


Pertamina selaku perusahaan

yang ditunjuk langsung

dalam pengadaan kompor

dan tabung Elpiji 3 kilogram, telah

melakukan uji coba pengalihan

Minyak Tanah ke Elpiji 3 kilogram.

Konversi telah dilakukan sejak bulan

Agustus – Desember 2006, dengan

melibatkan 25.500 Kepala

Keluarga di Kecamatan Kemayoran,

Jakarta Pusat sebagai pilot project.

Dalam uji coba pengalihan tersebut

Pertamina memberikan secara gratis

satu set kompor, selang, regulator,

dan satu buah tabung Elpiji 3

kilogram beserta isinya yang siap

untuk digunakan. Dan hal tersebut

berhasil, terlihat dari respon

masyarakat yang langsung

melakukan konversi Minyak Tanah

ke Elpiji.

Target Pemerintah dalam

pembagian paket konversi Elpiji 3

kilogram hingga akhir 2007 adalah

ke seluruh wilayah DKI Jakarta,

Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah,

Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa

Timur, dan Bali dengan total jumlah

6 juta KK.

Sesuai dengan rencana

pelaksanaan program pengalihan

Minyak Tanah ke Elpiji 3 kilogram

tersebut, maka Pemerintah dapat

menghemat subsidi yang selama  ini

diberikan untuk konsumsi Minyak

Tanah.

Mengapa PemerintahMengapa PemerintahMengapa PemerintahMengapa PemerintahMengapa Pemerintah
memberlakukan programmemberlakukan programmemberlakukan programmemberlakukan programmemberlakukan program
konversi ini?konversi ini?konversi ini?konversi ini?konversi ini? Program konversi

atau pengalihan Minyak Tanah ke

Elpiji 3 kilogram diberlakukan

mengingat semakin tipisnya

cadangan minyak bumi di

Indonesia dan juga terus

melambungnya harga minyak

mentah dunia. Jadi Pemerintah

mulai meminimalkan pemakaian

bahan bakar minyak tanah dan

dialihkan ke energi alternatif, salah

satunya Elpiji. Tujuannya untuk

mengurangi subsidi Minyak Tanah.

Apa itu subsidi?Apa itu subsidi?Apa itu subsidi?Apa itu subsidi?Apa itu subsidi? Subsidi

adalah selisih harga yang

ditanggung oleh Pemerintah

terhadap sesuatu yang dijual

sehingga harga tersebut lebih

rendah dari yang sebenarnya.

Misalnya saja, kalau anak kita

ingin membeli permen tetapi hanya

memiliki uang sebesar Rp 50,-

sedangkan harga permen tersebut

Rp 150,-. Selisih harga Rp 100,-

itulah yang harus ‘ditomboki’ oleh

kita selaku orang tua. Jadi seperti

itulah subsidi yang diberikan

Pemerintah kepada masyarakat.

Kenapa harus Elpiji?Kenapa harus Elpiji?Kenapa harus Elpiji?Kenapa harus Elpiji?Kenapa harus Elpiji? Karena

Elpiji itumudah, hemat, aman, bersih,

praktis, ramah lingkungan dan yang

pasti lingkungan dapur lebih sehat

karena tidak ada lagi jelaga di sekitar

atap dapur.

Siapa saja yang berhakSiapa saja yang berhakSiapa saja yang berhakSiapa saja yang berhakSiapa saja yang berhak
mendapatkan satu setmendapatkan satu setmendapatkan satu setmendapatkan satu setmendapatkan satu set
kompor gas dan tabungkompor gas dan tabungkompor gas dan tabungkompor gas dan tabungkompor gas dan tabung
Elpiji 3 kilogram?Elpiji 3 kilogram?Elpiji 3 kilogram?Elpiji 3 kilogram?Elpiji 3 kilogram? Yang berhak

mendapatkan satu set kompor gas dan

tabung Elpiji 3 kilogram adalah

masyarakat dengan pengeluaran di

bawah Rp 1,5 juta per bulan, belum

menggunakan Elpiji, dan masih

menggunakan kompor Minyak Tanah.

