


beras patah, menir, dan sebagainya. Hal ini sudah tentu juga akan 

mempengaruhi standard dan sistem grading yang ada di masyarakat. 

Kalau kita perhatikan kondisi penggilingan padi besar yang 

ada di Jawa, kebanyakan dibuat sebelum Perang Dunia I!, itu berarti 

sampai sekarang telah berumur lebih dari 60 atau 70 tahun. Pada 

saat ini, dengan adanya perkembangan teknologi yang iebih modern 

sudah ada beberapa penggilingan padi baru, terutama alat-alat 

penggilingan padi buatan Jepang. Penggilingan-penggilingan baru ini 

selain-dapat menaikkan kapasitas penggilingan, juga mengakibatkan 

perubahan-perubahan pada mutu berasnya, yang berpengaruh pada 

standaridisasi dan grading beras. 

a. Penentuan standardisasi dan gradhg beras 

Grade beras yang ada di pasapan sangat banyak macamnya 

dan hamanya, tergantung masing-masing daerahnya. Hal ini 

disebabkan karena adanya perbedaan dalam cara-cara 

penggolongannya. Beberapa cara penggolongan yang banyak 

diterapkan dan dipraktekkan yaitu (1)berdasarkan varietas padinya, 

sehingga dikenal adanya beras Bengawan, Bulu, dan Cere, 

(2)berdasarkan asal daerahnya, sehingga dikenal adanya beras 

Cianjur, beras Garut, beras Banyuwangi, (3)berdasarkan cara 

pengolahannya, sehingga dikenal adanya beras tumbuk, beras giling, 

(4)berdasarkan tingkat penyosohannya, sehingga dikenal beras 

kualitas I(A)lslijp I dengan derajat sosoh sekitar 111, atau beras 

kualitas il(B)/slijp I I  dengan derajat sosoh sekitar 34 atau 75%, 

(5)berdasarkan gabungan antara sifat varietas padi dengan tingkat 

penyosohannya, sehingga rnisalnya di Jawa Tengah dikenal beras 

T.A., S.P. dan B.P. di Jawa Barat dikenal beras T.A., B.G.A., B.A., 
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T.C., dan sebagainya, di Jawa Timur dikenal beras O.J.S./B.G.I., 

0. J.S./K. I. dan sebagainya, di Suiawesi Selatan dikenal beras B.G.S. 
' 

I, I!, 1i1 dan sebagainya. 

Berdasarkan adanya perbedaan-perbedaan tersebut diatas maka 

disusun standardisasi dan grading beras yang dapat berlaku secara 

umurn. 

Pada tahun 1954, suatu badan pembelian beras yang terbesar 

pada vvaktu itu, yaitu Yayasan Urusan Bahan Rnakanan (YUBM), tetah 

membuat suatu pedornan persyaratan mutu beras yang akan dibeli. 

Pada umumnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi terdiri dari tujuh 

komponen mutu yaitu (apakah bau atau tidak, apakah tercampur 

dedak, bekatul, menir hailus at+ debu), derajat keputihan, persentase 

beras patah, kadar air, butir kuning, adanya gabah dan adanya kerikil. 

Di dalarn peraturan tersebut dicantumken pula cara-cara pendendaan 

yang dikenakan apabila penyetor beras menyerahkan berasnya di 

bawah persyaratan mutu yang telah ditetapkan. 

Sejak tahun 1962, tugas pembelian padi dan beras yang 

sebelumnya dilakukan oleh YUBM, diambil alih oleh Yayasan Badan 

Pembelian Padi (YBPP). Seperti halnya persyaratan yang dikeluarkan 

oleh YUBM, di dalam persyaratan YBPP pun terdiri dari tujuh 

komponen mutu yang sama. Di dalam peraturan YBPP ini juga 

dilakukan sistem pendendaan terhadap penyetor yang menyerahkan 

berasnya di bawah persyaratan mutu di atas. 

Setelah tugas pengadaan beras pemerintah yang tadinya 

dilaksanakan oleh YBPP diambil alih oleh Badan Urusan Logistik 

(BULOG), dibuat pula suatu pedoman persyaratan mutu beras yang 

akan dibeli oleh BULOG. Pada umumnya persyaratan tersebut secara 

* 
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prinsipiil sama dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh VUBM dan 

YBPP, hanya berbeda dalam tingkatannya saja. 

