
 
 
 

AYANA Resort and Spa, BALI dan 
RIMBA Jimbaran BALI by AYANA 

KEBIJAKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL BERKELANJUTAN 
 

AYANA dan RIMBA berkomitmen untuk mencapai praktek pelestarian lingkungan hidup dan sosial 

terbaik dan bermitra dengan EarthCheck, penyedia layanan Benchmarking dan Sertifikasi 

terkemuka. 

AYANA Resort and Spa, BALI dan RIMBA Jimbaran BALI by AYANA adalah bagian dari resor 

integrasi yang dikelola oleh Capella Hotel Group dan dimiliki oleh PT. Karang Mas Sejahtera. 

AYANA memiliki 372 kamar, suite dan vila sedangkan RIMBA memiliki 403 kamar dan suite. Resor 

ini terletak di atas karang di area seluas 90 hektar, 10 kilometer dari Bandar Udara Internasional 

Ngurah Rai, Bali.Terletak 35 meter diatas Teluk Jimbaran, Bali. AYANA mempunyai pemandangan 

matahari terbenam yang luar biasa dan pemandangan laut membentang dari pesisir barat daya 

Bali dilengkapi dengan pantai pasir putih serta berbagi fasilitas dengan RIMBA, yang terletak 

bersebelahan. Hotel ini juga memiliki vila bintang lima yang berdiri sendiri, fasilitas konferensi, 

kolam renang, gimnasium, dan ‘Thermes Marins Bali’ Spa yang telah meraih banyak penghargaan, 

juga beberapa outlet makanan dan minuman terbuka untuk umum.  

Di AYANA and RIMBA, kami menyadari bahwa banyak aktifitas dalam hotel kami berpotensi 

menciptakan dampak buruk terhadap lingkungan hidup dan masyarakat jika tidak dikelola dengan 

baik. Oleh karena itu kami mengimplementasikan suatu Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup 

yang memenuhi syarat Standar Perusahaan EarthCheck.  

AYANA dan RIMBA berkomitmen untuk melakukan peningkatan yang berkesinambungan yang 

diukur oleh Penilaian Standard setiap tahun. Tim dari AYANA dan RIMBA berusaha meminimalisir 

jejak terhadap lingkungan hidup dengan mengimplementasikan inisiatif yang berkelanjutan untuk 

meningkatkan performa setiap hotel dengan mengurangi penggunaan energi dan air serta 

mengurangi produksi limbah.  

AYANA dan RIMBA akan mematuhi dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, 

dan bertujuan untuk meraih standar internasional dalam melakukan praktek terbaik.  Kami telah 

menunjuk General Manager kami sebagai Koordinator EarthCheck, beliau bertanggung jawab 

untuk meningkatkan performa setiap hotel dalam pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.  

Pertimbangan khusus akan diberikan dalam memperkerjakan dan memberikan wewenang 

terhadap karyawan lokal, dan jika memungkinkan, produk dan jasa akan mengacu pada sumber 

lokal mengikuti prinsip perdagangan yang adil.  

Kami menghimbau semua karyawan untuk menyampaikan komitmen kami terhadap pelestarian 

lingkungan hidup dan sosial yangberkesinambungan kepada semua pihak yang berkepentingan 

termasuk tamu, supplier dan kontraktor.  

Kami berusaha untuk mendidik tim kami secara keseluruhan dalam  tujuan kami untuk mencapai 

kelestarian lingkungan dan juga peran mereka secara individual dalam mendukung kami agar 

dapat beroperasi dengan lebih ramah terhadap lingkungan. Kami harap setiap karyawan, melalui 

penjelasan tentang sistem manajemen lingkungan hidup, akan lebih sadar akan pentingnya 

konservasi, preservasi dan proteksi.  
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