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Pembaca yang berbahagia,
Suka cita merayakan Lebaran, terutama bagi umat muslim,
di awal Juni lalu masih begitu membekas di benak kita.
Dalam momentum yang baik ini pula, Keluarga Besar CAS
Group mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1440
Hijriyah. Kami berharap momentum ini tidak hanya menjadi
penguat silaturahmi sesama umat muslim, melainkan dapat
juga

menjadi

pengokoh

persaudaraan

masyarakat

Indonesia.

kami tidak pernah mengendurkan komitmen kami untuk
terus menjadi penyedia jasa penunjang transportasi udara
andal.

pada Februari lalu.
Keberadaan

lounge ini diharapkan dapat melengkapi

fasilitas di BIJB sekaligus memenuhi kebutuhan penumpang
pesawat akan ruang tunggu yang aman dan nyaman,
tentunya,

sejalan

dengan

upaya

pemerintah

mengoptimalkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)
sebagai gerbang utama lalu lintas penumpang udara

Mendekati perayaan anniversary CAS Group yang ke-10,

yang

berlokasi di Terminal Kedatangan Domestik Lantai 2 BIJB

Perubahan

lingkungan

bisnis

hingga

perkembangan teknologi yang cepat pun tidak lantas
membuat kami lengah di tengah persaingan usaha yang

di

tanah Pasundan.
Tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, pengembangan bisnis
CAS Group pun tetap menyentuh wilayah timur Indonesia
yaitu dengan dibukanya

gerai perawatan roda dan rem

pesawat di Kawasan Pergudangan Parang Loe Makassar.

kian sengit. Atas komitmen dan kerja keras kami pula, pada

Terlepas dari segala prestasi dan upaya CAS Group dalam

awal tahun ini sepatutnya CAS Group dapat berbangga

memahami

dengan kembali memenangkan penghargaan Living Legend

penerbangan, kami merasa perlu mengapresiasi kerja

Companies Award

keras dan sinergi seluruh entitas internal yang membangun

kategori Leading Transportation Support

Company oleh Warta Ekonomi untuk yang keempat kalinya
secara berturut-turut.

serta

memenuhi

kebutuhan

industri

jasa

CAS Group dan anak usahanya hingga mencapai titik ini.
Akhir kata, adalah ucapan terima kasih yang mewakili

Wujud komitmen CAS Group untuk tetap menjadi penyedia

bagaimana

kebanggaan

jasa penunjang transportasi udara yang tepercaya salah

kepercayaan

satunya dilakukan dengan peresmian Premiere Lounge

penunjang industri penerbangan di Indonesia.

Bapak/Ibu

kami
untuk

dalam
menjadi

mendapatkan
penyedia

yang
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Dukung Kemandirian Warga, CAS Group dan
Angkasa Pura 1 Selenggarakan Pelatihan

PT Cardig Aero Services (CAS Group), bersama anak usahanya JAS Airport
Services dan JAS Aero Engineering, serta PT Angkasa Pura 1 mengupayakan
kesiapan dan kemandirian warga di sekitar wilayah pembangunan Bandara
Baru Internasional Yogyakarta dalam memanfaatkan peluang usaha. Pasalnya,
geliat perekonomian di wilayah penyangga bandara yang memiliki kode NYIA
ini diproyeksikan akan semakin tumbuh sejalan dengan aktivitas lalu lintas
penumpang bandara ke depannya.
Melalui program corporate social responsibility (CSR) yang dilaksanakan CAS
Group dan Angkasa Pura 1 di Kantor Cabang Bandara Internasional
Adisutjipto Yogyakarta ini, 40 peserta pelatihan tidak hanya diberikan
pelatihan Baggage Towing Tractor, melainkan juga pelatihan dasar dan
pemahaman dalam menyikapi dampak positif pembangunan bandara.
General Manager Adisucipto International Airport Agus Pandu Purnama
mengungkapkan bahwa pada 24-25 Februari 2019 yang lalu, seluruh peserta
pelatihan

diikutkan

dalam

ujian

negara.