Untuk pengadaan beras tahun 196911 970, BULOG pada tahun 

1969 telah mengeluarkan persyaratan yang terdiri dari sembilan 

komponen rnutu untuk beras giling yaitu derajat giling 111, beras tidak 

boleh apek, beras patah maksimum 30%, menir halus maksimum 2%, 

biji kuning maksimum 0,5%, gabah maksimum 25 butirlkg, batu atau 

pasir maksimum 10 butirlkg, bersih dari dedak, debu, atau kotoran 

lain. dan kadar air maksimum 14 O h .  

Pada tahun 1970, BULOG telah membuat standard pembelian 

berasnya dalam enam rnacarn mutu masing-masing adalah BG I 

kualitas A, B, dan C, serta BG II kualitas A, B, dan C. BG adalah 

singkatan dari beras giling, yang berlaku bagi semua jenis beras baik 

yang berasal dari padi Bulu, Bkngawan; atau padi Cere. Dengan cara 

ini BULOG telah membuat suatu standard atas dasar faktor-faktor 

exact dengan meninggalkan faktor rasa, sehingga dapat dipakai 

sebagai standard nasional dan berlaku di seluruh daerah di Indonesia. 

BG I adalah beras giling dengan derajat sosoh 111. 

sedangkan BG !I adalah beras giling dengan derajat sosoh %. 

Kualitas A,$, dan C masing-masing menunjukkan persentase 

maksimum beras patah (broken). Syarat-syarat mutu beras dari 

standard BULOG 1970 ini tidak banyak mengalami perubahan sampai 

1999 . 

&a. SNI Beras Giling 

Pada tahun 1999, terbit SNI No.01-6128-1999 tentang standar 

rnutu beras giling yang meliputi definisi, istilah, klasifikasi, syarat rnutu, 
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cara pengambilan contoh, cara uji, penandaan, pengemasan dan 

rekomendasi. Beras giling digolongkan dalam 5(lima) kelas mutu yaitu 
' 

I, 11,  111 ,  IV dan V, yang dinyatakan dalam persyaratan umum dan 

persyaratan khusus, sebagai berikut : 

1. Persyaratan umum 

- Bebas hama dan penyakit 

- Bebas bau apek, asam atau bau asing lainnya 

- Bebas dari campuran campuran bekatul 

- Bebas dari tanda-tanda adanya bahan kimia yang 

membahayakan 

2. Persyaratan khusus 
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Tabel "I Persyaratan khusus dinyatakan dalam 5 (lima) kelas mutu 
(sr\ar 01-6428-4999) 

No. 

c. Stpndaadisasilgrading beras di Thailand 

8. 

9. 

Thailand sebagai negara pengexport beras utarna di dunia 

Komponen mutu 

sudah sejak tahun 1957 mempunyai standar beras yang dibuat oleh 

Rice Inspection Committee dari Board of Trade of Thailand. Di dalam 

Satuan 

I 

standard beras Thailand ini selain memuat grade beras, juga memuat 

Tingkat mutu 
,. -- 

I I 11 I 111 I IV r v 

0 

0 

Butir nengapur (max) 

Benda asing (max) 

istilah-istiiah perberasan yang berlaku di perdagangan. Penentuan 

("/.) 

(%) 

grade beras didasarkan atas perbedaan-perbedaan ukuran beras, 

0 

0 

persentase beras patah, butir merah, butir chalky, butir rusak, butir 

kuning, kotoran lain, dan derajat giling 

1 

0.02 

Berdasarkan ukurannya, beras giling diklasifikasikan menjadi 

long grain class I, long grain class 2 ,  long grain class 3 ,  shorf grain 

3 

0.05 

class 1 dan short grain class 2. Berdasarkan komponen-komponen 

5 

0.2 
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untuk bahan pangan, lapisan tersebut, sebaiknya jangan disosoh 

sepenuhnya, namun bagi pengadaan pangan yang bertujuan untuk 

penyimpanan jangka panjang adanya lapisan dedak yang tinggi akan 

menurunkan daya simpan, karena beras jadi rnudah tengik dan 

menjadi substrat ideal bagi hama gudang. 

Kadar air beras penting peranannya karena kadar air diatas 14 

O h  akan mernpercepat metabolisrne jaringan dan serangan kapang 

dan insekta. Akibatnya timbut panas spontan dan hal itu akan 

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan kimiawi pada beras. 

Beras harus bersih dari dedak atau katul karena kadar lemak 

yang tinggi dalam dedak atau katui dapat mengakibatkan timbulnya 

bau tengik akibat proses oksidasi. 

