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SEMANGAT INDONESIA
Setiap bulan Agustus, seluruh warga
Indonesia
tampak
semangat
untuk
mendekorasi sekelilingnya dengan warna
merah putih dan meramaikan semarak
peringatan HUT Proklamasi ke-72 dengan
tema nasional yang telah ditetapkan yaitu
Indonesia Kerja Bersama.
Diawal bulan Agustus 2017 ini, segenap
manajemen CAS Group berkumpul bersama
untuk menyatukan pandangan dan tujuan
dalam sebuah workshop bertajuk “To
Become The Best Partner for Government”
Kemudian dalam rangka memperingati HUT
Proklamasi RI ke-72, segenap karyawan/i CAS
Group dan Cardig International berpartisipasi
dalam acara Donor Darah dan Seminar
Kesehatan Breast Cancer. Selain itu,
diselenggarakan juga sejumlah perlombaan
seperti tenis meja dan lomba makan kerupuk
dikantor CASB.
Setelah selesai direnovasi, akhirnya fasilitas
ruang pelatihan CAS Group secara resmi telah
beroperasi dan diberikan nama CAStle.
Ruang training ini akan menjadi tempat
pelatihan yang mumpuni bagi segenap
karyawan CAS Group.

Kesempatan baik dibulan Agustus ini, CAS
Group telah terpilih sebagai salahsatu
korporasi tangguh di Indonesia pilihan
alumni ITB angkatan 1977 yang berlangsung
dikota Bandung, Jawa Barat.
Selain itu CAS Group bekerjasama dengan
Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjalankan
serangkaian roadshow Public Expose
Marathon dibeberapa kota besar di Indonesia
yaitu Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan
Surabaya.

Nuansa Merah Putih
Segenap karyawan dan karyawati CAS Group juga
ikut menyemarakkan suasana HUT Proklamasi RI
ke-72 dengan mengenakan pakaian nuansa merah
putih.

Dan CAS Group juga menerima penghargaan
dari PPM Manajemen atas komitmen
perusahaan mengangkat eksekutif berbasis
kompentensi dan profesionalisme.
Serta penandatanganan kerjasama antara
Jakarta Aviation Training Centre (JATC)
dengan pihak CAE Ltd untuk penempatan
simulator A320 terbarukan di Indonesia
menjadi salahsatu penutup yang manis
diakhir bulan agustus 2017 ini.

HUT RI ke-72
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Government
Relations Workshop
Bertempat diruang serbaguna PMAD pada
tanggal 2 – 3 Agustus 2017, CAS Group
mengadakan workshop bertajuk “To become
the Best Partner for Government”.
Workshop tersebut diikuti oleh 50 peserta
yang terdiri dari jajaran direksi dan para
pemangku kepentingan.
Dipandu oleh Bapak Hotasi Nababan, acara
tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari
dengan agenda yang cukup padat. Selain diisi
oleh para pembicara yang berkompeten
dibidang masing-masing. Hari pertama, para
pembicara terdiri dari direksi CAS Group,
KPPU, Bahar Associate serta Departemen
Perhubungan RI.
Hari kedua diisi sharing session dari para
peserta juga masukan dari para jajaran direksi
yang kemudian dilanjutkan oleh pihak GE

untuk memberikan masukan mengenai best
pratices in dealing with governments. Hasil dari
workshop tersebut akan menjadi panduan
bagi para stakeholders di CAS Group untuk
bisa menjadi best partner bagi pemerintah RI.

Peresmian CAS Group
Training Facility - CAStle
Setelah
mengalami
renovasi, akhirnya pada
tanggal 8 Agustus 2017
fasilitas ruang training
CAS
Group
telah
diresmikan. Dan acara
peresmian
tersebut
bersamaan
dengan
pemberian hadiah kepada
pemenang
sayembara
pemberian nama ruang
training tersebut.
Pemenangnya
jatuh
kepada Bapak Indra Erfan
Septiyan – karyawan
salahsatu unit usaha PT
JAS
unit
Cargo
Cengkareng. Dari 64 nama
yang
diperoleh
dari
sayembara
tersebut,
akhirnya terpilih CAStle.

