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Seluruh Anggota
Ikatan Pilot Indonesia
Di
Tempat

Dengan Hormat,
Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan 1440 H/2019 yang merupakan ibadah wajib bagi umat
muslim yang akan dilaksanakan beberapa hari kedepan.
Mengingat Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa puasa adalah ibadah Wajib namun sebagai seorang
musafir diperbolehkan mengganti puasanya sebagai rukhshah safar, serta mengingat surat edaran
SE 023 DKPPU tentang kondisi kesehatan penerbang dalam menjalankan ibadah puasa,
maka IKATAN PILOT INDONESIA mengingatkan kepada seluruh Pilot Indonesia agar memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
1. Mengatur waktu istirahat sebagai bagian dari Professionalism Attitude demi menjaga agar
tubuh tetap dalam kondisi Fit to Fly.
2. Memulai misi penerbangan dengan berdo'a sebagai rangkaian ibadah dalam menjalankan
tugas.
3. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebelum melaksankan tugas terbang sebagaimana
yang diatur pada CASR 121.535 dan CASR 135.537 dalam rangka memastikan kesiapan kondisi
fisik sebelum melaksanakan tugas terbang.
4. Memperhatikan penurunan kondisi fisik maupun psikis sebagai dampak menjalankan ibadah
puasa yang dapat berpengaruh pada penurunan safety awareness, dan tidak memaksakan diri
demi menjaga keselamatan penerbangan, terutama pada single pilot operation.
5. Menerapkan Threat-Error Management sebagai langkah antisipasi terhadap keadaan yang
membahayakan keselamatan penerbangan :
a. Informasikan Threat dan Error secara verbal kepada kolega/pairing atau team kerja
Anda (Multi-Crew Operation).
b. Tidak terburu-buru (rush syndrome) dan memenuhi persyaratan SOP.
c. Threat dan konsekuensinya diantisipasi serta memanfaatkan all resources yang
tersedia untuk mengelola Threat.
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Demikian himbauan keselamatan ini disampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan
diberi kesehatan yang prima dalam menjalankan tugas terbang.
Kami segenap pengurus BP IPI mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1440 H,
semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua.
Salam,
Chairman AAP - IPI

Capt. Cecep Cahyana
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