua bulan Maret pandemi dimulai di 

Indonesia dan pemerintah menetapkan status darurat bencana Nasional.
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Kelas
Berbagi

  Tahun ini ada empat sesi percakapan dan diskusi di Kelas Berbagi yakni 

‘Langkah Gerak Komunitas Darurat Covid19’ bersama Febri Sastiviani Putri Cantika dari 

Jakarta, ‘Brand UMKM Vs corona’ bersama Arto Biantoro yang merupakan brand activist 

yang aktif dalam membangun brand-brand lokal, ‘Tren Diet & Mana Yang Cocok Untuk 

kita?’ bersama Meitriana Pangestuti yang merupakan lulusan ilmu gizi, dan terakhir 

‘Kelola Emosi di Tengah Arus Informnasi’ bersama Rofiah Akbar dari lembaga psikologi Air 

Vision Kebumen. Meski dengan begitu banyak perubahan format tentu saja kami berharap 

Kelas Berbagi tetap dapat menyajikan informasi dan ilmu yang berguna bagi publik luas.

  Kelas Berbagi pertama kali dimulai pada tahun 2015. Program ini menjadi 

agenda rutin di bulan Ramadhan dengan topik bahasan dan narasumber dari ragam 

bidang. Seiring dengan adanya pandemi, tahun 2020 Kelas Berbagi terpaksa dilakukan 

secara daring dengan memanfaatkan kanal Instagram Live dan tentu juga mengubah 

konten menjadi hanya percakapan dan tidak lagi lokakarya. 

Febri Sastiviani PC

Arto Biantoro

Meitriana Pangestuti 

Rofiah Akbar

Jendhela
 Ide dari buletin daring Jendhela hadir ketika Roemah Martha Tilaar terpaksa menghentikan aktivitas sementara karena 

aturan pemerintah dalam penanggulangan pandemi di bulan Maret. Kami merasa Jendhela akan bisa menjadi jembatan 

penghubung antara Roemah Martha Tilaar dengan masyarakat yang juga harus membatasi aktifitasnya. Konten dari Jendhela di 

edisi-edisi awal tahun 2020 ini banyak mengeksplorasi narasi-narasi yang detil dari benda-benda koleksi di Roemah Martha 

Tilaar yang mungkin banyak terlewatkan oleh para pengunjung. Jendhela terbit melalui kanal Instagram story, sedangkan versi 

lengkapnya dapat diunduh pada menu publikasi di website roemahmarthatilaar.org. Empat edisi yang telah terbit di tahun 2020 

mengambil tajuk antara lain; Makhluk Nirwana Dalam Ornamen  Tionghoa, Hunian Indische di Gombong 1920, Warisan Jamu 

Nenek Moyangku dan Harapan di Balik Serat.
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Ruang merupakan wadah yang disediakan Roemah Martha Tilaar guna 

memberikan tempat diskusi dan pelatihan perihal isu-isu terbaru yang 

tengah berkembang di masyarakat serta sarana berekspresi lintas generasi 

dengan topik beragam. 

RUANG

Diskusi lingkungan dan workshop “Ramah Lingkungan 

Tumpuan Masa Depan” bersama Vivien Kristanto pada 

tanggal 26 September 2020. 

Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Basic Trauma & Cardio 

support Untuk Orang Awam yang dilaksanakan pada 

tanggal 12 Januari 2020.

Kegiatan menggambar bersama bertajuk “Ngawang Sore” 

pada tanggal 14-15 September 2020.

Diskusi “Mendidik Anak di Jaman Digital” bersama HJ. 

Sriyanto pada tanggal 23 Februari 2020.

Nonton Bareng dan Diskusi film Dokumenter “Atas Nama 

Percaya” pada tanggal 18 Januari 2020.

Tahun 2020 ada 5 topik yang diangkat ke dalam Ruang. 

Topik-topik tersebut meliputi:
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P A M E R A N 
& P E R T U N J U K A N

Art Showcase
Roemah Martha Tilaar x Art For Better World

  Art Showcase adalah salah satu 

pertunjukkan hasil kolaborasi Roemah Martha Tilaar 

dengan Art For Better World (AFBW) yang berpusat di 

Taiwan. Art For Better World sendiri merupakan 

organisasi seni internasional yang sedang dalam misi 

memperkenalkan seni kepada khalayak luas. 

Di Indonesia, AFBW sedang aktif mengajarkan seni tari 

dan musik di wilayah Kebumen dan Yogyakarta. 