Bagaimana caraBagaimana caraBagaimana caraBagaimana caraBagaimana cara
mendapatkannya?mendapatkannya?mendapatkannya?mendapatkannya?mendapatkannya? Caranya

mudah saja. Hanya dengan

menyerahkan foto copy Kartu Tanda

Penduduk (KTP) atau surat domisili dan

Kartu Keluarga kepada lembaga

independen yang datang ke

pemukiman warga. Setelah didata,

Pemerintah akan memberikan kompor

dan tabung Elpiji 3 kilogram secara

gratis beserta kartu kendali.

Kemana jika ingin isi ulangKemana jika ingin isi ulangKemana jika ingin isi ulangKemana jika ingin isi ulangKemana jika ingin isi ulang
Elpiji 3 kilogram danElpiji 3 kilogram danElpiji 3 kilogram danElpiji 3 kilogram danElpiji 3 kilogram dan
berapa harganya?berapa harganya?berapa harganya?berapa harganya?berapa harganya? Untuk isi

ulang mudah saja, tinggal pergi ke

pangkalan atau agen di lingkungan

tempat tinggal dengan menunjukkan

kartu kendali. Bahkan sekarang sudah

terdapat penjaja Elpiji 3 kilogram

keliling kampung. Harganya cuma Rp

12.750 per isi tabung 3 kilogram.

Apakah menggunakanApakah menggunakanApakah menggunakanApakah menggunakanApakah menggunakan
kompor gas dan tabungkompor gas dan tabungkompor gas dan tabungkompor gas dan tabungkompor gas dan tabung

Elpiji cukup aman?Elpiji cukup aman?Elpiji cukup aman?Elpiji cukup aman?Elpiji cukup aman? Sudah

tentu aman dan nyaman. Karena

semua perlengkapannya sudah melalui

uji coba. Sedangkan cara

penggunaan kompor gas Elpiji juga

sangat mudah dan efisien. Kompor

lebih gampang dihidupkan dan

mudah pula dimatikan. Hanya dengan

memutar satu tombol api sudah

menyala maupun dimatikan.

Untuk tabung Elpiji 3 kilogram sendiri

sudah melalui tahapan uji coba. Dari

seluruh uji coba tersebut, dipastikan

tabung Elpiji 3 kilogram tidak akan

meledak. Karena  bahan yang

digunakan untuk membuat tabung

Elpiji mempunyai kualitas yang baik

sesuai dengan standar SNI dari

Depperindag. Selain itu tekanan gas

yang mengalir ke tabung Elpiji 3

kilogram sangat rendah.

Selain tabung yang anti pecah, juga

dilengkapi valve yang terdapat di

ujung tabung. Sehingga jika terjadi

kebocoran dan mengakibatkan

“Ke depan masyarakat yang biasa

mendengar teriakan tukang minyak tanah

keliling kampung ‘minyak… ’minyak…

sekarang ini sudah harus dibiasakan

mendengar teriakan tukang gas pakai

gerobak ataupun naik sepeda,  gas… gas..,”

ujar Wapres Jusuf Kalla.

kebakaran semburan gas yang

keluar dari tabung akan mengalir

dari atas ke bawah.

Lalu tindakan apa yangLalu tindakan apa yangLalu tindakan apa yangLalu tindakan apa yangLalu tindakan apa yang
dilakukan jika sampaidilakukan jika sampaidilakukan jika sampaidilakukan jika sampaidilakukan jika sampai
terjadi kebocoran gasterjadi kebocoran gasterjadi kebocoran gasterjadi kebocoran gasterjadi kebocoran gas
Elpiji dan kebakaranElpiji dan kebakaranElpiji dan kebakaranElpiji dan kebakaranElpiji dan kebakaran
yang disebabkanyang disebabkanyang disebabkanyang disebabkanyang disebabkan
kompornya?kompornya?kompornya?kompornya?kompornya? Setelah

tercium bau khas gas Elpiji yang

menyengat, lepaskan regulator

dan bawalah tabung gas Elpiji

segera keluar ruangan dan

letakkan di tempat yang terbuka.

Dan bawalah tabung gas Elpiji

yang bocor tersebut ke

pangkalan atau agen Elpiji.

Apabila terjadi kebakaran di

kompor, jika memungkinkan

lepaskan segera regulator dari

tabung gas Elpiji dan bawalah

tabung Elpiji ke tempat yang jauh

dari lokasi kebakaran. Lalu pa-

damkan api dengan karung goni

basah untuk menutup nyala api.•



2. Segera padamkan dengan menutup nyala
api menggunakan karung goni basah atau
padamkan dengan pemadam CO2 atau
dry chemical.

