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PERANAN LPG DIDAPUR ANDA 

Sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah yang semakin krisis keberadaanya saat ini, 
gas cair LPG (LPG) yang diproduksi PERTAMINA, sangat membantu meringankan Ibu 
Rumah Tangga. Adanya bahan bakar ini, sekaligus menghemat waktu dan tenaga. 

MEMASAK CEPAT DAN TEPAT 

Kepuasan memasak yang optimal, tidak hanya karena anda telah menggunakan bahan 
bakar LPG saja. Kebersihan dan keapian dapur merupakan syarat utama yang perlu 
mendapat perhatian. Keinginan anda memasak cepat dan tepat tidak akan tercapai bila 
tidak didukung suasana dapur yang asri serta sarana memasak yang memadai. 

Bahan bakar LPG menjanjikan banyak kemudahan dan kenyamanan dibanding bahan 
bakar lainnya. Kemudahannya tidak perlu susah payah menggu api kompor menyala 
dengan sempurna. LPG menghasilkan pemanasan yang lebih cepat dari bahan bakar 
biasa, selain itu tekanan uap LPG-pun lebih tinggi. 

Bahan bakar LPG lebih nyaman karena : 

1. Tidak berasap dan berjelaga. 
2. Tidak menginggalkan kotoran pada penggorengan dan tembok (jika letak kompor 

berdekatan dengan tembok). Sehingga peralatan memasak dan daput anda tampak 
bersih sepanjang hari. 

3. Polusi dapur berkurang. 
4. Tidak membuat kotor dan bau pada masakan anda. 
5. Daya pemanasannya cukup tinggi, sehingga menjamin efisiensi kerja yang cukup 

tinggi pula. 

Bahan Bakar 

Daya Pemanasan 
Efisiensi 
Aparatus Jenis 

(Kcal/Kg) (%) 

Kayu Bakar 4000 15 
Arang 8000 15 
Minyak Tanah 11000 40 
Gas Kota 4500 55 
LPG 11900 60 
Listrik 860 (Kcal/KWh) 60 
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ASAL USUL LPG 

LPG merupakan hasil proses pengolahan minyak bumi berupa gas-gas. Kemudian gas 
tersebut diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gas cair yang digunakan sebagai 
bahan bakar pendamping minyak tanah. 

FUNGSI LPG 

 

Sebagai bahan untuk rumah tangga meliputi kompor, Pemanas Air dan lampu 
penerangan. 

 

Sebagai bahan bakar industri, meliputi industri Makanan, Kertas, Tekstil, 
Percetakan, Cat, Keramaik, Gelas, Industri Logam dan sebagainya. 

 

Berguna pula sebagai bahan penekan atau zat penyemprotan seperti pada obat 
nyamuk Spray, cat Spray (Pilox) dan deodorant. 

 

Sebagai bahan baku. 

MENGHEMAT PEMAKAIAN LPG 

Ada beberapat langkah yang dapat anda gunakan untuk menghemat penggunaan bahan 
bakar gas LPG. 

1. Nyala api jangan melewati wadah yang sedang dipanasi. Aturlah kelp udara 
hingga api berwarna biru terang. 

2. Atur pemakaian gas, hanya sesuai kebutuhan. 
3. Setelah kompor tidak digunakan, tombol penyalur gas pada Regulator harus 

dimatikan (OFF). 
4. Perhatikan saat memasang regulator ke mulut tabung LPG, bila terjadi desisan 

dan tercium bau khas LPG berarti ada kebocoran pada tabung tersebut. Segera 
tabung diangkat keluar rumah dan laporkan pada dealer LPG anda. 

5. Pada saat membeli tabung LPG pastikan bahwa segelnya masih utuh dan pastikan 
pula berat bersih sebesar 12 kg, dengan cara menimbang tabung isi dikurangi 
berat tabung yang tertera pada tabung. 

Dengan mengikuti cara-cara di atas, maka bahan bakar LPG dapat anda gunakan secara 
hemat dan aman serta nyaman.   
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