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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara 

A. Public Relation dan Karyawan PT Marga Harjaya Infrastruktur 

Jombang 

1. Sejak kapan PT Marga Harjaya Infrastruktur dibentuk ? 

2. Apa fungsi dan tanggung jawab PT Marga Harjaya Infrastruktur ? 

3. Bagaimana Citra PT Marga Harjaya Infrastruktur di mata masyarakat ?  

4. Apa saja hambatan dan masalah yang pernah dihadapi PT Marga Harjaya 

Infrastruktur dalam menjaga citra perusahaan ?  

5. Strategi apa yang digunakan Humas PT Marga Harjaya Infrastruktur dalam 

menjaga citra perusahaan ?  

6. Bila Strategi dalam menjaga citra perusahaan tidak menuai rekasi yang 

psoitif, maka strategi apa yang akan digunakan oleh humas PT Marga 

Harjaya Infrastruktur dalam menghadapi permasalahan tersebut ?  

7. Media atau sasaran apa saja yang digunakan oleh Humas PT Marga 

Harjaya Infrastruktur dlam melakukan strategi untuk menjaga sebuah citra 

perusahaan ?  

8. Apakah setiap strategi humas yang sudah berjalan perlu dievaluasi 

kembali?  

9. Apakah strategi dalam menjalankan sebuah program yang dilakukan humas 

PT Marga Harjaya Infrastruktur selalu diterima oleh publik ?  
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B. Masyarakat Umum Pengguna Jalan Tol  

1. Apakah anda sudah melewati ruas Tol Jombang –Mojokerto ?  

2. Apakah adanya jalan Tol tersebut sangat membantu perjalanan anda ?  

3. Menurut anda apakah PT Marga Harjaya Infrastruktur yang menaungi jalan 

Tol tersebut sudah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai 

penyedia jasa di bidang transportasi? 

4. Bagaimana kesan dan pesan anda setelah melewati jalan Tol tersebut ? 

5. Menurut anda apakah komunikasi yang dilakukan Humas PT Marga 

Harjaya Infrastruktur dalam akun media sosial instagram @astratoljomo 

sudah berjalan dengan baik dalam memberi informasi seputar jalan tol ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Lampiran 2. Hasil Wawancara  

Hasil Wawancara  

a) Wawancara Terhadap Humas  PT MHI (Ibu Dela Rosita S.H)  

1. Sejak kapan PT Marga Harjaya Infrastruktur dibentuk ? 

Jadi sebenarnya MHI dulu bukan Marga Harjaya 

Infrastruktur tapi Marga Hanurata Intrinsik ya kan, lah itu dia itu 

berdiri 6 Februari 2006, terus kemudian kalau perusahaan yang 

membangun dan mengelola tol diharuskan adanya perjanjian 

(PPJT) ruas secara spesifik Kertosono – Mojokerto itu baru tanda 

tangan pada 2006 yang MHI lama, jadi itu awal yang bangun dan 

mengelola ruas tol dari Kertosono sampai Mojokerto nah di 2011 

Astra dengan AstraInfra masuk dan berganti nama menjadi Marga 

Harjaya Infrastruktur dari 2011 sampai sekarang ya itu dan legal 

nama kita berubah. Dan baru 2018 kita punya nama brand bernama 

Astra Tol Jombang Mojokerto jadi tetep ada nama Astra nya 

sebenarnya lama lengkapnya Astra Infra Tol Road Jombang –

Mojokerto. Itu cerita singkat mengenai sejarah kita ya. 

2. Apa fungsi dan tanggung jawab PT Marga Harjaya 

Infrastruktur ? 

Seperti yang tadi aku bilang ya, kalau kita mau mengelola 

ruas Tol kita diharuskan mentandatangani PPJT dulu. Jadi fungsi 

dan tanggung jawabnya itu kalau fungsinya itu kita kan berarti 

pengelola Tol yang udah tanda tangan PPJT jadi selama masa 

perjanjian kita bertugas untuk mengelola dan merawat ruas tol ini 

Secara pemeliharaan dan financial, nanti kalau perjanjian itu sudah 

habis jadi kan Tol itu punya pemerintah ya nanti jalan Tol itu 

pengelolaannya itu dikembalikan ke pemerintah yang jangkanya 55 
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Tahun dari perjanjian tahun 2006. 

3. Bagaimana Citra PT Marga Harjaya Infrastruktur di mata 

masyarakat ?  

