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Pembaca yang berbahagia,
Belum genap satu bulan momentum Hari Ulang

Di saat kita telah berhasil membangun kepercayaan

Tahun ke-74 Republik Indonesia kita lalui, tetapi

pelanggan, kita tidak boleh lengah untuk terus

kecintaan dan semangat membangun negeri ini

berkomitmen memberikan pelayanan prima dengan

tidak pernah pudar dalam diri kita. Layaknya

setulus hati. Kita meyakini bahwa dengan berfokus

semangat

pada kebutuhan pelanggan, kita dapat memberikan

kita

dalam

mencintai

negeri

ini,

semangat itu pula yang selalu kita junjung untuk

solusi secara akurat dan efektif.

tetap fokus dalam menjadi solusi jasa penunjang
kebandarudaraan yang terdepan.

Hal itu pula ‘lah yang kita lakukan saat ditunjuk oleh
kru pesawat kepresidenan UEA dan Malaysia untuk

Bahkan, beberapa waktu lalu tiga anak usaha CAS

melayani kebutuhan in-flight catering tamu besar

Group

Luxemburg—

negara. Kita berbangga sekaligus memiliki tanggung

Eropa—untuk

jawab yang besar karena dalam melayani mereka

dipercaya

perusahaan

kargo

oleh

Cargolux,

terbesar

di

menangani kebutuhan cargo & ramp handling,
engineering,

serta

in-flight

catering

kita membawa nama Indonesia.

mereka.

Tentunya, hal ini semakin mengokohkan posisi CAS

Akhir kata, adalah semangat bekerja dan berinovasi

Group sebagai yang paling terdepan dalam urusan

yang tidak pernah luntur yang kita butuhkan untuk

penyediaan jasa penunjang kebandarudaraan.

membuat perusahaan ini semakin besar dan maju.
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CAS Group dan Anak Usaha Meriahkan
Perayaan 17-an

Dekorasi bendera merah putih lengkap
dengan balon dan sorak sorai peserta
lomba bukan hanya menjadi suasana yang
identik

dengan

lingkungan

perayaan

tempat

tinggal

17-an
kita,

di
loh.

Antusiasme dan semangat memeriahkan
Hari

Kemerdekaan

ternyata

juga

Republik

dirasakan

Indonesia

oleh

banyak

pegawai perusahaan, tidak terkecuali CAS
Group dan anak usaha.
Meski

disibukkan

dengan

berbagai

kantor,

tak

menyurutkan

keinginan

pegawai

CAS

Group

dan

perwakilan anak usaha untuk ikut serta
perlombaan

atau

sekadar

memberikan dukungan kepada perwakilan
tim yang bertanding. Beberapa bahkan
tampak

kompetisi dan perlombaan hiburan dalam
kegiatan

perayaan

HUT

mengenakan

atribut

yang

menunjukkan identitas tim masing-masing.

ke-74

RI

yang

dituanrumahi CAS Group, setelah dua hari
sebelumnya telah diadakan partai penyisihan
pada

kategori

sport

mempertandingkan

pekerjaan

dalam

Rabu (28/08), menjadi puncak pelaksanaan

games.
tenis

Selain
meja

beregu/perorangan dan catur, CAS Group
juga menggelar lima perlombaan hiburan
yang meliputi lomba estafet baju, estafet
karet, Kahoot, blind make up, serta makan
kerupuk.
Walau

dalam

suasana

kompetisi,

semua

peserta pun tetap bermain sportif sepanjang
perlombaan loh. Menarik ‘kan?
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Rayakan Ulang Tahun, CAS Group Bagikan Tumpeng
kepada Anak Usaha
Pemotongan tumpeng oleh Presiden Direktur CAS
Group