1. Ruangan harus mempunyai sirkulasi udara
yang baik, disarankan untuk membuat
ventilasi udara di bagian bawah dekat
lantai ruangan. Letakkan kompor di ba-
gian yang datar dan jauh dari bahan
yang mudah terbakar.

2. Eratkan klem pada kedua ujung selang
sebelum memasang regulator pada
tabung Elpiji. Posisi tabung Elpiji harus
selalu berdiri tegak dan terhindar dari
panas matahari. Pastikan pemutar/tom-
bol kompor harus dalam posisi mati (Off)
saat menghubungkan kompor dengan
tabung Elpiji.

Bagaimana pemasangan peralatan?
a. Lepaskan segel plastik terlebih dahulu
b. Selanjutnya pasang regulator pada katup

 tabung Elpiji.
c. Setelah regulator terpasang, putar knop-

nya searah jarum jam terbesar 90 derajat
hingga posisisnya horizontal. Pastikan
regulator tidak kendur atau dapat ter-
lepas.

Apa
yang
harus

dipersiap-
kan?

d. Kemudian putar knop regulator searah
jarum jam sebesar 90 derajat hingga po-
sisinya vertikal agar gas Elpiji mengalir
ke kompor. Periksa tabung dan kompor
sebelum menggunakan. Selang harus
terhindar dari panas dan tidak boleh ter-
tindih. Bila ada kebocoran gas, bau khas
gas Elpiji akan tercium.

Bagaimana
penggunaan
yang baik?

1. Putar knop kompor berlawanan jarum jan
untuk menyalakan pemantik api dan atur
posisi knop untuk mengatur api sesuai
kebutuhan.

2. Atur aliran udara hingga nyala api ber-
warna biru.

3. Hindarkan tertumpahnya bahan yang di-
masak ke dalam kompor.

4. Setelah selesai memasak, untuk memati-
kan api putar knop kompor searah jarum
jam sampai posisi mati (Off).

Jika Elpiji
habis?

1. Jika gas Elpiji habis, ditandai dengan api
tidak dapat menyala meskipun knop
kompor telah diputar untuk menyalakan
pemantik api dan tabung menjadi ringan.

2. a. Lepas regulator dari tabuyng gas Elpiji
kosong dengan memutar knop berla-
wanan arah jarum jam.

b. Pasang kembali regulator pada tabung
yang berisi penuh.

3. Tukarkan tabung yang kosong dengan
tabung gas Elpiji yang berisi penuh di
agen atau penjual gas Elpiji. Anda ha-
nya perlu membayar isi gas Elpiji. Pas-
tikan tabung gas Elpiji dalam keadaan
baik dan tersegel. Jika tabung gas bocor
atau segel rusak, segera tukarkan ke
tempat Anda membelinya.

4. Berat tabung yang penuh harus sesuai
jumlah berat tabung kosong ditambah
berat isi gas Elpiji. Informasi berat ko-
song dan isi gas Elpiji tertera pada ta-
bung Elpiji.

Jika terjadi
kebocoran

atau
kebakaran

Jika terjadi kebocoranJika terjadi kebocoranJika terjadi kebocoranJika terjadi kebocoranJika terjadi kebocoran
1. Bau khas gas Elpiji tercium menyengat

jika ada kebocoran. Lepaskan regulator,
bawa tabung keluar ruangan dan letak-
kan di tempat terbuka. Jangan nyalakan
api atau menghidupkan listrik.

2. Bawa tabung gas Elpiji tersebut ke agen
atau penjual gas Elpiji.

Apabila terjadi kebakaranApabila terjadi kebakaranApabila terjadi kebakaranApabila terjadi kebakaranApabila terjadi kebakaran
1. Jika memungkinkan, lepaskan regulator

dari tabung gas Elpiji. Segera bawa ta-
bung dan tabung cadangan lainnya ke
tempat yang jauh dari lokasi kebakaran.

Imbauan Pemerintah.Imbauan Pemerintah.Imbauan Pemerintah.Imbauan Pemerintah.Imbauan Pemerintah. Pemerintah memang tidak dengan serta merta
memberlakukan kebijakan pengalihan dari minyak tanah ke Elpiji, mengingat
masyarakat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh
sebab itu Pemerintah memberikan satu paket kompor dan Elpiji 3 kilogram secara
gratis kepada masyarakat tidak mampu.