Hmm kalau bicara Citra kita tidak pernah melakukan 

penelitian yang terlalu dalam mengenai ini, cuman ketika kita 

melakukan customer review atau kepuasaan pelanggan untuk 

Brand Astra Tol Jombang – Mojokerto belum familiar di telinga 

masyarakat umum karena emang dari awal kan namanya Marga 

Harjaya Infrastruktur. Kalau boleh cerita ya waktu pembebasahan 

dulu sebagai Pr ini ya punya tugas yang sangat penting dan khusus 

harus menjaga citra perusahaan karena begitu banyak konflik 

fraksi-fraksi dengan masyarakat sekitar, itupun sebenarnya hanya 

masalah edukasi sih kan memang sebenarnya yang melakukan 

pembebasan lahan pemerintah kita ini pengelolanya tok gituloh jadi 

kayak lahan tersebut sudah ada di pihak kita ya lahan tersebut akan 

kita bangun dan kelola tapi orang-orang dulu itu sebelum full 

operasional, eh main gusur-gusur tanah emang siapa kamu, nah itu 

yang kita harus edukasi bahwa jalan tol ini bukan punya kita tapi 

pemerintah intinya kita hanya mengelola dulu lah. Akhirnya CSR 

kita bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan pun 

kreatif untuk tetap menjaga citra ita supaya tetap baik di mata 

masyarakat gitu.  

4. Apa saja hambatan dan masalah yang pernah dihadapi PT 

Marga Harjaya Infrastruktur dalam menjaga citra 

perusahaan ?  

Ya kalau hambatan terbesar tadi itu sangat berat soalnya 
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kita kan belum full operasional jadi kendalanya di masalah lahan 

sama edukasi ke masyarakatnya itu agak susah. Kita juga tidak 

bosen-bosen terus mengedukasi bahwa jalan tol ini milik 

pemerintah, kita hanya membangun dan mengelola saja. Jalan tol 

ini juga buat kemajuan masyarakat juga kayak perdagangan. Kalau 

sekarang bisa dilihat itu disekitar jalan tol sudah maju loh banyak 

perumahan bahkan sampai macet itu, padahal dulu gak pernah 

macet sama sekali loh.  

5. Strategi apa yang digunakan Humas PT Marga Harjaya 

Infrastruktur dalam menjaga citra perusahaan ?  

Strateginya ya tentang pembebasan itu, jadi kita itu kan 

kalau ngomongin visi dan misi perusahaan yang poinnya adalah 

menjadi tetangga yang baik untuk masyarakat sekitar, terus 

memberi kenyaman pengendara baik itu kemanan dan juga sarana 

prasarana yang ada dan juga kita membuat organisasi yang dinamis 

dan kreatif. Jadi kita melakukan pendekatan ke masyarakat saat ada 

masalah itu.  Untuk pembebasan lahan itu kami membuat program 

yang sangat efektif supaya tidak menimbulkan kontroversi ataupun 

konflik, kita juga fokus di CSR supaya masyarakat semakin 

mengenal kita. Kita juga melalui media tapi dulu belum ada 

Instagram jadi ya lewat radio gitu supaya pesan yang kita 

sampaikan dapat diterima oleh masyarakat. Kita juga mengundang 

temen-temen media buat membantu edukasi ke masyarakat bahwa 

kita disini hanya mengelola jalan tol saja gitu, itu sih strateginya.  

6. Bila Strategi dalam menjaga citra perusahaan tidak menuai 

rekasi yang psoitif, maka strategi apa yang akan digunakan 

oleh humas PT Marga Harjaya Infrastruktur dalam 
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menghadapi permasalahan tersebut ?  

Sebernya itu programnya berkelanjutan jadi nggk dari 

goverment langsung ke media gitu, jadi kita melakukan secara 

simultan dan ternyata bekerja dengan baik. Dan juga terus 

mengedukasi ke masyarakat bahwa Pak Jokowi yang memang 

ingin menyambung pulau jawa untuk percepatan perdagangan dan 

wisata. Dan untuk sekarang kan memang nggk ada yang 100% 

sempurna meninggalkan konflik, sebenarnya masih ada masyaraat 

yang masih belum mengambil uang komisinya di pengadilan. Jadi 

kalau belum ada kejelasan antara masyarakat dengan perusahaan 

maka langsung pengadilan yang memberikan keputusan supaya 

bisa segera dikerjakan. Tapi sekarang udah tidak ada konflik-

konflik seperti itu aja udah clear jadi emang bukan ranah kita kalu 

sudah masuk pengadilan.  

