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LPG BAHAN BAKAR MASA DEPAN 

Negara-negara Industri mulai memikirkan energi pengganti bahan bakar minyak. Bahan 
bakar gas cair, yang kita kenal dengan merk dagang LPG merupakan alternatif yang 
banyak dicoba. 

Pemakaian bahan bakar gas ini, di Indonesia telha meliputi seluruh aspek kehidupan. 
Mulai dari rumah tangga hingga industri. Mulai dari kompor di dapur, penghangat 
ruangan, shower, hingga bahan bakar penggerak mesin. Paling hangat dalam ingatan kita 
adalah api PON XIII yang dibawa dari desa pemekasan Madura, sebagai bahan bakar 
obornya adalah gas cair LPG. Demikian pula pada kaldron api PON XIII menggunakan 
bahan bakar gas cair LPG. 

LPG DAN RUMAH ANDA 

Bahan bakar gas LPG tidak hanya dapat anda gunakan sebagai bahan bakar kompor saja. 
LPG juga dapat anda gunakan sebagai bahan bakar pemanas ruangan anda pada daerah 
yang bersuhu cukup dingin. Daya pemanasnya dapat digunakan sebagai pembangkit alat 
pemanas ruangan anda. Penggunaan tungku dengan bahan kayu dapat dikurangi, 
sehingga lingkungan sekitar tidak rusak akibat penebangan pohon yang semena-mena. 

Sebagai pemanas air pada kamar mandi anda, LPG bekerja cukup handal. Dengan daya 
pemanas sebesar 60%, pemakaian LPG di kamar mandi akan lebih hemat dan efisien 
dibandingkan energi pemanas lainnya. Gas LPG dapat pula anda gunakan sebagai alat 
penerangan, pengganti lampu tempel berbahan bakar minyak tanah. Keuntungan yang 
akan anda peroleh adalah : dinding tidak menjadi kotor. Dengan lampu minyak, akan 
mengeluarkan asap dan dapat mengotori dinding rumah anda. Namun LPG yang tidak 
mengeluarkan asap pembakaran menjamin kebersihan dinding rumah anda. Keuntungan 
lainnya akan anda peroleh berupa prestise di depan mata para sahabat dan relasi terdekat. 
Rumahanda tampak bersih, menarik apik dan cantik dengan lampu antik berbahan bakar 
gas LPG. Penerangan tidak terganggu walaupun PLN mati listrik sepanjang hari. 

LPG DAN INDUSTRI 

Pemakaian gas LPG bagi industri telah meluas dewasa ini. Gas LPG dominan dipakai 
sebagai alat penekan pada industri yang menghasilkan produk seperti deodorant, minyak 
wangi spray, alat kosmetik spray, alat kosmetik spray dan semacamnya. 

Selain itu pada industri keramik, LPG digunakan sebagai alat bantu menyemprotkan cat 
keramik serta sebagai bahan bakar pemanas agar keramik cepat mengering dan terbentuk 
sebagai diharapkan. Pemakaian gas ini, amat membantu para pengrajin keramik, karena 
dapat menghemat biaya produksinya. Gas LPG melalui pemanasannya yang sempurna, 
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akan lebih irit penggunaan bahan bakarnya, dibandingkan dengan bahan bakar minyak 
tanah atau kayu bakar secara material. 

Selain itu, LPG dapat digunakan pula sebagai tenaga penggerak pengganti bahan bakar 
bensin yang semakin menipis persediaanya dan semakin mahal harganya belakangan ini. 
Dengan menggunakan bahan bakar gas LPG, biaya produksi dapat ditekan serendah 
mungkin sehingga daya saing hasil produksi di pasaran menjadi lebih tajam dibandingkan 
sebelumnya.  
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