
Penanganan sampai jadi 
beras pun dapat dilakukan 

efektif dan menguntungkan!

Beras siap dijual, dikonsumsi
maupun disimpan dalam 
tempat penyimpanan.

Seri penanganan paSca panen padi

-penggilingan-

Proses Penyosohan/Pemolesan
•	 Atur skrup pemberat gerinda untuk 

mendapatkan derajat sosoh yang tinggi 
(90-100%)

•	 Tampung dedak dan 
bekatul di atas alas 
terpal yang kering 
dan bersih.

•	 Setelah proses 
penyosohan, taruh 
beras di ember/ 
keranjang sampai panas 
hilang dan baru dimasukkan dalam 
karung.

Penting: 
Gunakan 2 alat penyosoh untuk memperoleh 
beras dengan beras kepala yang tertinggi

Pemutuan Beras

Masukkan dalam mesin pemisah dan beras 
akan terpisah sesuai dengan mutunya yaitu 
beras kepala, beras patah dan menir.

Pengemasan
•	 Jangan kemas beras saat masih panas.
•	 Sebelum dikemas, timbang kembali beras.
•	 Pilihlah jenis kemasan yang sesuai, yaitu 

antara karung plastik, kantong kertas 
atau karung goni.

Beras siap dikonsumsi maupun disimpan 
dalam gudang penyimpanan.

beras kepala, patah, menir
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Penggilingan

Tujuan penggilingan: mengubah dari gabah 
menjadi beras pecah kulit atau beras sosoh. 

Proses penggilingan adalah tahap yang 
kritis terkait dengan mutu akhir beras yang 
dihasilkan

Metode Penggilingan secara umum dibagi 
menjadi:

Penggilingan 1-PASS = 
1 Husker dan 1 Polisher

Penggilingan 2-PASS = 
2 Husker dan 2 Polisher

Penggilingan Multi PASS
Terdiri dari beberapa (lebih dari dua) mesin 
pecah kulit dan mesin penyosoh

Persiapan peralatan penggilingan

•	 Mesin Husker (pecah kulit) dan Polisher 
(penyosoh), untuk proses penggilingan 
dan pemolesan/penyosohan

•	 Sekop, untuk mengambil gabah
•	 Dorongan atau lori manual, untuk 

memudahkan mobilisasi
•	 Karung, untuk menampung gabah yang 

sudah jadi beras
•	 Ember/keranjang, untuk tempat 

sementara agar gabah tak panas
•	 Periksa kebersihannya, jika ada kotoran, 

pisahkan dengan ayakan.
•	 Pastikan kadar air gabah adalah 14% 

dengan mengukurnya

Proses Pemecahan Kulit

•	 Perhatikan kecepatan roll, yang optimal 
adalah 800-1000 rpm

•	 Atur jarak rol sesuai dengan buku manual
•	 Usahakan aliran masuk gabah tetap dan 

teratur, jangan sampai penuh dan padat!
•	 Pisahkan gabah dan beras PK dengan 

ayakan, dan gabah yang belum terkupas 
masukkan kembali ke mesin PK

Penting: 
Jangan memasukkan gabah yang belum 
terkupas ke mesin penyosoh.

Perhatikan sebelum gabah digiling:

•	 Kualitas gabah harus bersih dari kotoran
•	 Sebaiknya dipisahkan berdasarkan 

varietasnya
•	 Kadar air maksimal 14%, jika lebh dari 

14% harus dikeringkan ulang

Persiapan sebelum penggilingan:

•	 Gabah ditimbang dan diukur kadar airnya
•	 Siapkan mesin Husker 1, Polisher 1 dan 

Polisher 2 dan mesih pengayak.
•	 Siapkan gabah yang akan digiling
•	 Lakukan pembagian tugas diantara 

para pekerja
•	 Siapkan tempat penampungan dan alat 

pengangkutan

Penting: 
Usahakan tempat penggilingan terhindar 
dari binatang (ayam, kambing dan 
sebagainya) dan dibersihkan secara berkala.

Dengan beras yang 
bermutu akan diperoleh 
nilai tambah yang tinggi. 
Pendapatan petani dan 
pengusaha pun naik.

800-1000rpm


