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Press Release 

Sambut HUT RI ke-74, Lintasarta Gelar Donor Darah  

 

Jakarta, 1 Agustus 2019 – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia 

ke-74, Lintasarta bekerjasama dengan PMI DKI Jakarta kembali menggelar kegiatan donor darah. 

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan karyawan Lintasarta dan masyarakat sekitar kantor pusat Lintasarta 

di Menara Thamrin, yang berlangsung pada 1 Agustus 2019.  

Ini merupakan kegiatan donor darah kedua yang diselenggarakan oleh Lintasarta bekerjasama 

dengan PMI DKI Jakarta di tahun 2019. Kegiatan donor darah merupakan bagian dari Corporate 

Social Responsibility (CSR) Perusahaan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dengan harapan 

dapat berguna bagi yang membutuhkan, juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan para pendonor. 

 “Simbol semangat perjuangan yang ditanamkan oleh para pejuang bisa dalam berbagai bentuk, 

salah satunya melalui kegiatan donor darah yang merupakan salah satu program kemanusiaan. Jika 

satu kantong darah saja dapat menyelamatkan nyawa, maka jika kita tidak memiliki apa-apa untuk 

menolong seseorang, maka kita memiliki darah yang bisa kita donorkan,” ungkap Senior Manager 

Lintasarta Suci Andrini. 

Turut hadir sebagai peserta dalam acara donor darah adalah Direktur Corporate Service, Bapak 

Bramudija Hadinoto. Dengan diselenggarakannya kegiatan donor darah yang mengusung tema 

“Setetes Darah Sejuta Harapan”, Lintasarta berharap kegiatan ini dapat membantu menambah 

persediaan darah yang dimiliki oleh PMI DKI Jakarta dalam menyalurkan darah bagi 

pasien/masyarakat yang memerlukan transfursi darah sebagai salah satu upaya untuk 

penyelamatan. 

“Kegiatan donor darah dalam rangka HUT RI ini merupakan salah satu bentuk kontribusi sosial yang 

rutin kami lakukan dalam rangka kegiatan social perusahaan. Saya berharap dengan diadakannya 

kegiatan ini, kita dapat meningkatkan perasaan empati terhadap sesama. Melihat diluar sana masih 

banyak darah yang dibutuhkan”, lanjut Suci.  

Dalam kegiatan ini 10 karyawan Lintasarta juga mendapatkan pernghargaan dan sertifikat dari 

Palang Merah Indonesia karena telah aktif dalam menyumbangkan darahnya lebih dari 10 kali untuk 

kepentingan kemanusiaan.  
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Tentang Lintasarta (Indosat Ooredoo Group) 
Sejak 1988, Lintasarta merupakan penyedia Komunikasi Data, Internet dan IT Services untuk 
berbagai sektor industri. Saat ini Lintasarta telah melayani lebih dari 2.400 pelanggan korporasi 
dengan lebih 35.000 jaringan yang meliputi layanan komunikasi data fiber optik, jaringan satelit, 
managed security & collaboration, data center dan DRC, cloud computing, Managed Services, e-
health, TPA dan solusi total komunikasi data. 
 
Lintasarta memberikan layanan profesional mulai dari layanan pra-jual melalui business consultant, 
network engineer untuk assessment dan desain solusi pelanggan hingga layanan purna jual yang 
memadai seperti Customer Assistant Representative (CAR). Layanan professional kami didukung 
oleh lebih dari 1000 staf berpengalaman diantaranya memiliki sertifikasi Internasional  yang tersebar 
di lebih dari 44 kota di Indonesia. 
 
Lintasarta memberikan jaminan ketersediaan koneksi jaringan (SLA) sebesar 99%, 99,9% dan 
99,99% sesuai kebutuhan para pelanggannya, dengan dukungan multimedia akses yaitu Fiber Optik, 
Broadband Wireless Access dan Satelit, serta multi backbone yang fully back up dan terkontrol 
melalui Network Monitoring System. 
 
Infrastruktur Lintasarta berbasis platform jaringan Next Generation Network (NGN). Untuk jaminan 
mutu layanan Lintasarta telah memperoleh sertifikasi IS0 9001:2008, ISO 27001:2013, ISO 2000-
1:2011, ISO 14001:2008, OHSAS 18001:2007, PCI DSS, CMSP (Cisco Managed Service Partner), 
dan SMK3 PP 50/2012. 
 
Lintasarta memiliki 2 anak perusahaan yaitu PT Artajasa Pembayaran Elektronis “ATM BERSAMA” 
dan PT Lintas Media Danawa. 
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