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PEDOMAN PENGGUNAAN LPG 

LPG sebagai bahan bakar bagi rumah tangga dan industri mempunyai ciri-ciri khas 
khusus dalam penggunaanya. Pedoman pemakaian LPG penting diketahui agar dapat 
menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan. 

Gas LPG yang dijual dipasarkan termuat dalam kemasan tabung yang sudah terjamin 
keamanannya. Telah mendapat tanda izin zah dari pihak berwenang dan berdasarkan 
norma-norma CC. 4. B. 240. Agar lebih yakin, ikutilah prosedur pengamanan ini. 

REGULATOR 

Merupakan alat pengatur tekanan gas yang keluar dari botol/tabung. Dalam keadaan 
terpasang, gas dengan tekanan tinggi dalam botol sudah berhubungan dengan regulator. 
Gas akan keluar bila katup dibuka. 

Kapasitas jumlah gas yang keluar dari regulator sebesar kurang lebih 2,0 Kg per jam. 
Konsumsi untuk kompor rumah tangga berkisar antara 150 s/d 200 gram LPG per jam. 

Langkah-langkah untuk memsang regulator adalah : 

1. Lepaskan tutup plastik dari valve silinder dengan cara menarik tali plastik yang 
ada pada tutupnya, hingga terlepas dari valve. 

2. Letakkan regulator pada kedudukan ridak terkunci pada valve silinder. 
3. Putar arah regulator searah jarum jam (ke kanan) hingga tombol pada posisi 

mendatar (regulator dalam posisi tertutup dan terkunci pada valve silinder). 

MENYIMPAN DAN MERAWAT TABUNG LPG 

1. Menyimpan tabung LPG (isi atau kosong) harus pada ruangan yang mempunyai 
ventilasi cukup baik. 

2. Tidak boleh terkena terik matahari, pengaruh panasnya oven, atau semacamnya 
yang dapat menaikkan suhu di sekitar tempat penyimpanan tabung LPG. 

3. Tabung harus dalam keadaan berdiri. 
4. Hindari dair nyala api yang terbuka (lampu minyak, rokok, dsb). 

YANG PERLU DIPERHATIKAN 

Periksalah bahwa regulator yang dipasang pada mulut tabung masih dalam posisi 
tertutup. Demikian juga dengan perlatan lain. Gunakanlah slang yang dianjurkan oleh 
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dealer anda. Slang tersebut harus dicegah dari gigitan tikus, sayatan benda tajam ataupun 
terkena nyala api. Selain itu, jangan sampai letak slang tertindih. 

Periksalah secara rutin seluruh peralatan LPG agar tetap yakin semua dalam keadaan 
baik. Bila terdapat kerusakan, segera hubungi ahli reparasi atau dealer/agen terdekat. 

Perhatikan seluruh petunjuk yang diberikan oleh petugas LPG.  Apabila terjadi kebakaran 
akibat LPG. dampaknya tidak terlalu besar dibandingkan bahan bakar lain. Jangan panik, 
dan yakinlah bahwa tabung LPG tidak mudah meledak, karena telah mengalami 
pengujian oleh Jawatan Keselamatan Kerja Pemerintah dan oleh pabrik pembuatnya. 

Sikap waspada dan hati-hati tidak hanya untuk LPG saja namum bersikaplah sama 
terhadap bahan bakar lainnya. Tidak hanya racun yang berbahaya, obatpun dapat 
berbahaya bila tidak mengikuti petunjuk penggunaannya.  
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