Nurhadijono

Nurjadin,

Jumat

(26/07),

menandai perayaan ulang tahun ke-10 CAS Group
yang diadakan di Menara Cardig, Jakarta. Acara
yang juga dihadiri oleh beberapa pejabat CAS
Group, yakni Wakil Presiden Komisaris Djoko
Suyanto, Komisaris Adji Gunawan, dan Komisaris
Hasiyanna Syarain Ashadi itu sekaligus menjadi
momen silaturahmi di antara jajaran dewan
komisaris, dewan direksi, dan pegawai CAS Group.
Mesti tidak dilangsungkan bertepatan dengan
tanggal lahir CAS Group yang jatuh pada 16 Juli,
pertemuan lintas unsur pegawai CAS Group ini
nyatanya tetap sarat akan suasana kekeluargaan.
Di tengah-tengah acara perayaan satu dasawarsa
CAS Group, seluruh jajaran komisaris, direksi, dan
pegawai pun mendoakan agar CAS Group dapat
menjadi

perusahaan

yang

secara

berkesinambungan dapat tumbuh dan menjadi
semakin maju.
Sementara itu, kebahagiaan dalam memperingati
ulang tahun CAS Group juga dirasakan di seluruh
unit bisnis. Tumpeng persembahan dari CAS
Group pun tidak ketinggalan menjadi hidangan
makan siang bagi seluruh pegawai di unit usaha.
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Anak Usaha CAS Group Layani Kebutuhan Kebandarudaraan
Cargolux di Jakarta

Pengalaman PT Jasa Angkasa Semesta (JAS) selama

Sementara itu, Head Corporate Communications

35 tahun di bidang layanan kebandarudaraan

Cargolux

sukses

dukungan

menarik

minat

Cargolux

Airlines

Sigurdardottir
sertifikasi

Moa

Safety

mengungkapkan,
Audit

for

Ground

International untuk memulai kemitraan dalam

Operation (ISAGO) yang telah diperoleh JAS dari

penanganan ramp handling dan cargo handling

IATA serta sertifikasi RA3 melengkapi pengalaman

milik maskapai kargo asal Eropa itu. Dengan diiringi

JAS dalam menangani layanan ground handling dan

water salute, Senin (24/06), maskapai yang mulai

cargo handling.

melayani penerbangan secara terjadwal untuk rute
Luxemburg-Jakarta ini pun disambut langsung oleh

Bahkan,

JAS

Presiden Direktur JAS Adji Gunawan.

gudangnya

juga

telah

dengan

melengkapi

sistem

fasilitas

pengamanan

dan

penanganan yang sangat memadai, seperti CCTV,
Adji mengungkapkan bahwa Cargolux saat ini
menjadi

maskapai

satu-satunya

yang

cold storage, hingga pet shelter.

mampu

mengangkut kargo 200-300 ton per bulan untuk

Di sisi lain, dua anak usaha CAS Group lainnya, PT

rute

pun

JAS Aero Engineering (JAE) dan Purantara Mitra

meyakini dukungan JAS dalam penanganan urusan

Angkasa Dua (PMAD) juga dipercaya Cargolux

kebandarudaraan

untuk melayani kebutuhan engineering serta in-

penerbangan

Eropa
ini

Indonesia.
dapat

Ia

membantu

pengembangan lini bisnis Cargolux di Indonesia.

flight catering. Dengan keterlibatan JAS, JAE, dan
PMAD dalam pemenuhan kebutuhan Cargolux, hal

“Ini merupakan kontrak bisnis pertama yang diraih

ini semakin mengukuhkan posisi CAS Group

JAS pada 2019. Suatu kebanggaan bagi kami dapat

sebagai

terpilih dalam memberikan layanan ramp dan

kebandarudaraan yang terpadu.

cargo handling bagi maskapai kargo terbesar Eropa
ini," ungkap Adji dalam keterangan persnya, Senin
(24/06).

penyedia

solusi

kebutuhan
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Permudah Urusan di Bandara dengan
Layanan Asisten Pribadi dari ASA
Layanan asisten pribadi di lingkungan bandara kini
dapat diperoleh semudah mengakses aplikasi
virtual Airport Special Assistance (ASA) yang
diluncurkan PT Jasa Angkasa Semesta (JAS), Kamis
(15/08), di Hotel Ashley. Pada dasarnya, fitur pada
aplikasi

ini

mendapatkan

memudahkan
layanan

pengguna

asisten

untuk

pribadi

dan

mendapatkan pendampingan dari personel ASA
untuk

mengurus

berbagai

hal

di

lingkungan

bandara, seperti check-in, layanan imigrasi, hingga
pengurusan bagasi.
Bahkan, JAS juga telah bekerja sama dengan
beberapa pihak untuk memperkaya layanan yang
dapat

dimanfaatkan

pengguna

ASA,

seperti

asuransi perjalanan oleh WE+, layanan pemadu
moda melalui kemitraan dengan Grab dan Track,
hingga penyediaan voucher makan yang dapat
digunakan di 22 tenants di sekitar Terminal 3