“Hal

ini

diharapkan

dapat

memberikan manfaat bagi seluruh warga dalam mempersiapkan diri terhadap
persaingan kerja ke depan,” ungkapnya.
Program pelatihan yang dimulai sejak 21 Januari 2019 ini akhirnya resmi
ditutup pada 27 Februari 2019 dan dihadiri Chief of Corporate Affairs Officer
& Corporate Secretary Widyanawati D. Adhiningrat serta Direktur SDM dan
Umum PT Angkasa Pura Adi Nugroho.
Progres

pembangunan

Bandara

Baru

Internasional

Yogyakarta

telah

mencapai 71,6% di akhir Februari. Bandara ini sudah mulai beroperasi dan
melayani penerbangan internasional sejak April lalu.
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CAS Group Dianugerahi ”Living Legend Companies Award“
Keempat
Pada 2019, PT Cardig Aero Services
mampu
Legend

mempertahankan
Companies

kategori
Company

Award

gelar

“Living

2019”

untuk

Leading Transportation Support
dari

Warta

Ekonomi.

Penghargaan ini menjadi yang keempat
kalinya diraih CAS Group secara berturutturut sejak 2016 lalu.

Pada malam penganugerahan, Jumat (18/01), CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Muhammad Ihsan menyerahkan langsung
perhargaan tersebut kepada perwakilan CAS Group di UOB Plaza-Thamrin Nine Ballroom, Jakarta.
Dikutip dari wartaekonomi.co.id, Living Legend Companies Award merupakan bentuk apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan
yang menjalankan usahanya dengan penuh komitmen serta mampu bertahan dan tumbuh di tengah perubahan lingkungan
bisnis dan perkembangan teknologi. Terdapat 60 kategori penghargaan yang mencakup seluruh sektor bisnis di Indonesia.

Perkenalkan Lini Bisnis, CASB Hadir
di Surabaya Hospital Expo 2019
PT Cardig Sarana Anugra Bersama (CASB) berpartisipasi dalam
acara Surabaya Hospital Expo 2019, 24-26 April 2019, di Grand
City Convex Surabaya. Melalui kegiatan ini, CASB berusaha lebih
mengenalkan lagi berbagai jasa layanan serta lini bisnis CASB
kepada masyarakat dan korporat, seperti layanan pemeliharaan
fasilitas, jasa binatu institusional, jasa housekeeping, hingga jasa
pembersihan pesawat.
Selain

bisa

berdiskusi

dan

memperoleh

informasi

seputar

layanan jasa CASB dengan personel-personel yang ramah dan
informatif, pengunjung juga bisa berswafoto dan memperoleh
suvenir menarik loh!
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Perayaan Tahun Baru Cina 2019
di Kantor CAS Group

Sambutan Direksi CAS
Group Mengawali
Bulan Suci Ramadan
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JAS Rilis Aplikasi Pelacakan Kargo
Kiriman Berbasis Android
PT Jasa Angkasa Semesta (JAS) merilis aplikasi berbasis mobile JAS Cargo pada
Senin (01/04).
memberikan

Hal ini sebagai salah satu bentuk komitmen kami dalam
pengalaman

digital

yang

informatif

bagi

seluruh

entitas

pengguna jasa pengiriman udara. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat
melacak dan memperoleh informasi termutakhir ihwal status pergerakan
barang kiriman melalui nomor resi pengiriman dan memeriksa jadwal
penerbangan.
Di samping itu, aplikasi yang baru tersedia bagi pengguna sistem operasi
Android ini juga dapat digunakan untuk menampilkan tarif pengiriman. Saat
ini seluruh informasi baru tersedia untuk kiriman barang yang dilakukan di
unit pelayanan penanganan kargo

Bandara Internasional Soekarno-Hatta,

Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Bandara Internasional Juanda,
Bandara Internasional Ngurah Rai, dan Bandara Internasional Kualanamu.
Mulai dari peluncuran hingga akhir Juni lalu, aplikasi ini telah diunduh oleh
lebih dari 500 pengguna. Mari kita nikmati kemudahannya bersama-sama
sekarang juga!