7. Media atau sasaran apa saja yang digunakan oleh Humas 

PT Marga Harjaya Infrastruktur dlam melakukan strategi 

untuk menjaga sebuah citra perusahaan? 

Jadi kalau lebih detail lagi kita itu ada 2 sih mas yaitu 

eksternal sama internal, jadi eksternal itu masuk ke media cetak 

radio instragram dan sebagainya habis itu goverment relation, 

masyarakat gitu dan untuk internal ada karyawan, dan dengan 

perusahaan-perusahaan lain yang masih di bawah naungan Astra 

ya. Jadi kita bikin maping dulu permasalahannya apa supaya kita 

bisa menentukan media apa yang akan kita pakai nantinya. Untuk 

radio kita memang tidak ada perjanjian diatas hitam dan putih ya, 

cuman kita biasanya kalau butuh kita ke radio Andika yang kediri 

yang sesuai dengan ruas tol kita, dan ternyata ini tapi belum analisi 
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yang lengkap ya ternyata emang banyak orang kediri karena pintu 

Tol kita yang ke Bandar dan kertosono jadi banyak juga pendengar 

dari Kediri khusunya. Jadi fokusnya kita ke radio Andika, nah pas 

kita main ke sana ternyata banyak yang telfon ternyata banyak 

yang cerita kalau sering PP Madiun-Surabaya lebih cepet gitu 

katanya. Jadi bisa dibilang kita dapat feedback yang baik dari radio 

ini.  

8. Apakah setiap strategi humas yang sudah berjalan perlu 

dievaluasi kembali?  

Pasti ya jadi kita punya manajemen sistem yang menaungi 

ini tentang evaluasi yang sudah kita kerjakan satu bulan. Jadi kita 

akan meeting dulu nih apa yang harus diperbaiki apa harus 

ditambah dan juga lihat feedback dari masyarakatnya bagaimana 

apa bagus atau tidak, jadi kita akan terus memonitor hasil kerja kita 

sebulan yang lalu sudah sesuai dengan target yang kita pasang 

supaya kita dapat terus menjaga nama baik dari perusahaan ini 

sendiri.  Untuk sekarang kita fokus di akun media sosial instagam 

sih tapi ini masih berjalan belum mendapatkan hasil yang akurat.  

9. Apakah strategi dalam menjalankan sebuah program yang 

dilakukan humas PT Marga Harjaya Infrastruktur selalu 

diterima oleh publik ?  

Sebenarnya kita belum pernah mengukur itu ya secara 

akurat, apakah program kita memang sudah diterima oleh 

masyarakat atau masih perlu untuk dievaluasi. Hanya yang rutin 

kita lihat itu tentang safety campaign, hari pelanggan, dan 

agustusan. Jadi hanya itu yang kita lihat, contohnya kejadian laka 
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ya di jalan tol apa menurun apa meningkat, untuk lainnya melalui 

media monitoring dilihat apa ada feedback yang buruk atau tidak 

gitu.  

 

b) Wawancara Terhadap Karyawan PT MHI (Bapak Djuan 

Djoko)  

1. Sejak kapan PT Marga Harjaya Infrastruktur dibentuk ? 

Perusahaan ini aslinya sudah lama mas dari Tahun 2006, 

tetapi bergabung dengan Astra baru pada tahun 2011 dan langsung 

saham perusahaan ini dibeli 100% oleh Astra dan berganti nama 

menjadi Marga Harjaya Infrastruktur dengan nama brand Astra Tol 

Road Jombang – Mojokerto.  

2. Apa fungsi dan tanggung jawab PT Marga Harjaya 

Infrastruktur ? 

Kalau fungsinya menurut PPJT bahwa kita membangun 

dan mengelola Tol ini sesuai perjanjian yang tertulis pada awal 

pembangunan Tol dan juga kalau tanggung jawab kita harus 

membuat rasa aman, nyaman saat berkendara ataupun istirahat di 

Rest Area di ruas Tol Jombang – Mojokerto.   

3. Bagaimana Citra PT Marga Harjaya Infrastruktur di mata 

masyarakat ?  

Alhamdulillah dari yang saya temui langsung saat ke Rest 

Area para pengguna cukup puas dan senang dengan kebersihan 

yang kami jaga dan juga keamanan yang memang kami perhatikan. 