"Hadirnya

Bandara Soekarno-Hatta.

penyempurnaan

layanan

ASA

ini

pengalaman

sebagai

langkah

penumpang

dan

penyediaan diferensiasi layanan. Hal ini adalah
kunci penting bagi JAS yang sekarang sudah
berusia 35 tahun," ucap Presiden Direktur JAS Adji
Gunawan dalam keterangan tertulisnya.
Saat ini layanan ASA sudah dapat dinikmati di 6
bandara besar di Indonesia, di antaranya Bandara
Soekarno Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan
Bandara Kualanamu. Di samping itu, layanan ini
juga sudah dapat dimanfaatkan bagi pengguna ASA
yang sedang berada di Bandara Internasional
Changi, Singapura.
Direktur

Umum

JAS

Sigit

mengungkapkan, respons pengguna

Muhartono
terhadap

layanan yang dapat diakses melalui ASA pun sangat
positif.

Menurutnya,

calon

penumpang

dapat

semakin nyaman berada di bandara karena dapat
mengakses layanan asisten personal ini dengan
pendekatan digital.

canva.com

casgroup.co.id
06 | WHAT’S ON CAS GROUP

4 Pegawai Terbaik Versi JAE Periode Maret dan Juni
PT JAS Aero Engineering (JAE) menganugerahkan masing-masing 4 orang sebagai pegawai terbaik untuk
periode bulan Maret dan Juni yang terpilih mewakili setiap stasiun operasional. Untuk bisa terpilih sebagai
pegawai terbaik, nyatanya tidaklah mudah loh.
Empat pegawai terbaik ini harus memiliki “magnet” yang kuat untuk dapat dipilih oleh manajer stasiun atau
pengawas. Pasalnya, ada puluhan hingga ratusan kandidat yang harus diseleksi oleh manajer stasiun atau
pengawas dari masing-masing stasiun operasional JAE.

Ada beberapa tolok ukur yang dijadikan dasar penilaian dalam pemilihan pegawai terbaik ini, meliputi
kinerja, kemampuan kerja sama, dan kerja tim. Harapannya, pemilihan pegawai terbaik yang rutin diadakan
setiap 3 bulan sekali ini dapat mendorong seluruh pegawai untuk memberikan kontribusi kepada JAE berupa
kinerja terbaiknya dalam melayani klien.
Yang tidak kalah penting, pemilihan pegawai terbaik ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi
sumber daya yang paling utama dalam perusahaan, yakni seluruh pegawai.
terpilih ya.
Pegawai terbaik periode bulan Maret 2019
CGK

: Fahmi F. Said Djibran - Mekanik

DPS

: Wayan Wirawan - Senior Leader

SUB

: Eko Ruli Prihandika - Ketua Teknisi

Remote station

: Widodo - Station Superintendent (SRG)

Pegawai terbaik periode bulan Juni 2019
CGK

: Agus Tayat - Senior Leader

DPS

: I Gede Raka Mujana - Teknisi Senior

SUB

: Wahju Sambodo - Senior Leader

Remote station

: Peter R.M. Wattimena (BPN)

Selamat atas pegawai yang
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Diskusikan Proyek di Bintan, JAE Lakukan
Pertemuan dengan Kemenperin
Rencana pemerintah untuk mengoperasikan kawasan industri penerbangan atau aerospace di Bintan pada
2021 membuka peluang bagi PT JAS Aero Engineering (JAE) untuk mengembangkan lini bisnisnya. Untuk itu,
Presiden Direktur JAE Werry Orbani pun menghadiri undangan pertemuan dengan Direktur Jenderal
Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Harjanto dan Direktur
Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Putu Juli Ardika untuk mendiskusikan rencana
pembangunan proyek kawasan industri penerbangan di Bintan pemberian insentif pajak pada suku cadang
pesawat serta pembebasan bea impor dan ekspor untuk barang-barang produksi ulang pada Senin (23/07)
di kantor Kementerian Perindustrian.
Pertemuan yang juga dihadiri perwakilan dari pengelola proyek aerospace park di Bintan serta Sekretaris
Umum IAMSA ini pun turut membahas program Dana Vokasi serta isu pemberian insentif kepada penyedia
jasa maintenance repair overhaul (MRO).

