
 

INTERVIEW GUIDE 

Manajemen Event Napak Tilas 2018 untuk Menarik Minak Kunjungan Museum Sandi 

Panitia Event  

(Ibu Pangga) 

1. Apa itu Event Napak Tilas? 

Event tersebut memiliki konsep parade berkelompok dengan jarak 

yang telah di tentukan atau long march dari Kota Baru yang akan berfinish 

di Dukuh, Kulon Progo. Peserta tidak sendiri melainkan beregu atau 

berkelompok untuk berjalanan menyusuri jalan besar dan desa-desa kecil.  

Event tersebut diselenggarakan pada malam hari, di dalam perjalanan 

menuju Kulon Progo ada beberapa pos untuk beristirahat. Di pos tersebut 

selain untuk istirahat ada sebuah teka teki yang di terima oleh peserta, teka 

teki tersebut akan bersambung dari pos k epos yang nanti akan terpecahkan 

saat akhir perjalanan. Sebelum acara dimulai dengan pengenalan alat dan 

sandi untuk memecahkan penunjuk jalan agar bias mencapai garis finish. 

Sesampainya di garis finish para peserta di berikan berbagai cara 

memecahkan teka teki dan  pengenalan mengenai sejarah bapak sandi yang 

dahulunya tinggal di Dukuh, Kulon Progo.   

 



 

2. Apa yang membedakan event Napak Tilas dengan event-event yang 

dilakukan di Museum Sandi lainnya? 

Event Napak Tilas secara spesifik berbeda dengan event yang lain, yang 

membedakan yaitu terletak pada konsep dan nilai persandiannya. Event 

Napak Tilas menggambarkan perjuangan para pahlawan sandi bergerilya. 

Jalur yang digunakan pada Event Napak Tilas sama seperti rute yang 

digunakan Bapak Roebiono Kertopati (Bapak Sandi Indonesia). 

 

3. Apa yang melatar belakangi penyelenggaraan Event Napak Tilas ? 

Malem 4 april atau 3 april menjelang 4 april,3 april tanggal 

terbentuknya dinas kode. Dimulai tahun 2017 hanya inisiatif dari internal, 

ketua FORKOMSANDA ingin  menyelenggarakan acara untuk 

memperingati hari jadi terbentuknya dinas kode, karna tahun-tahun 

sebelumnya hanya diperingati dengan upacara untuk mengenang para 

pahlawan sandi.  

 

4. Bagaimana event Napak Tilas dijalankan untuk memperkenalkan Museum 

Sandi? 

Dalam merayakan HUT Museum Sandi yang ke 72 sekaligus untuk 

strategi promosi museum sandi. Namun promosi ini membuat event yang 

para peserta juga ikut merasakan perjuangan bapak sandi terdahulu 

 

5. Bagaimana perencanaan yang dilakukan terhadap program promosi 

tersebut ? 



 

Semua perencaan program promosi event Npak Tilas sudah di 

poersiapkan sejak awal tahun 2018, karena proposal ke dinas BSSN sudah 

dikirim sejak awal tahun juga. Para peserta event Napak Tilas Ikut action 

dalam suatu kegiatan, maka masyarakat akan lebih memahami secara 

mendalam menganai Museum Sandi 

6. Bagaimana cara menentukan waktu pelaksanaan event ? 

Malem 4 april atau 3 april menjelang 4 april,3 april tanggal 

terbentuknya dinas kode sekaligus Ulang Tahun Museum Sandi yang ke 72 

7. Bagaimana perencanaan anggaran yang dilakukan Musem Sandi untuk 

semua event tersebut ? 

Sumber anggaran event ini dari Badan Siber dan Sandi Negara. 

8. Apa dampak dari event Napak Tilas terhadap objek Museum Sandi?  

profit dari peningkatan pengunjung dan peserta yang memberitahukan 

pengalamannya kepada orang lainSetelah melihat hasil dan dampak dari 

event tersebut, 

9.  Bagaimana pihak Museum Sandi dalam mengelola komunikasi 

pemasarannya agar tetap terintegrasi? 

menjalin komunikasi dengan membuat grub wa setiap tahun, juga 

sebagai ajang promosi dan penyampaian informasi mengenai event yang 

akan dilakukan selanjutnya. Pendaftaran event melalui whatsapp.  