Jadi disetiap Rest Area kami memberi 1-2 Satpam yang berjaga 24 
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Jam untuk memberikan kenyamanan untuk para pengguna jalan 

Tol jika mau beristirahat dan melepas penat setelah berjam—jam 

mengemudi.  

4. Apa saja hambatan dan masalah yang pernah dihadapi PT 

Marga Harjaya Infrastruktur dalam menjaga citra 

perusahaan ?  

Kalau untuk hambatan saat ini mungkin di lahan parkirnya, 

karena dari beberapa rest area yang berada di ruas tol Jombang – 

Mojokerto ada beberapa rest area yang parkirannya terbatas jadi 

kalau saat akhir pekan atau libur nasional kadang suka full dan 

membuat pengguna jalan tidak bisa beristitahat. Tapi kalau bicara 

soal hambatan terbesar ya pasti saat pembebasan dahulu itu banyak 

sekali yang menolak pembangunan ini karena dinilai akan 

merugikan masyarakat yang rumahnya terkena imbas 

pembangunan ini.  

5. Strategi apa yang digunakan Humas PT Marga Harjaya 

Infrastruktur dalam menjaga citra perusahaan ?  

Kalau bicara tentang strategi saat masalah pembebasan itu 

kami memang memberi pengertian secara perlahan dan melakukan 

edukasi terkait pembangunan ini. Dan kami juga terus mendorong 

kegiatan CSR kita supaya perusahaan ini semakin dikenal luas oleh 

Masyarakat sekitar.  

6. Bila Strategi dalam menjaga citra perusahaan tidak menuai 

rekasi yang psoitif, maka strategi apa yang akan digunakan 

oleh humas PT Marga Harjaya Infrastruktur dalam 

menghadapi permasalahan tersebut ?  
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Jadi pada saat pembebasahan lahan itu kami juga dibantu 

oleh pihak terkait untuk perluasaan agar tidak terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan. Kalau memang masyarakat yang tetap pada 

pendirian tidak mau diberi edukasi tersebut langsung kami 

limpahkan masalah tersebut ke pengadilan karena memang ini 

program pemerintah kami hanya mengelolanya saja.  

7. Media atau sasaran apa saja yang digunakan oleh Humas 

PT Marga Harjaya Infrastruktur dlam melakukan strategi 

untuk menjaga sebuah citra perusahaan? 

Untuk media dari dulu kami biasanya kalau ada informasi 

atau laka bisa langsung ke radio Andika yang di kediri karena 

memang pengguna jalan dan ruas tol yang dilewati lebih banyak 

dilalui oleh orang kediri dan sekitarnya, jadi dirasa cocok dengan 

pesan yang akan disampaikan.  

8. Apakah setiap strategi humas yang sudah berjalan perlu 

dievaluasi kembali? 

Untuk evaluasi kami adakan setiap bulan itu mengenai 

semua aspek yang sudah dijalankan sebelumnya, apakah sudah 

sesuai dengan target yang diinginkan apa harus ada penambahan 

atau pengurangan program agar bisa tercapai target tersebut. 

9. Apakah strategi dalam menjalankan sebuah program yang 

dilakukan humas PT Marga Harjaya Infrastruktur selalu 

diterima oleh publik ?  

Kalau melihat diterima atau tidaknya belum pernah 

dilakukan survey lebih lanjut tapi yang biasanya bisa dilihat 
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mungkin dari laka lantas karena memang ada data yang akurat 

kapan dan dimana terjadinya, itu kalau dilihat Alhamdulillah 

semakin berkurang tidak seperi pada saat awal-awal pembukaan 

Jalan Tol ini. Saya kira itu merupakan hasil yang dapat kita lihat 

karena memang kita memasang banner di setiap overpass dengan 

tujuan mengingatkan pengendara untuk selalu menjaga kecepatan 

kendaaran mereka.  

c) Wawancara Terhadap Masyarakat Luas  

1. Anastasya Berliana Prabowo (Mahasiswa Aktif)  

 Apakah anda sudah melewati ruas Tol Jombang –

Mojokerto ?  

Iya pernah, dan saya cukup sering 

melewati ruas tol jombang-mojokerto karena 

rumah kakek nenek saya ada di mojokerto. Jadi 

setiap tahun selalu melewati ruas jalan tol 

jombang-mojokerto. 

 Apakah adanya jalan Tol tersebut sangat 

membantu perjalanan anda?  