JATC Latih 113 Peserta Airnav Indonesia
Pertengahan 2019, Jakarta Aviation Training Center (JATC) ditunjuk
Airnav Indonesia untuk menjadi pelaksana program International
Civil Aviation Organization - English Language Proficiency Assessment
(ICAO - IELP). Program yang diikuti oleh 113 personel Air Traffic
Control dan Aeronautical Communication Officer ini telah dimulai
sejak 13-30 Agustus dan dilaksanakan secara tersebar di enam
kota, meliputi Bengkulu, Pekanbaru, Manado, Ambon, Tarakan, dan
Yogyakarta.
Menariknya, selain bisa bertemu dengan profesional dari berbagai
latar belakang, JATC juga mempelajari kesulitan-kesulitan yang
dihadapi oleh peserta selama program assessment ini berlangsung.
Untuk itu, instruktur JATC pun membuka sesi diskusi serta
memberikan
mempraktikkan

dorongan

kepada

kemampuan

peserta

setiap
sebagai

peserta
strategi

untuk
untuk

meningkatkan kemampuan mereka.
Harapannya, tentu agar setiap peserta dapat mencapai standar
ICAO dalam kaitannya dengan kemampuan bahasa Inggris serta
menjadikan JATC sebagai pelaksana pelatihan yang unggul di Asia,
terutama dalam mencetak lulusan-lulusan yang berkompetensi.
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Purantara Layani Menu VVIP Dua Tamu Besar Negara
Purantara Mitra Angkasa Dua menjadi mitra pilihan kru pesawat kepresidenan Uni Emirate Arab (UEA)
untuk menyiapkan sajian VVIP in-flight catering bagi Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayed al
Nahyan dan delegasi dalam perjalanannya kembali ke Abu Dhabi.
Tidak hanya itu, kru pesawat Putra Mahkota UEA juga mempercayakan seluruh kebutuhan ground
handling, cargo handling, serta engineering pesawat mereka di Jakarta, kepada anak usaha CAS Group
lainnya, yakni Jasa Angkasa Semesta (JAS) dan JAS Aero Engineering (JAE).
Sheikh Mohammed—yang merupakan putra ketiga dari Presiden pertama Uni Emirate Arab Zayed bin
Sultan Al Nahyan—ini melakukan lawatan ke Indonesia untuk membahas rencana kerja sama bilateral
dan investasi di berbagai sektor di Indonesia.
Sementara itu, selang sebulan setelah kunjungan Putra Mahkota UEA, Purantara Mitra Angkasa Dua
(PMAD) kembali dipercaya untuk menyiapkan sajian menu VVIP bagi tamu besar negara, yakni Raja
Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatauddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja
Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Senin (26/08).
Adapun Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri melakukan lawatan ke Indonesia selama 4 hari (26 29/08) untuk membahas hubungan bilateral di antara kedua negara, terutama yang terkait dengan kerja
sama ekonomi, dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara. Rombongan Raja dan
Permaisuri Malaysia ini juga menyempatkan diri melakukan kunjungan ke Yogyakarta untuk mengadakan
pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.
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Presentasi Sajian Purantara untuk Oman Air
Kelezatan dan presentasi menu in-flight catering
yang disajikan awak kabin sering kali menjadi hal
yang selalu kita ingat saat menikmati perjalanan
udara dengan salah satu maskapai penerbangan, di
samping

keramahan

awak

kabin,

kelengkapan

pilihan layanan hiburan, dan kenyamanan tempat
duduk.
Tentunya

fasilitas

ini

dapat

kita

jumpai

pada

perjalanan udara yang dilayani oleh maskapai full
service, terutama pada business class dan first class.
Tapi, terbayangkan ‘kah kalian bagaimana maskapai
penerbangan

bisa

mempercayakan

sajian

hidangannya kepada mitra catering-nya? Nyatanya,
untuk bisa dinikmati oleh penumpang pesawat,
sajian in-flight catering harus melalui beberapa
tahapan loh, di antaranya meals presentation.
Pada awal Mei lalu, tim Purantara Mitra Angkasa Dua
(PMAD) pun mengikuti tahapan meals presentation
kepada salah satu mitranya, Oman Air. Tidak hanya
memastikan cita rasa dari masakan, tim Purantara
juga memastikan setiap detail dan komposisi telah
memenuhi spesifikasi yang ditentukan Oman Air.
Hasilnya? Voila, sajian cantik bercita rasa tinggi pun
siap dinikmati penumpang setia Oman Air.

