5 Benda yang Tak Boleh Dibawa ke Pesawat

Ketika terbang, ada persyaratan keselamatan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap
penumpang. Langkah-langkah keamanan yang telah ditetapkan ini, ditujukan untuk
menjaga keamanan penumpang. Setiap maskapai harus mengikuti pedoman
Transportation Safety Administration (TSA) untuk mengijinkan barang apa yang bisa
dibawa maupun dilarang di dalam pesawat terbang.
Beritahukan kepada si Kecil barang-barang apa saja yang tidak bisa dibawa ke dalam
pesawat, untuk mencegah masalah di pos pemeriksaan keamanan.
Benda Tajam
TSA saat ini tidak mengijinkan pembawaan benda tajam di dalam pesawat. Selain gunting,
benda-benda seperti pisau, alat cukur, dan gunting kuku tidak diperbolehkan dibawa
masuk ke dalam pesawat, kecuali barang-barang tersebut berada di dalam koper dan
dimasukkan ke bagasi. Pastikan untuk membungkus benda tajam tersebut untuk
mencegah koper rusak karena tersayat atau melukai petugas yang memeriksa koper
Anda.
Alat Olahraga
Alat olahraga seperti tongkat baseball, peralatan hoki, tongkat golf, peralatan ski, dan
perlengkapan berenang dilarang dibawa ke dalam pesawat. Selain melanggar aturan
keamanan, membawa barang-barang berukuran besar tersebut dapat mengganggu

kenyamanan penumpang lain. Untuk membawanya, letakkan di dalam tas khusus dan
masukkan ke dalam bagasi pesawat.
Peralatan Pertukangan
Peralatan pertukangan yang diijinkan dibawa ke dalam pesawat adalah alat-alat yang
panjangnya kurang dari 18 cm dan tidak memiliki bagian tajam, seperti kunci pas, obeng,
dan tang. Hal ini dimaksudkan agar tidak berisiko melukai diri sendiri maupun penumpang
lain. Barang-barang seperti palu, gergaji, linggis, kapak, dan bor listrik harus melalui
pemeriksaan, dibungkus dengan baik di dalam koper untuk mencegah kerusakan, serta
hanya diperbolehkan dibawa dalam bagasi.
Bahan Mudah Terbakar
Bahan-bahan kimia dan alat-alat yang dapat menyulut api dilarang dibawa ke dalam
pesawat, meliputi aerosol, cat semprot, cairan pemutih, korek api, dan kompor. Anda
diperbolehkan membawa korek api berjenis non-strike anywhere ke dalam kabin
penumpang.
Souvenir atau Oleh-oleh
Ada beberapa barang yang biasa digunakan tapi tidak diperbolehkan masuk ke dalam
pesawat, misalnya produk kosmetik berbentuk gel maupun cairan hanya boleh dibawa jika
berbobot kurang dari 3,4 ons. Selain itu, benda yang memiliki cairan di dalamnya, seperti
snow globe, juga dilarang dibawa ke dalam pesawat.
Demikian daftar barang-barang yang dilarang masuk ke dalam pesawat. Semoga dapat
memberikan pengetahuan pada Anda sebelum bepergian dengan aman dan nyaman
menggunakan pesawat terbang.
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