Menurut saya sangat  membantu sekali 

karena sebelum adanya jalan tol, kami para 

pengendara sangat kesusahan apabila ingin 

berpergian keluar kota. Perjalanan yang ditempuh 

juga membutuhkan waktu yang cukup lama, lalu 

kami sering menemukan jalanan yang rusak, 

namun sekarang kami terbantu dengan adanya 

jalan tol sehingga perjalanan keluar kota pun 

nyaman dan tidak membutuhkan waktu yang 

terlalu lama. 
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 Menurut anda apakah PT Marga Harjaya 

Infrastruktur yang menaungi jalan Tol tersebut 

sudah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya 

sebagai penyedia jasa di bidang transportasi? 

Menurut saya PT.MHI cukup membantu 

kami para pengendara jalan tol. PT.MHI juga 

melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

sebagai penyedia jasa. Saya sebagai pengendara 

jalan tol merasa terbantu karenanya kebersihan 

rest area terjaga dan pemberian informasi tentang 

prosedur keamanan di area jalan tol juga sangat 

optimal 

 Bagaimana kesan dan pesan anda setelah 

melewati jalan Tol tersebut? 

Seperti yang sudah saya jelaskan, saya 

cukup terbantu adanya jalan tol jombang-

mojokerto karena saya tidak lagi merasa kesulitan 

saat berpergian keluar kota. Pesan saya untuk PT. 

MHI hanya satu, dipertahankan kebersihan dan 

keamanannya. 

 Menurut anda apakah komunikasi yang dilakukan 

Humas PT Marga Harjaya Infrastruktur dalam 

akun media sosial instagram @astratoljomo sudah 

berjalan dengan baik dalam memberi informasi 

seputar jalan tol ?  

Saya cukup sering melihat akun instagram 

dari humas PT. MHI dan mereka sangat aktif 

memberikan informasi selain itu juga kadang-
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kadang mengadakan kuis berhadiah, yang 

menurut saya itu bisa mempererat antara kami 

para pengguna jalan dengan penyedia jalan tol 

tersebut. 

2. Rima Pratiwi (Reseller Hijab & Busana Wanita)  

 Apakah anda sudah melewati ruas Tol Jombang –

Mojokerto ?  

Oh iya saya lumayan sering lewat situ 

sebulan sekali buat kulakan di Pasar Pabean 

Surabaya. 

 Apakah adanya jalan Tol tersebut sangat 

membantu perjalanan anda?  

Wah iya sangat membantu sekali karena 

saya bisa PP 2 kali kalau misal barang yang saya 

beli banyak apalagi bisa turun langsung di perak 

jadi ya sangat membantu saya.  

 Menurut anda apakah PT Marga Harjaya 

Infrastruktur yang menaungi jalan Tol tersebut 

sudah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya 

sebagai penyedia jasa di bidang transportasi? 

Kalau dilihat tanggung jawabnya sih sudah 

oke ya, rest area sudah bersih, lampu penerangan 

juga memadai, akses keluar tolnya juga sangat 

membantu pengendara dan juga rambu-rambu 

yang ada sangat komplit jadi tidak takut kesasar. 

Dan juga saya sangat suka rest area nya kalau 

malam bagus sekali lampunya menarik.  

 Bagaimana kesan dan pesan anda setelah 
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melewati jalan Tol tersebut? 

Menurut saya sudah bagus sih ini mungkin 

ditambah lagi Tolnya sampai Tulungagung kan 

enak itu saya lebih cepet lagi sampainya heheh.  

 Menurut anda apakah komunikasi yang dilakukan 

Humas PT Marga Harjaya Infrastruktur dalam 

akun media sosial instagram @astratoljomo sudah 

berjalan dengan baik dalam memberi informasi 

seputar jalan tol ?  

Kebetulan saya juga follow akun itu dan 

memang sangat bermanfaat, biasanya memberi 

arahan dan juga informasi berkendara di jalan tol. 

Jadi untuk saya merasa nyaman gitu, oh iya sama 

ada kuis-kuis nya top hadiahnya menarik 

menurutku.  

3. Rindi Oktavia (Mahasiswi Aktif)  

 Apakah anda sudah melewati ruas Tol Jombang –

Mojokerto ?  

Iya pernah. Setiap pulang kampung ke 

nganjuk saya melewati ruas jalan tol jombang- 

mojokerto karena memang saya naik Bus yang 

melalui Tol. Jadi cukup sering saya melewatinya. 

 Apakah adanya jalan Tol tersebut sangat 

membantu perjalanan anda?  

