
 
 

 
Lintasarta Dorong Percepatan Literasi Digital di Jawa Barat  

melalui Program CSR Lintasarta Cloudeka Digischool dan Public Wi-Fi 
 

Bandung, 8 Oktober 2022 – Dalam rangka percepatan literasi digital di berbagai daerah, Lintasarta, 
perusahaan yang bergerak di bidang Informations and Communication Technology (ICT) Total Solutions, 
gratiskan public Wi-Fi dan kurikulum pemrograman di Jawa Barat melalui program CSR Lintasarta 
Cloudeka Digischool dan Public Wi-Fi, yang diresmikan pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022 pada gelaran 
“Road to West Java Festival” di Bandung. Program ini diimplementasikan di 82 titik di Jawa Barat sebagai 
bagian dari komitmen Lintasarta untuk mempercepat literasi digital di Jawa Barat, termasuk untuk anak-
anak berkebutuhan khusus. 
 
“Saat ini, kita memiliki kurang lebih 196,7 juta warganet di Indonesia. Ditambah lagi, potensi ekonomi digital 
Indonesia diproyeksikan mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 mendatang.1 Potensi 
yang sebegitu besar ini perlu ditopang oleh kecakapan literasi digital yang matang dari masyarakat 
Indonesia, dan kami bangga bisa terlibat dalam mendukung percepatan peningkatan literasi digital di 82 
titik di Jawa Barat,” ujar General Manager Corporate Secretary Lintasarta, Ade Kurniawan. 
 
Program CSR Lintasarta Cloudeka Digischool dan Public Wi-Fi diimplementasikan di 82 titik lokasi di 
Jawa Barat, yaitu SMA, SMK, SLB, dan beberapa area publik terpilih, terutama di wilayah yang belum 
terjangkau internet. Hal ini ditujukan agar proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan baik melalui 
media daring maupun luring, sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah serta sebagai 
bentuk upaya pemberdayaan masyarakat.  
 
Sejalan dengan semangat Jawa Barat untuk mempercepat peningkatan literasi digital di provinsi, program 
ini adalah bagian dari upaya Lintasarta untuk mendukung komitmen tersebut. Program CSR dari Lintasarta 
ini bisa menjadi langkah awal, sehingga ke depannya akan semakin banyak masyarakat Jawa Barat yang 
dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui pemanfaatan public Wi-Fi dan kurikulum pemrograman. 
 
Sebagai tambahan, Lintasarta bersama Dicoding sebagai wadah pengembangan ekosistem developer di 
Indonesia, juga menyediakan kurikulum pemrograman kepada 2.000 siswa SMA, SMK, dan SLB yang 
menjadi lokasi pemasangan public Wi-Fi berupa pelatihan persiapan karier menjadi pengembang software 
(software developer) dan pelatihan pengenalan pemrograman dasar selama enam (6) bulan. 
 
“Pemilihan lokasi pemasangan public Wi-Fi dan kurikulum pemrograman ini kami lakukan secara cermat 
untuk memastikan bahwa layanan ini dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat penerima 
manfaat. Secara umum, kami berfokus pada area pendidikan seperti SMA dan SMK, karena mereka yang 
akan segera terjun ke lapangan kerja dalam beberapa tahun mendatang. Dengan begitu, diharapkan 
manfaat program ini dapat dirasakan dalam jangka panjang dan turut menyumbang peningkatan angka 
kecakapan literasi digital di Jawa Barat,” tutup Ade. 
 
Berbagai berita terbaru dan informasi produk unggulan Lintasarta dapat dengan mudah diakses pada akun 
media sosial Instagram: @lintasarta.official dan LinkedIn: Lintasarta, serta situs resmi, www.lintasarta.net.  

 
 

 
1 https://www.kominfo.go.id/content/detail/34599/luncurkan-program-literasi-digital-nasional-presiden-dorong-masyarakat-makin-cakap-digital/0/berita  



 
 

== SELESAI == 
 
 
 
Tentang Lintasarta (Indosat Ooredoo Hutchison 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 dari 35.000 jaringan yang meliputi layanan komunikasi 
data fiber optic, jaringan satelit, managed security & collaboration, data center dan DRC, cloud computing, managed services, e-
Health dan solusi total komunikasi data dengan jaminan ketersediaan koneksi jaringan (SLA) sebesar 99%, 99,9% dan 99,99% sesuai 
kebutuhan para pelanggannya. Layanan profesional kami didukung oleh lebih dari 1.000 staf berpengalaman diantaranya memiliki 
sertifikasi Internasional yang tersebar di lebih dari 54 kota di Indonesia. Infrastruktur Lintasarta berbasis platform jaringan Next 
Generation Network (NGN). Untuk jaminan mutu layanan Lintasarta telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, 
ISO 20000-1:2011, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, PCI DSS, CMSP (Cisco Managed Service Partner), dan SMK3 PP 
50/2012. 
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