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CSR Lintasarta Dukung Upaya Konservasi Ribuan Penyu di Bali  
 
 
Jakarta, 26 Januari 2023 – Menyambut awal tahun 2023, Lintasarta, perusahaan Information and 
Communication Technology (ICT) total solutions, melakukan upaya konservasi ribuan penyu di Bali 
pada hari Kamis, 26 Januari 2023 sebagai salah satu kegiatan CSR Lintasarta di Pilar Cinta Bumi. 
Lintasarta bermitra dengan Turtle Education and Conservation Center (TCEC) Bali dalam 
menyediakan berbagai kebutuhan operasional pemeliharaan tukik (anak penyu) yang ditangkarkan di 
TCEC sebelum dilepaskan ke alam bebas. 
 
“Kami berkomitmen untuk melakukan aksi yang konsisten dalam menjaga kelestarian lingkungan, 
termasuk berperan aktif dalam menciptakan kawasan konservasi laut yang lebih seimbang dengan 
dukungan dari berbagai mitra pegiat lingkungan. Upaya ini sejalan dengan misi Pemerintah Indonesia 
untuk mencapai target perluasan kawasan konservasi perairan hingga mencapai 30 persen dari total 
luas wilayah laut,” kata Arya Damar, President Director Lintasarta.  
 
Upaya konservasi penyu ini dilakukan bersama TCEC sebagai salah satu leading community di 
Indonesia yang berfokus pada penangkaran tukik dan penyu sejak 2006. TCEC juga menjadi salah 
satu destinasi kunjungan delegasi G20 2022. Per tahunnya, TCEC merawat lebih dari 11.000 tukik 
dengan success rate lebih dari 83%, terhitung mulai dari tukik dirawat hingga kemudian berhasil 
dilepasliarkan ke laut. 
 
“Perawatan dan pemeliharaan penyu kami lakukan untuk mendukung tercapainya salah satu target 
SDGs (Sustainable Development Goals), yaitu mengkonservasi dan memanfaatkan sumber daya laut, 
samudera dan maritim secara berkelanjutan. Kami melihat tren positif bahwa akan ada lebih banyak 
lagi penyu yang bisa dirawat di tahun 2023 demi menjaga keseimbangan ekosistem laut Indonesia,” 
kata Triharry Darmawan Oetji, Corporate Secretary General Manager Lintasarta. 
 
Dukungan upaya konservasi penyu ini dilakukan secara simbolis melalui kegiatan pelepasan tukik oleh 
jajaran direksi dan pimpinan Lintasarta di Pantai Melasti Bali dan penyerahan sejumlah donasi secara 
simbolis kepada pengelola utama TCEC, I Made Sukanta. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi 
pada terjaganya ekosistem laut di Indonesia. 
 
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.  
 

 
== 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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