Menurut saya sangat membantu dan juga 

menghemat waktu. Yang tadinya surabaya 

nganjuk di tempuh selama 2 jam setelah adanya 

tol hanya 1 jam perjalanan. 



100 
 

 Menurut anda apakah PT Marga Harjaya 

Infrastruktur yang menaungi jalan Tol tersebut 

sudah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya 

sebagai penyedia jasa di bidang transportasi? 

 Menurut anda apakah PT Marga Harjaya 

Infrastruktur yang menaungi jalan Tol tersebut 

sudah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya 

sebagai penyedia jasa di bidang transportasi? 

Iya sudah. PT. MHI cukup membantu 

kami para pengendara jalan tol. Saya sebagai 

pengguna jalan tol merasa terbantu dengan adanya 

PT. MHI mereka para petugas sangat menjalankan 

tugasnya begitu baik. 

 Bagaimana kesan dan pesan anda setelah 

melewati jalan Tol tersebut? 

Dengan adanya jalan tol tersebut sangat 

mempermudah masyarakat untuk berpergian jarak 

jauh. Untuk para pekerja yang menjalankan tugas 

luar kota sangat begitu di untungkan karena 

dengan adanya tol waktu tempuh menjadi lebih 

cepat. 

 Menurut anda apakah komunikasi yang dilakukan 

Humas PT Marga Harjaya Infrastruktur dalam 

akun media sosial instagram @astratoljomo sudah 

berjalan dengan baik dalam memberi informasi 

seputar jalan tol ?  

PT. MHI sangat aktif membagikan informasi di 

akun sosial medianya yaitu instagram banyak 
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informasi yang dibagikan di situ. Selain itu, 

terkadang PT. MHI juga mengadakan kuis 

berhadiah, menurut saya itu sangat menarik 

karena kegiatan tersebut bisa mempererat kami 

pengguna jalan dengan penyedia jalan tol. 

4. Immanuel Cahyono (Wirausahawan Ikan Hias)  

 Apakah anda sudah melewati ruas Tol Jombang –

Mojokerto ?  

Sering mas buat kirim-kirim pesenan saya, 

soalnya pembeli saya banyak di daerah bandar 

kediri situ mas. 

 Apakah adanya jalan Tol tersebut sangat 

membantu perjalanan anda?  

Kalau buat penjualan ikan seperti ini sangan 

terbantu mas karena kan kalau bawa ikan itu 

gampang mati, kepanasan mati, terlalu lama di 

plastik juga kehabisan udara. Jadi saya merasa 

sangat diuntungkan karena tol ini mas.  

 Menurut anda apakah PT Marga Harjaya 

Infrastruktur yang menaungi jalan Tol tersebut 

sudah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya 

sebagai penyedia jasa di bidang transportasi? 

Kalau fungsinya sih sudah ya mas karena 

kan adanya jalan tol itu buat mempercepat 

perdagangan dan benar-benar membantu, kalau 

untuk tanggung jawab saya rasa juga sudah bagus 

rest areanya bagus tapi sayang mas beberapa itu 

ada yang parkirannya dikit, jadi kalau weeken itu 
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kadang full parkirannya. Itu aja sih kalau 

menurutku mas.  

 Bagaimana kesan dan pesan anda setelah 

melewati jalan Tol tersebut? 

Saya puas dengan adanya jalan tol ini 

karena sangat membantu mobilitas dari satu 

tempat ke tempat lain. Semoga tetap menjaga 

kebersihan rest arenya karena itu bagus sekali.  

 Menurut anda apakah komunikasi yang dilakukan 

Humas PT Marga Harjaya Infrastruktur dalam 

akun media sosial instagram @astratoljomo sudah 

berjalan dengan baik dalam memberi informasi 

seputar jalan tol ?  

Kalau instagramnya saya baru lihat ini 

ternyata ada ya dan banyak juga folowersnya jadi 

saya rasa banyak yang suka mas dengan adanya 

tol ini, ada informasi-informasi mengenai cara 

mengemudi yang baik juga sangat membantu 

sekali ini.  
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Lampiran 3. Dokumentasi  

Dokumentasi 

 

 

Gambar 1. Foto dengan Humas PT MHI 

Gambar 2. Foto dengan Rima Pratiwi  
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Gambar 3. Foto dengan Immanuel Cahyono 

Gambar 4. Foto dengan Rindi Oktavia 
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Gambar 5. Foto dengan Anastasya Berliana 

Gambar 6. Foto dengan Karyawan PT MHI 
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Lampiran 4. Perintah Revisi  
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