 

 



 

Bagaimana penggunaan SWOT ? 

1. Bagaimana menentukan target audience ? 

semua boleh mengikuti event ini. Mulai dari pelajar hingga dewasa, 

maupun sudah berumur pun bias mengikuti asalkan mempunyai badan yang 

masih sehat. 

2. Mengapa memilih target tersebut dalam kegiatan promosi yang Museum 

Sandi ? 

Karena kita mau mencakup lebih luas mengenai event ini, biar Museum 

Sandi di kenal masyarakat luas 

Menentukan media 

1. Media apa yang paling sering digunakan untuk beriklan ? 

Akun media sosial instagram, facebook, youtube, dan twiter yang 

dimiliki Museum Sandi dan BSSN.  

Menentukan anggaran 

1. Berapa anggaran yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan promosi ? 

Belum ada rekapan laporan anggaran mengenai event Napak Tilas. 

Pertimbangan Kegiatan 

1. Bagaimana cara menentukan keberhasilan kegiatan promosi tersebut ? 

Melihat minat dan antusias peserta menyelesaikan kuis pada setiap pos. 

2. Mengapa memilih event sebagai strategi promosi utama ? 

Karena masyarakat agar terlibat langsung didalam kegiatan yang salah 

satunya mempromosikan Museum Sandi, bisa lebih merasakan. 



 

3. Mengapa memilih genre event tersebut ? 

karena musem sandi adalah museum sebuah dinas kode yang membahas 

tentang sandi-sandi negara, maka eventnya pun di singgungkan dengan 

sandi juga, sebuah longmarch tetapi di setiap posnya akan diberi sebuah 

sandi yang nantinya akan terpecahkan di akhir perjalanan. 

Evaluasi kegiatan 

1. Bagaimana feedback atau antusiasme peserta dengan diadakannya event 

Napak Tilas ? 

Cukup baik, dikarenakan para peserta antusias menanyakan apakah 

event seperti ini aka nada di tahun depan. Bagaimana tolak ukur 

keberhasilan event Napak Tilas ? 

Event tahun 2018 dapat dikatan berhasil.  dilihat dari feedback yang 

diberikan peserta kepada pihak Museum Sandi. 

2. Bagaimana efek Napak Tilas terhadap penambahan pengunjung Museum? 

Semakin meningkat selama ini. Bagus untuk peningkatan jumalah 

pengunjung Museum. 

 

  



 

INTERVIEW GUIDE 

Manajemen Event Napak Tilas 2018 untuk Menarik Minak Kunjungan Museum Sandi 

Panitia Event  

(Mas Sasmito) 

1. Apa itu Event Napak Tilas? 

Event Napak Tilas ini merupakan sebuah event yang didalamnya 

terdapat kegiatan long march dikemas secara menarik. Dalam event ini yang 

merupakan kegiatan Rangkaian HUT Museum Sandi , jadi peserta nanti 

melakukan perjalanan menempuh jarak tersebut di malam hari yang dimulai 

dari jam 20.00-05.00 WIB yang finish di Dukuh Kulonprogo dengan 

menempuh jarak 23 kilometer, dalam event ini ada beberapa game di setiap 

pos nya. Para peserta di edukasi melalui game yang bergenre tentang 

memecahkan kode-kode rahasia yang nantinya akan terpecahkan di garis 

finish,selama perjalanan para peserta juga soraksorai dengan lantang ketika 

menyanyikan yel-yel ditengah malam. Sebelum Upacara pagi dimulai para 

peserta juga mendapatkan awards untuk beberapa kategori yang telah 

ditentukan panitia event tersebut. 

 

2.  Apa yang membedakan event Napak Tilas dengan event-event yang 

dilakukan di Museum Sandi lainnya? 



 

Event Napak Tilas secara spesifik berbeda dengan event yang lain, yang 

membedakan yaitu terletak pada nilai sejarah persandian. Event Napak 

Tilas menggambarkan bagaimana dahulu para sandiman perjuangan 

berpindah tempat karena keadaan darurat dan tidak aman. Jalur yang 

digunakan pada Event Napak Tilas sama seperti rute yang digunakan para 

sandiman ketika berpindah tempat dari Kota Yogyakarta menuju Kulon 

Progo. Rute Napak Tilas yang dilalui juga sekaligus digunakan untuk 

mengenang Bapak Roebiono Kertopati (Bapak Sandi Indonesia). 