Our Finance

OVERVIEW
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Jajaki Pengembangan Bisnis di Kawasan Industri Suryacipta,
CASC Kenalkan Layanan Industrial Catering

Pertemuan

para

pimpinan

perusahaan

manufaktur yang diadakan oleh PT Suryacipta
Swadaya, Rabu (24/07), dimanfaatkan oleh PT
Cardig Anugra Sarana Catering (CASC) untuk
mengembangkan lini bisnisnya, melalui kegiatan
pengenalan sekaligus pemasaran jasa catering
CASC.
Dengan berbagai keunggulan dan pengalaman
yang

dimiliki,

industrial

CASC

catering

pun
yang

yakin

layanan

dikelolanya

jasa

mampu

menjadi solusi kebutuhan setiap perusahaan.
Pada

acara

itu,

tamu

yang

hadir

pun

berkesempatan untuk mencicipi sajian yang telah
disiapkan oleh tim CASC. Hal ini mendapatkan
respons positif dari para pimpinan perusahaan
yang mayoritas berasal dari Jepang.

”WE
CARE
ABOUT
OUR
CUSTOMERS,
AND
WILL
SEEK TO UNDERSTAND THE
CUSTOMER
FIRST,
THEN
DEVELOP SOLUTIONS FOR
THEIR NEEDS” CAS VALUE
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CASC Layani Pasien dan
Tamu Rumah Sakit YARSI
Mengawali bulan Juli 2019, PT Cardig Anugra
Sarana Catering berhasil memperluas jangkauan
bisnisnya dengan menjalin kemitraan bersama
Rumah Sakit YARSI dalam menyediakan jasa boga.
Di samping melayani kebutuhan makan pasien
rumah sakit, CASC juga dipercaya untuk mengelola
Cafe RS YARSI yang terletak di lantai dasar
bangunan rumah sakit.
Untuk menjaga kepercayaan rumah sakit yang
belum lama diresmikan oleh Wakil Presiden
Indonesia
berusaha

Jusuf

Kalla

menerapkan

itu,

CASC

sistem

pun

selalu

manajemen

keamanan pangan. Di samping itu, dapur yang
dimiliki CASC juga sudah bersertifikasi halal dari
Majelis Ulama Indonesia.

canva.com
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CASB Terima Kunjungan Studi Banding Selangor
& Kuala Lumpur Laundry Association

PT Cardig Anugra Sarana Bersama (CASB) menerima kunjungan studi banding Selangor & Kuala Lumpur
Laundry Association, Jumat (12/07), di workshop Narogong, Bogor. Selain berkeliling melihat fasilitas di ruang
operasional, Head of Sales & Marketing CASB Agus Suryana pun memberikan penjelasan tentang alur dan
tata cara pencucian linen kepada rombongan asosiasi.

Perluas Jejaring Usaha, CASB Hadiri Expo Clean &
Expo Laundry
Gelaran Expo Clean & Expo Laundry di Jakarta
International Expo (JIExpo) Kemayoran, (11/07)
dimanfaatkan oleh PT Cardig Anugra Sarana
Bersama (CASB) untuk membangun jejaring baru,
mempelajari

potensi

inovasi-inovasi

di

pasar,

sektor

serta
jasa

mengenali

binatu

dan

kebersihan. Selain mengunjungi ruang pamer
(booth)

beberapa

penyedia

laundry

machine,

rombongan CASB pun juga menyempatkan diri
mendatangi ruang pamer asosiasi, di antaranya
Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia.
Upaya penguatan lini bisnis CASB pun terus
dilakukan

untuk

mengembangkan

prospek

perusahaan ke depan. Dengan potensi pasar
properti komersial dan residensial di Jakarta yang
mencapai 7,1 meter pada tahun 2018, CASB pun
yakin bisnis jasa binatu ke depan akan semakin
prospektif.