Castle yang secara harafiah memiliki arti
istana atau benteng dan diharapkan menjadi
istana pengetahuan CAS Group. Dan CAStle
merupakan singkatan dari CAS Training
Learning and Education.
Bapak Radianto Kusumo dan Ibu
Widianawati D. Adhiningrat secara simbolis
membuka ruang training tersebut serta
memberikan hadiah kepada pemenang
sayembara tersebut.
Acara peresmian kemudian diitutup dengan
doa bersama dan pemotongan tumpeng
yang dihadiri segenap karyawan/i CAS Group.
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Donor Darah dan Seminar Kesehatan –
Pencegahan Breast Cancer
Setetes darah bisa membantu sebuah nyawa
dan
sebagai
salahsatu
serangkaian
peringatan HUT RI ke-72, CAS Group dan
Cardig International (CI) melakukan acara
donor darah yang berlangsung pada tanggal
14 Agustus 2017 diruang serbaguna Menara
Cardig Lt.4.
Bekerjasama dengan Palang Merah
Indonesia (PMI), acara tersebut berjalan
dengan lancar dan didapatkan 70 kantong
darah dari 85 peserta yang telah mendaftar
sebagai peserta donor. Seperti yang kita
ketahui bahwa setetes darah akan sangat
membantu bagi mereka yang membutuhkan.
Dan untuk para pendonor mereka juga kan
mendapatkan efek kesehatan yang baik
karena sel darah akan memproduksi darah
yang baru dan baik bagi tubuh.
Kemudian siang harinya para wanita diajak
untuk mendengarkan dan berbagi dengan
para
pejuang
LovePink
mengenai
pencegahan kanker payudara. Para survivor
tersebut memberikan pencerahan kepada
para wanita untuk secara dini bisa
memeriksakan kesehatan payudara mereka
secara mandiri.
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Public Expose Marathon
Roadshow 2017
JAKARTA, SEMARANG, YOGYAKARTA, SURABAYA

Bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia,
CAS Group melakukan serangkaian roadshow
kebeberapa kota besar di Indonesia yaitu
Jakarta,
Semarang,
Yogyakarta
dan
Surabaya. Acara Public Expose Marathon
tersebut dilakukan untuk memperkenalkan
kepada publik mengenai kinerja keuangan
perusahaan dikuartal I 2017 dan juga rencana
Pengembangan.
Para pelaku bisnis, media dan mahasiswa
menghadiri acara public expose marathon
tersebut dikota-kota besar tersebut. Dan
beragam pertanyaan menarik dilontarkan
pada sesi tanya jawab, sehingga membantu
mengenalkan bisnis CAS Group kepada
publik.

Ibu Widinawati D. Adhiningrat selaku Chief
Corporate Affairs Officer & Corporate Secretary
CAS Group memberikan pemaparan selama
roadshow Pubex Marathon berlangsung

Penghargaan Korporasi Tangguh Indonesia
Pilihan Alumni ITB Angkatan 1977
PT Cardig Aero Services Tbk (CAS Group) telah
terpilih sebagai salahsatu korporasi tangguh di
Indonesia oleh alumni ITB angkatan tahun 1977.
Bertempat diaula barat Institut Teknologi
Bandung (ITB) pada hari jumat tanggal 18 Agustus
2017, Bapak Hotasi Nababan mewakili
manajemen CAS Group memberikan pidato
singkat mengenai CAS Group dan menerima
penghargaan sebagai korporasi tangguh Indonesia
diatas panggung.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah alumni ITB
angkatan 1977 dan para mahasiswa/i Institut
Teknologi Bandung.
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Penandatangan Kerjasama
JATC dengan CAE
Singapura, 29 Agustus 2017 – Jakarta
Aviation Training Centre (JATC)
melakukan penandatangan kerjasama
dengan pihak CAE untuk pemasangan
full-flight-simulator (FFS) Airbus A320 di
Indonesia.
Rencana pemasangan simulator Airbus
A320 tersebut akan dimulai pada akhir
tahun 2017 ini untuk melengkapi
simulator yang sudah ada di JATC saat
ini.
Diwakili oleh Bapak Arif Syafrie selaku
Presiden Direktur JATC melakukan
penandatangan kerjasama tersebut
dengan Bapak Nick Leontidis selaku
Presiden Group CAE.

Anugrah PPM Manajemen
Kepada CAS Group

Penghargaan PPM Manajemen diberikan kepada CAS Group atas komitmen penempatan eksekutif berbasis kompetensi dan
profesionalisme. Dalam rangka HUT ke-50 PPM Manajemen yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus 2017 dihotel Westin Jakarta,
anugrah penghargaan tersebut diberikan kepada CAS Group sesuai dengan beberapa pertimbangan seperti sejalan dengan nilai-nilai
luhur PPM yaitu pelopor, luhur, unggul dan santun. Serta memiliki kepedulian terhadap Pengembangan organisasi dan SDM
diperusahaan, menjadi mitra strategis dan menjadi bagian dalam tumbuh kembang perjalanan 50 tahun PPM Manajemen. Bapak Ricko
Sugyanto selaku Group Head Human Capital menerima penghargaan tersebut sebagai perwakilan dari CAS Group.
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