 

3. Apa yang melatar belakangi penyelenggaraan Event Napak Tilas ? 

Malem 4 april atau 3 april menjelang 4 april,3 april tanggal 

terbentuknya dinas kode. Dimulai tahun 2017 hanya inisiatif dari internal, 

ketua FORKOMSANDA ingin  menyelenggarakan acara untuk 

memperingati hari jadi terbentuknya dinas kode, karna tahun-tahun 

sebelumnya hanya diperingati dengan upacara untuk mengenang para 

pahlawan sandi.  

 

4. Bagaimana event Napak Tilas dijalankan untuk memperkenalkan Museum 

Sandi ? 

Ketika 2018 dibuka untuk umum ternyata antusias masyarakat besar dan 

banyak orang yang berminat mengikuti napak tilas 

 

5. Bagaimana perencanaan yang dilakukan terhadap program promosi 

tersebut ? 



 

Semua perencaan program promosi event Npak Tilas sudah di 

diskusikan sejak awak tahun 2018, akan tetapi realisasinya hanya sedikit 

media yang terlibat untuk berpromosi, selebihnya kita mandiri datang 

kesekolah, mengirim surat, datang ke dinas-dinas. melalui event para 

masyarakat bias merasakan langsung bagaimana perjungan pahlawan pada 

masa perjuangan. Ikut action dalam suatu kegiatan, maka masyarakat akan 

lebih memahami secara mendalam menganai Museum Sandi 

6. Bagaimana cara menentukan waktu pelaksanaan event ? 

Malem 4 april atau 3 april menjelang 4 april,3 april tanggal 

terbentuknya dinas kode 

7. Bagaimana perencanaan anggaran yang dilakukan Musem Sandi untuk 

semua event tersebut ? 

Semua anggaran kita hanya bersumber pada Badan Siber dan Sandi 

Negara. 

8. Apa dampak dari event Napak Tilas terhadap objek Museum Sandi?  

Tau sejarah museum sandi, tau asal mula pemilihan rute napak tilas, 

sejarah para perintis dinas kode bergerilya dan bekerja pada saat melawan 

penjajah. Sebagai sarana promosi dari peserta yang memberitahukan 

pengalamannya kepada orang lain. Sepanjang rute perjalann napak tilas 

terdapat titik-titik pos sandi yang berisi permainan sandi yang pada 

akhirnya akan dipecahkan di lokasi akhir napak tilas.  

 



 

9. Setelah melihat hasil dan dampak dari event tersebut, bagaimana pihak 

Museum Sandi dalam mengelola komunikasi pemasarannya agar tetap 

terintegrasi? 

menjalin komunikasi dengan membuat grub wa setiap tahun, juga 

sebagai ajang promosi dan penyampaian informasi mengenai event yang 

akan dilakukan selanjutnya. Pendaftaran event melalui whatsapp.  

 

Bagaimana penggunaan SWOT ? 

1. Bagaimana menentukan target audience ? 

Kita tidak menentukan target audience, semua boleh mengikuti event ini. 

Mulai dari pelajar hingga dewasa, maupun sudah berumur pun bias 

mengikuti asalkan mempunyai badan yang masih sehat. 

2. Mengapa memilih target tersebut dalam kegiatan promosi yang Museum 

Sandi ? 

Karena kita mau mencakup lebih luas mengenai event ini, biar Museum 

Sandi di kenal masyarakat luas 

Menentukan media 

1. Media apa yang paling sering digunakan untuk beriklan ? 

Instagram dan facebook Museum Sandi. Apabila media cetak yaitu 

Tribun Jogja dan Kedaulatan Rakyat 

Menentukan anggaran 

1. Berapa anggaran yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan promosi ? 



 

Kita belum bisa merangkum semua anggaran yang dipakai pada event 

ini, karena belum ada laporan anggaran terpakai pada saat event Napak 

Tilas. 