Kembangkan Bisnis, PT JAS Resmikan
Premiere Lounge di BIJB
Peresmian Premiere Lounge, Selasa, (19/02), di Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati-Majalengka menandai pengembangan
bisnis sekaligus komitmen PT Jasa Angkasa Semesta untuk menyediakan layanan kebandarudaraan terbaik di Indonesia.
Selayaknya lounge berkelas premium, JAS pun melengkapi fasilitas ini dengan menyediakan makanan dan minuman, ruang tunggu
yang nyaman, smoking room, koneksi WIFI, dan monitor informasi penerbangan. Selain itu, ruang tunggu yang berlokasi di lantai 2
Terminal Kedatangan Domestik BIJB ini juga didesain untuk dapat menampung 70 tamu.
Chief of Corporate Affairs & Business Development Officer JAS Sigit Muhartono mengatakan bahwa perusahaannya akan
mendukung visi BIJB untuk menjadi gerbang utama hub penerbangan di wilayah Jawa Barat. Ia pun mengharapkan lalu lintas
penumpang dapat meningkat seiring dengan peningkatan layanan dan jumlah rute penerbangan.

“Setelah

meresmikan

Premiere

Lounge,

JAS

juga

akan

meningkatkan investasi melalui penyediaan layanan ground
handling dan membangun fasilitas gudang kargo berskala
internasional,” ungkap Sigit.
Per 1 Juli 2019, BIJB atau lebih dikenal dengan sebutan Bandara
Kertajati telah melayani 12 penerbangan domestik. Jumlah
penerbangan ini diproyeksikan akan semakin meningkat sejalan
dengan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan lalu lintas
penumpang di bandara yang baru saja diresmikan pada 24 Mei
2018 lalu.
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PT JAE Kembangkan
Bisnis Perawatan
Roda dan Rem
Pesawat

PT JAS Aero Engineering (JAE) meresmikan pembukaan

Peresmian gerai yang telah terdaftar di Direktorat

gerai perawatan roda dan rem pesawat, (12/02), di

Jenderal

Kawasan Pergudangan Parang Loe Makassar melalui

langsung oleh Dewan Direksi; Presiden Direktur Werry

acara seremonial pengguntingan bunga. Peresmian gerai

Orbani, Wakil Presiden Direktur Alan Moss, Direktur

ini sekaligus menandai pengembangan bisnis

Operasional Ho Kah Kien, serta Direktur Keuangan

JAE di

bidang perawatan roda dan rem pesawat yang pertama

Perhubungan

Udara

(DGCA)

ini

disaksikan

Antoni Simanjuntak.

kali.
Kegiatan peresmian ini pun turut dihadiri 19 tamu
Dengan pembukaan gerai baru ini pula, JAE akan dapat

undangan lainnya, di antaranya DGCA Head of Aircraft

melayani

serta

Maintenance Sokhib, perwakilan Komando Skuadron

pemeriksaan, perbaikan, dan perakitan rem pesawat di

Teknik 044 TNI AU, perwakilan Komando Skuadron Udara

wilayah timur Indonesia.

5 TNI AU, Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 5

pemeriksaan

dan

perbaikan

ban

Di samping itu, JAE sekaligus

dapat melayani prosedur NDT (Nondestructive Testing)

Makassar,

process,

perwakilan dari maskapai-maskapai. .

yang

mencakup

penetrant

inspection,

Eddy

General

Manager

Angkasa

Pura

1,

dan

Current, Magnetic Particle, hingga Ultrasonic.