Seniman yang turut berpartisipasi dalam kegiatan 

kolaborasi ini berasal dari empat negara yaitu:

 Grup tari Lan Yang dari Taiwan yang menampilkan berbagai 

tarian unik dengan gerakan artistik dipadukan musik khas Taiwan 

sebagai pengiringnya.
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  Pemain gitar flamenco Adolfo Toyoda Timuat 

dari Madrid, Spanyol yang juga merupakan dosen di 

Runnymade Collage Madrid dan salah satu gitaris flamenco 

yang telah banyak menggelar pertunjukan  di Eropa. Grup 

musik Wakiaiai dari Jepang yang menampilkan lagu-lagu 

populer diiringi alat musik steel pan. Sedangkan dari lokal 

Kebumen diwakili oleh Sanggar Tari Dhea dan komunitas 

seni “Titik Kumpul”  yang turut menampilkan angklung, tari 

cepetan, dan musik tradisional untuk merepresentasikan 

budaya Indonesia. Pertunjukkan ini sekaligus menjadi 

sarana pertukaran dan perkenalan berbagai budaya dari 

mancanegara kepada seniman lokal dan masyarakat, 

begitupun sebaliknya..

Mozaic Art Exhibition

  Acara pembukaan pameran berlangsung dengan dihadiri 

seniman lokal Gombong, pegiat seni, dan anak muda yang tertarik 

dengan seni. Pada acara dialog budaya para peserta yang hadir 

bersepakat untuk membentuk sebuah wadah bagi peminat seni di 

Gombong yang dinamakan Seniman Gombong atau disingkat SEGO. 

Seluruh rangkaian acara yang dilaksanakan secara luring dilaksanakan 

dengan menggunakan prosedur kesehatan ketat. 

  Pameran Mozaic Art Exhibition merupakan kegiatan 

kolaborasi antara Roemah Martha Tilaar dengan Ansori seorang 

seniman asal Gombong yang kini menetap di Klaten. Pameran ini 

berlangsung pada tanggal 24-29 Oktober 2020 di aula Roemah 

Martha Tilaar. Hasil karya Ansori yang menjadi obyek pameran dilukis 

menggunakan teknik mozaik. Sebuah teknik untuk menempel pecahan 

kaca, keramik, atau biji-bijian mengikuti pola yang sudah digambar. 

Tema yang diangkat dalam pameran ini adalah 'Bombong Dadi Wong 

Gombong' dengan rangkaian kegiatan awal pembukaan pameran, 

dialog budaya, hingga melukis bersama dengan para seniman lokal. 
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  Tahun 2020 menjadi saksi bertambahnya usia 

bangunan Roemah Martha Tilaar. Dibangun pada tahun 1920 

dengan mengusung gaya indische empire oleh seorang pengusaha 

bernama Liem Siauw Lam yang merupakan kakek dari Ibu Martha 

Tilaar. Di akhir tahun 2020 bangunan yang dibuka untuk umum 

sejak tahun 2014 lalu genap berusia 100 tahun. Tentunya dengan 

usia bangunan yang mencapai satu abad dan 5 tahun lebih 

perjalanannya menjadi museum, learning center, dan creative hub 

ada banyak rekam kisah perjalanan yang menarik untuk diceritakan 

kembali kepada masyarakat. Rekam kisah perjalanan Roemah 

Martha Tilaar ini terangkum apik dalam sebuah pameran yang 

mengusung tema berani bertumbuh

Pameran         Tahun
RMT Berani Bertumbuh.

100

  Berani bertumbuh sendiri merupakan frase yang 

dirumuskan oleh tim Roemah Martha Tilaar dan mewakili seluruh 

semangat dan harapan untuk tetap berkontribusi bagi kemajuan 

Gombong dan Kebumen. Di pameran inilah sosok-sosok inspiratif dan 

komunitas-komunitas yang selama ini berkegiatan di RMT 

diperkenalkan kepada masyarakat dalam sebuah narasi. Rangkaian 

kegiatan dalam pameran Berani Bertumbuh ini juga meliputi 

pemutaran video 100 harapan warga terhadap Gombong, diskusi dan 

screening film pendek 'Jagatan', dan menggambar Bersama.
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Laporan Keuangan
Per Desember 2020

Tim Kerja Gombong

Alona Ong
Manager Operasional

Khasib Fatoni
Sekretaris

Wage
Umum

Kalim
Umum

Retno Henny
Bendahara

ASSET

KAS dan BANK

JUMLAH ASET LANCAR

AKTIVA TETAP

INVENTARIS

JUMLAH AKTIVA TETAP

JUMLAH AKTIVA

303.114.945

303.114.945

22.357.000

22.357.000

325.471.945

KEWAJIABAN

HUTANG PAJAK

HUTANG LAIN _ LAIN

JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR

EKUIDITAS

SALDO DONASI TAHUN LALU

SURPLUS (DEFISIT) TAHUN INI

JUMLAH EKUIDITAS

JUMLAH KEWAJIBAN & EKUIDITAS

730.150

3.000.000

3.730.150

428.919.312

(107.177.517)

321.741.795

325.471.945
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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

RoemahMT        Roemah Martha Tilaar        roemahmarthatilaar
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