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MENGENAL GAS LPG 

Dalamera modern saat ini, cara berfikir manusia semakin praktis. Aneka alat rumah 
tangga diciptakan dengan teknologi tinggi dan serba elektronis. Dimaksudkan untuk 
mempermudah segala perkerjaan anda. Salah satu produk tersebut adalah kompor dengan 
bahan bakar gas LPG. Bahan bakar ini menggantikan sistem pembakaran kompor dengan 
bahan bakar minyak tanah yang konon dikatakan sudah ketinggalan jaman. 

Pada sisi lain, gas LPG sudah tidak dianggap lagi sebagai barang mewah, melainkan 
sudah sebagai kebutuhan pokok rumah tangga masa kini. 

Tidak dapat dipungkiri, bahwa semakin modern dan praktis suatu alat, kan semakin besar 
pula resiko yang ditimbulkannya. Termasuk disini, kebakaran yang mungkin ditimbulkan 
akibat tabung gas LPG bocor. Namun anda tak perlu resah dan khawatir. Beberapa tips 
dan pengetahuan mengenai LPG di bawah ini, dapat membantu anda merasakan lebih 
besar manfaat ketimbang kerugian yang akan ditimbulkan LPG. Paling penting adalah 
sikap selalu waspada dan cepat tanggap bila terjadi kebocoran. 

BILA ADA KEBOCORAN 

LPG adalah bahan bakar gas cair yang tidak berwarna dan berbau. Tanpa hembusan 
angin, LPG akan menghambur secara perlahan dalan udara. Agar kebocoran gas dapat 
terdeteksi, Pertamina telah memberikan zat khusus dalam gas LPG yang disebut 
MERCAPTANE. Baunya yang khas dan menusuk dapat segera tercium oleh salah satu 
anggota keluarga. Diharapkan segera tanggap terhadap kebocoran pada peralatan LPG. 

Langkah awal lepaskanlah regulator dari tabung. Selanjutnya bawalah tabung segera 
keluar dari dalam rumah. Diperlukan ketenangan anda dalam menghadapi situasi seperti 
ini. Langkah berikutnya bukalah jendela lebar-lebar agar sisa gas ikut keluar terbawa 
angin. 

Namun jangan sekali-kali menggunakan kipas angin listrik untuk mengeluarkan bau 
tersebut ataupun menyalakan api pada saat itu, karena hal ini dapat mengakibatkan 
kebakaran. 

Pada saat terjadi kebocoran, cegahlah anak-anak bermain di lingkungan tersebut, karena 
dapat mengundang bahaya. 

SIFAT KHAS LPG 
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Perlu diketahui, gas LPG bersifat FLAMMABLE (mudah terbakar). Dalam batas 
FLAMMABALITY, LPG adalah sumber api yang terbuka. Sehingga letup (percikan api) 
yang sekecil apapun dapat segera menyambar gas LPG. 

Maka pastikan bahwa bau gas LPG telah hilang sama sekali dari dalam rumah, walaupun 
membutuhkan waktu yang agak lama. Hal ini karena sifat gas LPG yang sangan lamban 
berputar di udara. 

SIFAT UMUM LPG 

Sebagai bahan bakar, gas LPG mudah terbakar apabila terjadi persenyawaan di udara. 
Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan perlu diketahui beberapa sifat umumnya. 

1. Tekanan gas LPG cukup besar, sehingga bila terjadi kebocoran LPG akan 
membentuk gas secara cepat, memuai dan sangat mudah terbakar. 

2. LPG menghambur di udara secara perlahan sehingga sukar mengetahuinya secara 
dini. 

3. Berat jenis LPG lebih besar dari pada udara sehingga cenderung bergerak 
kebawah. 

4. LPG tidak mengandung racun. 
5. Daya pemanasannya cukup tinggi, namun tidak meninggalkan debu dan abu (sisa 

pembakaran). 
6. Cara penggunaanya cukup mudah dan praktis. 

Pada dasarnya tujuan penggunaan bahan bakar gas LPG semata-mata untuk memudahkan 
perkerjaan rutin sehari-hari. Dengan konsep CEPAT, TEPAT dan AMAN, LPG siap 
membantu mewujudkan angan-angan sekeluarga.Bila akan keluar rumah, pastikan 
peralatan LPG dalam keadaan OFF. Tombol penyalur gas, telah dimatikan sehingga tidak 
ada lagi gas yang keluar.  
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