Tanding Futsal, PT JAE Unggul Tipis atas AirAsia Indonesia
Bekerja sama dalam memastikan pesawat laik terbang mungkin sudah
menjadi hal yang lazim bagi personel PT JAS Aero Engineering, tapi
bagaimana jika hubungan kemitraan justru disalurkan dalam bentuk
pertandingan persahabatan di lapangan futsal? Momen keseruan dalam
adu ketangkasan menggiring bola yang diselenggarakan di Club
Jimbaran Denpasar, Rabu (30/01), ini menghadirkan kesebelasan PT JAS
Aero Engineering dan AirAsia Indonesia.
Di bawah pelatihan Line Maintenance Manager Mukti Starifuddin, tim
JAE yang diketuai Line Support and GSE Manager Arif Budisantosa
berhasil membawa pulang tropi kemenangan. Tim JAE memastikan
keunggulannya dengan torehan skor akhir 4-3 atas tim AirAsia
Indonesia.
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CASC Terima Penghargaan dari
PT TMMIN
PT

Cardig

Anugrah

Sarana

Catering

Kebanggaan atas kerja keras CASC pun

(CASC) dianugerahi penghargaan oleh PT

semakin

Toyota Manufacturing Motor Indonesia

waktu

(TMMIN)

The

sebagai

Consumption

for

Best

Non

Goods

&

Component ,

Kamis (21/03), di Hotel Mulia, Jakarta.

TMMIN

bertambah

yang

hampir

juga

komitmen

ini
CASC

menobatkan

PT

Group

pada perhelatan 2019 Vendor Jishuken
pemenang

ke-3

bukti

untuk kategori Best General Service

menjalin

Theme pada 12 Maret 2019 di Alphard

menjadi
dalam

dalam

Banana Squad—yang mewakili CASC
Convention—menjadi

Penghargaan

setelah,

berdekatan,

kemitraan yang baik dengan Toyota

Hall TMMIN Head Office, Jakarta.

Manufacturing Motor Indonesia. Di sisi
lain, capaian prestasi—atas penghargaan

Dengan berbagai pencapaian baik itu,

tahunan yang diselenggarakan PT TMMIN

CASC pun berkomitmen untuk terus

ini—sekaligus menjadi bukti kerja keras

mengutamakan

CASC dalam mengimplementasikan CAS

yang baik bagi PT TMMIN, terutama

values .

dalam
boga.

Pada

acara

penghargaan
Herman

penganugerahan

itu,

Sulaiman

Presiden

CASC

berkesempatan

menerima penghargaan simbolik secara
langsung

dari

Direktur

Masamichi Tanaka.
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kualitas

memenuhi

pelayanan

kebutuhan

jasa

”Penghargaan ini menjadi
bukti komitmen CASC dalam
menjalin kemitraan yang
baik dengan Toyota
Manufacturing Motor
Indonesia“
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Qatar Airways Gandeng PMAD Gelar Qatar
Airways Travel Agent Gathering
Dapat mencicipi hidangan lezat yang biasa
disajikan dalam perjalanan di Qatar Air buat
sebagian

orang

mungkin

sesuatu

yang

mewah. Belum sampai mencicipi, mungkin
kita sudah membayangkan berapa harga
tiket perjalanan yang harus kita tebus untuk
menumpang salah satu maskapai terbaik di
dunia ini!
Nah, bagaimana jika kali ini para biro agen
perjalanan

Qatar

Airways

diberikan

kesempatan untuk mencicipi hidangan dari
chef yang biasa menyiapkan menu spesial
bagi penumpang Qatar Airways?
Kegiatan

Qatar

Airways

Pasalnya, Corporate Chef Purantara

Chef

Colin

Binmore—

representasi dari PT Purantara Mitra Angkasa Dua—memimpin langsung
jajarannya untuk menyajikan berbagai santapan lezat ala maskapai Qatar

Travel

Agent

Airwas.

