
PRE-FLIGHT SAFETY DEMONSTRATION 
 

Selamat  siang. 
Selamat datang kepada para penumpang atas penerbangannya dengan 
pesawat Garuda Airbus A-300.  
Pesawat ini dipimpin oleh Kapten Hengky. 
Penerbangan ini menuju Bandara Nguhra Rai, Bali,  dan akan ditempuh 
dalam waktu dua jam duapuluh menit dengan ketinggian 33.000 kaki diatas 
permukaan laut. 
Pesawat ini dilengkapi dengan enam pintu darurat, dua di depan, dua  di 
tengah, dan dua lagi di belakang pesawat.  
Sesuai dengan peraturan penerbangan internasional, kami harus 
memperagakan cara-cara penyelamatan diri apabila dalam keadaan darurat. 
Di bawah kursi Anda terdapat baju pelampung. Baju pelampung ini dipakai 
hanya dalam pendaratan darurat di dalam laut. Kenakanlah baju pelampung 
ini seperti yang diperagakan oleh awak pesawat kami. Kemudian 
kancingkanlah baju pelampung ini. Tariklah kedua tali   hingga 
mengembang atau tiuplah kedua pipa karet hingga baju pelampung 
mengembang. Apabila sumbat baterai dilepas dan kena air, maka lampu 
akan menyala. 
Apabila tekanan didalam pesawat menurun secara tiba-tiba, maka masker 
oksigen akan keluar dari tempatnya. Apabila Anda sedang merokok segera 
matikanlah rokok Anda dan kenakanlah masker oksigen diatas hidung dan 
mulut  dan bernapaslah seperti biasa. 
Bagi para penumpang yang membawa anak, sebaiknya lebih dulu memakai 
masker oksigen sebelum membantu anaknya. 
Bacalah kartu petunjuk penyelamatan diri yang terdapat di dalam kantong 
kursi dihadapan Anda dengan seksama.  
Bagasi harus disimpan dibawah tempat duduk Anda atau di tempat 
penyimpanan di atas. 
Penggunaan telepon genggam, televisi, radio, dan CD player dilarang 
selama penerbangan karena akan mengganggu sistem komunikasi dan  
navigasi pesawat 
Demi kenyamanan  penerbangan Anda, kenakanlah sabuk pengaman, 
tegakkanlah sandaran kursi, lipatlah meja, dan matikanlah rokok Anda.  
Kapten dan awak pesawat mengucapkan terima kasih dan selamat terbang 
bersama Garuda Indonesia. 
      
     *****************  
 



Para penumpang yang kami hormati, beberapa saat lagi pesawat akan segera 
mendarat di Bandara Nguhra Rai, Bali, maka tegakkanlah sandaran kursi, 
lipatlah meja, matikanlah rokok dan kenakanlah sabuk pengaman Anda. 
Terima kasih atas perhatiannya. 
 
     ***************** 
 
Para penumpang yang kami hormati, Kita telah mendarat di  Bandara 
Nguhra Rai, Bali. Maka tetaplah duduk dan memakai sabuk pengaman Anda 
sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan sampai lampu tanda 
kenakan sabuk dipadamkan demi keselamatan Anda. 
Bagi para penumpang dengan tujuan Bali, kami  seluruh awak pesawat  
mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangannya 
bersama Garuda Indonesia. 
Dan bagi para penumpang yang akan melanjutkan perjalanannya ke Jakarta, 
Anda boleh tetap di dalam pesawat atau boleh menunggu di Ruang Transit 
dengan menunjukkan pas naik dan ambillah Kartu Transit Anda dari 
petugas. Pesawat ini akan berhenti di sini selama 40 menit. 
Bagi penumpang yang akan pindah pesawat harap lapor ke bagian Pindah 
Pesawat di dalam terminal. 
Periksalah kantong kursi Anda dan bagasi Anda supaya jangan ada yang 
tertinggal. Kapten dan awak pesawat Garuda Indonesia mengucapkan terima 
kasih dan sampai bertemu lagi pada penerbangan yang akan datang. 