Menurut Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla pada saat meresmikan pemba-
gian paket kompor dan Elpiji di wilayah Kampung Makassar, Jakarta Timur (8/5),
diberlakukannya program konversi Minyak Tanah ke Elpiji 3 kilogram merupakan
salah satu upaya Pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang
cenderung terus meningkat jumlahnya, terutama pemakaian Minyak Tanah.

Wapres mengharapkan dalam 3-4 tahun ke depan setidaknya 80 persen konsumsi
Minyak Tanah dapat dialihkan ke Elpiji. “Lagi pula dengan menggunakan Elpiji
masyarakat akan jauh lebih sehat, hemat, praktis, dan aman dalam pemakaiannya,”

ungkap Jusuf Kalla.

Wapres mengharapkan adanya pengalihan tersebut terjadi penurunan anggaran
subsidi BBM. Mengingat subsidi 1 kilogram Elpiji sama dengan 1,7 liter Minyak
Tanah yang merupakan lebih rendah dibandingkan dengan subsidi Minyak Tanah.

“Ke depan masyarakat yang biasa mendengar teriakan tukang minyak tanah keliling
kampung ‘minyak… ’minyak… sekarang ini sudah harus dibiasakan mendengar
teriakan tukang gas pakai gerobak ataupun naik sepeda gas… gas..,” ujar Wapres
Jusuf Kalla.

Hal yang senada juga dikatakan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Program pengalihan
ini selain mengurangi subsidi juga bertujuan untuk meningkat-kan taraf hidup
masyarakat kurang mam-pu dan dengan menggunakan Elpiji dapat mendidik
masyarakat untuk berpe-rilaku hemat menggunakan energi.•
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Keberhasilan pelaksanaan

uji pasar terlihat dari

konsistensi masyarakat

yang tetap menggunakan Elpiji 3

kilogram. Kepuasan masyarakat

juga terlihat dengan sudah

melakukan isi ulang Elpiji tersebut.

Menurut survei yang dilakukan

hampir 99 persen masyarakat

menyatakan tetap akan

menggunakan Elpiji 3 kilogram

dan tidak akan menggunakan

Minyak Tanah lagi. Sebagian

besar masyarakat menyatakan

bahwa Elpiji 3 kilogram dapat

digunakan lebih lama

dibandingkan Minyak Tanah

karena pengisian ulang untuk satu

tabung Elpiji 3 kilogram baru

dilakukan setelah pemakaian di

atas tujuh hari.

Seperti diungkapkan MurniMurniMurniMurniMurni (33)

warga Cempaka Baru, Jakarta Pusat

memilih menggunakan Elpiji karena

praktis dan hemat. Dia juga mengaku

tidak sulit memperolehnya. Diakui, ia

lebih senang membeli langsung dari

pangkalan gas Elpiji dengan alasan

harga. “Kalau beli Elpiji di pangkalan

seharga Rp 12.750, lebih murah

dibandingkan jika beli di warung,

kena biaya ongkos sebesar

Rp 1.000,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Kho-Kho-Kho-Kho-Kho-

dijah dijah dijah dijah dijah (54). Menurutnya, menggunakan

kompor gas tidaklah sesulit yang diba-

yangkannya. “Sempet ngeri juga sih

pertamanya, tapi setelah mengguna-

kan malah ketagihan. Apalagi proses

memasak saya jadi lebih cepat dan

yang pasti peralatan masak tidak

cemong lagi,” katanya tertawa.

NaniNaniNaniNaniNani (37), mengungkapkan bahwa

dirinya setelah menggunakan

menggunakan Elpiji 3 kilogram

selama enam bulan, aman-aman saja.

“Yang pasti kerjaan saya memasak

jadi lebih cepat. Dan efeknya

pekerjaan rumah tangga lainnya juga,

cepet selesai,” celotehnya antusias.

Nani juga mengimbau kepada

masyarakat yang belum menggunakan

Elpiji agar mulai menggunakannya.

Dan mengenai cerita tabung dan

kompornya meledak mungkin itu

terjadi karena salah prosedur. “Kalau

kita menggunakannya sesuai dengan

cara yang diajarkan, saya jamin akan

aman dan nyaman,” tambahnya lagi•