Gathering yang dihelat pada 23 Januari 2019
di

Gedung

membuat

Tidak hanya itu, para tamu juga berkesempatan untuk berkeliling fasilitas

menyantap

inflight kitchen yang dimiliki PMAD—sebagai mitra jasa inflight catering Qatar

hidangan inflight catering ala Qatar Airways

Airways—dan menyaksikan demonstrasi penyajian secara langsung. Menarik

rute

bukan?

sensasi

Purantara

kenikmatan

Jakarta-Doha

seolah
dalam

bukan

sesuatu

yang

mustahil!

Purantara Ikuti Pelatihan COSMOS
—dengan penyedia-penyedia jasa boga di
seluruh

jaringan

penerbangan

Qatar

Airways.
Dikutip

dari

Pax

Internasional,

sederhananya, dengan sistem ini, Qatar
Airways

dapat

menghubungkan

seluruh

entitas pada semua rantai pasok—mulai
dari makanan disiapkan hingga makanan
disajikan kepada penumpang pesawat—
secara terintegrasi dan terkomputerisasi.

Pernahkan

kalian

membayangkan

Maskapai

penerbangan

berapa banyak makanan yang perlu

Qatar

disiapkan

mengembangkan dan menggunakan

maskapai

penerbangan

Airways

sebesar

untuk

telah

berjaringan luas setiap harinya? Eits,

sistem

itu baru sekadar jumlah, loh. Lalu

operasional katering-nya loh. Adalah

bagaimana maskapai penerbangan

QOSMOS—sebuat perangkat lunak

mengawasi

mengontrol

milik Qatar Airways—yang digunakan

operasional jasa boga yang dikelola

untuk mengontrol dan mengawasi

mitranya di seluruh dunia?

operasional kateringnya

dan

canggih

ternyata

mengelola

Pada 21 Februari 2019, para staf Purantara
mendapatkan kesempatan untuk mengikuti
pelatihan penggunaan aplikasi QOSMOS
yang diselenggarakan Kantor Pusat Qatar
Airways. Hal ini tidak terlepas dari peran PT
Purantara Mitra Angkasa Dua yang hingga
saat ini masih dipercaya sebagai salah satu
penyedia jasa boga bagi Qatar Airways.
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Qatar Airways Gandeng PMAD Gelar Qatar
Airways Travel Agent Gathering
Suasana panas ring One Championship begitu
terasa ketika para penonton memasuki Istora
Senayan. Sekeliling sasana bertarung yang dibuat
gelap, atlet-atlet kekar yang siap bertarung,
hingga sorak-sorai penonton yang menggema
menjadi pemandangan yang sudah pasti dapat
kita temui.
Urusan bertarung, tentu lain pula dengan urusan
makanan.

Meski

akan

menjadi

lawan

dalam

perhelatan bertajuk ONE Championship: Eternal
Glory, nyatanya para atlet tetap dapat berbaur di
ruang makan seperti biasa.
Sabtu, (19/01), Purantara Mitra Angkasa Dua
dipercaya untuk melayani kebutuhan jasa boga
pada perhelatan seni bela diri campuran yang
diselenggarakan ONE Championship di Jakarta. Di
samping

menyediakan

makanan

berat

bagi

panitia sekaligus atlet di Ruang VVIP dan Athlete
Lounge, Purantara juga menyajikan minum dan
makanan ringan untuk para penonton VVIP dan
VIP.
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Bertukar Ide Positif, CASC Buka Diskusi
dengan Orang Tua dan Asosiasi Guru
Global Jaya School
Sebagian besar orang tua mungkin punya perasaan was-was
dengan jenis makanan apa yang dikonsumsi oleh anak-anak
mereka di sekolah. Apakah makanan itu higienis, cukup gizi,
dan bagaimana pula dengan rasanya?
Menjawab semua pertanyaan itu, Cardig Anugrah Sarana
Catering (CASC), sebagai penyedia jasa boga di kantin Global
Jaya School, pun mengajak orang tua dan asosiasi guru
Global Jaya School untuk berdiskusi dan bertukar ide positif,
Rabu (20/03), di Purantara Inflight Catering. Pertemuan dan
kegiatan diskusi ini dilakukan CASC untuk memastikan dan
meningkatkan kualitas pelayanan jasa boga kepada hampir
800 murid yang bersekolah di Global Jaya School.
Hingga saat ini, sekolah internasional yang berlokasi di
wilayah Bintaro ini masih mempercayakan kebutuhannya
kepada CASC.