Pertimbangan Kegiatan 

1. Bagaimana cara menentukan keberhasilan kegiatan promosi tersebut ? 

Dari antusiasme peserta yang mengikuti event napak tilas, dalam  

kegiatan melihat minat dan antusias peserta menyelesaikan kuis pada 

setiap pos. 

2. Mengapa memilih event sebagai strategi promosi utama ? 

Karena masyarakat agar terlibat langsung didalam kegiatan 

yang salah satunya mempromosikan Museum Sandi, bisa lebih 

merasakan. 

3. Mengapa memilih genre event tersebut ? 

Karena event Napak Tilas hanya dilakukan oleh Museum Sandi, 

karena musem sandi adalah museum sebuah dinas kode yang membahas 

tentang sandi-sandi negara, maka eventnya pun di singgungkan dengan 

sandi juga, sebuah longmarch tetapi di setiap posnya akan diberi sebuah 

sandi yang nantinya akan terpecahkan di akhir perjalanan. 

 

 



 

Evaluasi kegiatan 

1. Bagaimana feedback atau antusiasme peserta dengan diadakannya event 

Napak Tilas ? 

Baik, dikarenakan para peserta antusias untuk mengikuti event ini lagi 

apabila dilaksanakan pada di tahun depan, karena selalu menambah 

wawasan sekaligus sebagai sarana olah raga 

2. Bagaimana tolak ukur keberhasilan event Napak Tilas ? 

Event tahun 2018 keberhasilan 90% dilihat dari feedback yang 

diberikan peserta. 

3. Bagaimana efek Napak Tilas terhadap penambahan pengunjung Museum? 

Profit, selalu meningkat di setiap bulannya.  

 

 

  



 

Pengunjung 

Risnanda, mahasiswa UNY 

1. Dari mana anda mengetahui Event Napak Tilas? 

Dari feed instagram akun @museumsandi 

2. Hal apa yang membuat anda tertarik untuk mengikuti Event Napak Tilas? 

Kebetulan saya juga menyukai olahraga, dan penasaran dengan sandi-

sandi yang di gunakan pada zaman perang dahulu 

3. Menurut anda apakah keunikan dari Event Napak Tilas? 

Menurut saya keunikannya ada di setiap pos pada saat longmarch di 

berikan sandi yang nantinya akan terpecahkan di akhir perjalanan. Lalu 

saya juga merasa senang sat berbaur dengan pelajar, sesame mahasiswa 

dan bapak-bapak. 

4. sebelum mengikuti event tersebut apakah anda sudah mengetahui Museum 

sandi ? 

saya sudah mengetahui tetapi belum pernah datang ke museum sandi. 

5. Setelah mengikuti Napak Tilas apakah anda tertarik untuk mengunjungi 

museum Sandi? 

Saya menaruh rasa penasaran, ada apa saja didalam Museum Sandi. Maka 

saya ingin mengunjunginya 

  



 

Pengunjung 

Rizky Wahyu, siswa SMA N 1 Yogyakarta 

1. Dari mana anda mengetahui Event Napak Tilas? 

Dari pihak museum Sandi datang ke sekolah kami, lalu di ajak temen saya 

2. Hal apa yang membuat anda tertarik untuk mengikuti Event Napak Tilas? 

Saya menjadi dewan Ambalan dalam pramuka, maka saya tertarik dalam 

kegiatan ini, untuk menambah wawasan yang dikasih oleh panitia event 

Napak Tilas 

3. Menurut anda apakah keunikan dari Event Napak Tilas? 

Menurut saya keunikannya ada di setiap pos pada saat longmarch di 

berikan sandi yang nantinya akan terpecahkan di akhir perjalanan. Lalu 

saya juga merasa senang sat berbaur dengan mahasiswa, bertemu dengan 

berbagai sekolah, dan bapak-bapak. 

4. sebelum mengikuti event tersebut apakah anda sudah mengetahui Museum 

sandi ? 

Sudah mengetahui dan sudah pernah berkunjung di Museum Sandi. 

5. Setelah mengikuti Napak Tilas apakah anda tertarik untuk mengunjungi 

museum Sandi? 

Saya cukup sering berkunjung sih ke Museum Sandi, maka saya tertarik 

untuk mengikuti event-event yang dilaksanakan oleh pihak Museum. 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