Berbagi Kebaikan Bulan Ramadan
Bersama Anak-anak Yatim-Piatu
Menikmati hidangan berbuka puasa dengan keluarga
selalu

menjadikan

momen

ini

penuh

kehangatan.

Begitupun, berbuka puasa bersama saudara-saudara kita
dari panti asuhan nyatanya dapat juga menambah esensi
indahnya kebersamaan.
Suasana kehangatan yang sama pun dirasakan pula oleh
keluarga besar CAS Group dan anak usahanya saat
mengundang anak-anak santri dari Yayasan Marhamah,
Yayasan Al-Barkah, serta yayasan di sekitar Soekarno-Hatta
dan Rawajati untuk berbuka puasa bersama pada bulan
Ramadan lalu.
Senyum keceriaan, keluguan, hingga canda tawa mereka di
tengah-tengah

anggota

keluarga

besar

CAS

Group

mengingatkan kita tentang indahnya berbagi kebahagiaan
dalam persaudaraan.
Dalam suasana yang penuh dengan rasa kekeluargaan itu
pula, setiap anak-anak tidak melupakan momen pengikat
persaudaraan dengan saling bersalam-salaman dengan
anggota keluarga besar CAS Group.
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JATC, API Banyuwangi,
dan Malaysia Airline
Berhad Jajaki Kerja Sama
PT Jakarta Aviation Training Center (JATC) dan Akademi

Sepekan sebelumnya, Jumat (21/06) JATC juga telah

Penerbang Indonesia Banyuwangi (API Wangi) kembali

melakukan

menjajaki ruang lingkup kerja sama program Cadet

kunjungan ini, CEO JATC Arif Syafrie diajak berkeliling

Pilot Malaysia Airline Berhad (MAB), Jumat (28/06), di

melihat fasilitas pelatihan yang dimiliki API Wangi.

Hotel by Accor, Tangerang. Pertemuan ini sekaligus

Bahkan,

membahas program pendidikan penerbang dan lisensi

Penerbangan

terbang, baik Commercial Pilot Licence (CPL), Instrument

ditemani Chief Instructure API Wangi pun tak segan

Rating (IR), dan Multiple-Engine Rating (MER) yang

mengajak manajemen JATC untuk menjajal terbang

merupakan program dari Malaysia Airline.

menggunakan pesawat CESSNA

visitasi

Kepala
API

ke

Balai

API

Banyuwangi.

Pendidikan

Wangi

Geny

dan
Luhung

Dalam

Pelatihan
Prasojo

yang biasa dipakai

dalam pelatihan para calon penerbang.
Di sisi lain, tim audit yang terdiri atas perwakilan MAB
Academy Capt. Rohaizan Mohd. Rasyid dan Capt.

Adapun pengembangan kerja sama, baik dengan

Mohamad Khairul Ahmad Jahudi serta perwakilan Civil

institusi

Aviation Authority of Malaysia (CAAM) Capt. Mior Nor

penerbangan di bidang pelatihan dan pendidikan ini

Badrishah Bin Mohamad pun

melakukan audit

terus diupayakan JATC. Harapannya, ke depan—anak

terhadap simulator B737 NG dan fasilitas JATC di

usaha CAS Group—ini dapat berkontribusi dalam

Tangerang, Banten. Audit yang dilakukan tim audit ini

menyediakan pelatihan penerbangan yang berkualitas

merupakan bentuk pengawasan sebelum memberikan

dan mendorong industri penerbangan yang lebih

persetujuan kepada Malaysia Airline Berhad dalam

aman.

menggunakan fasilitas JATC.
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aviasi

maupun

maskapai