Berdasarkan kapasitasnya, penggiling padi atau rice mill dapat 

dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu (1)Rice mill skala kecil 

(kapasitas 0,5 ton beras gilingljam) sebagian besar terdiri dari 

Engelberg Rice Mi# (ERM), (2)Rice Mi// skala medium (kapasitas 0,5 - 
1,0 ton1jam)yang terdiri dari 2 tipe yaitu Rice Mill Unit (RMU) dan 

Small Scale Rice Mil1 (SSRM) dan (3)Rice Mill skala besar (kapasitas 

lebih dari 10 tonijam) 

. Industri penggilingan padi merupakan industri tertua di 

Indonesia dan merupakan industri pertarna yang tergolong besar. 

lndustri tersebut mampu menyerap lebih dari 10 juta tenaga kerja 

langsung, mengolah lebih dari 40 juta ton gabah menjadi beras giling 

dengan rendemen 66 - 80 %. 
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Pemerintah sejak dahulu rnemprioritaskan pengembangan 

Small Scale Rice Mill dan Rice Mill Unit Karena dana investasi yang 

diperlukan relatif rendah sehingga para petani diharapkan mampu 

membeli. Dua jenis penggiling padi tersebut memiliki hasil (milling 

yield) dan mutu beras yang relatif baik. Sedangkan ERM merniliki 

kendala tertentu karena rendemennya rendah dan mutu beras hasil 

giling juga rendah. Karena alasan tersebut pernerintah menganjurkan 

untuk merehabilitasi Engelberg Rice Mil/ tersebut dengan Rubber Roll 

Husker atau diubah menjadi Rice Mill Unit atau Small Scale Rice Mill 

Proses penggilingan padi terdiri dari 2 tahap dasar. Dehusking 

(pengupasan gabah) dan urkitenhg (pemutihan). Untuk memperoleh 

mutu beras giling sangat tergantung pada peralatan pembersihan dan 

pemisahan komponen-kornponennya, disamping alat dehusking dan 

whitening. 

Berdasarkan tingkat leknologi, penggiling padi dapat 

dikelompokkan menjadi 2 tipe, yang pertama Rice MiII kornersial 

(medium - besar) dan yang kedua adalah penggiling jasa (custom 

atau'service rnijls) yang terdiri dari Rice Mill kecil yang rnenjajakan 

jasa penggilingan padi datam jumlah yang kecil (i 10% dari jumlah 

yang iercatat). 

b. Standar dan rnutu 

Beras giling harus bebas dari hama (pest) dan bibit penyakit 

yang mernbahayakan, bahan kimia, dedak, dan bau yang tidak 

normal. 
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Maksimum standar bagi kadar air adalah 14% dengan 90% 

derajat sosoh minimal, menir 3596, gabah 2% (per 100 gram), 

impurifies (benda asing) 0,05% maksimum Derajat sosoh yang 

sernakin rendah, misalnya 70% memiliki nilai gizi superior 

dibandingkan 10096, tetapi derajat sosoh 100% peka terhadap hama 

dan memiliki masa sirnpan yang rendah Karena alasan tersebut 

maka disarankan derajat sosoh 90% yang dianggap paling baik bagi 

sistem distribusi di Indonesia. 

Disamping itu ada persyaratan lain yaitu chalky rice 3Oh, yellow 

kernel 2%, damage rice 1 %, dan red kernel 3% 

Rendemen (mi//ing recovery) sangat tergantung pada bahan 

mentah gabahnya, varietasnya, derajat kematangan serta cara 

penanganan awal (pre handling) seria tipe mesin penggiling. 

Tabel 2. Output milling dari 3 varietas yang berbeda (Damardjati, 
1981) 

No L Varletas beras (% beras mentah) 
Komponen - - - - -- -- - - -. - - . - - 1 Urut 1 I IR-36 Citarum i C~sadane 

! d i. -- - 1  
1 I Rendemen i I T-- - -  ----I 

I I 
I j Total betas g~ilng 1 69,14 1 6828 1 69.80 1 
1 1 Beras kepala I I 62.141 66,lO / 59,50 1 
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Beras pecah 

Beras belum matang 5,36 

Chalky grain* 2,62 1,85 

(*) 27 -33 hari setelah dipanen 



Pengupasan gabah Hulling or husking 

I 
(under runner disc sheller) 

Pra pernbersihan 

I Pengayakan I Pernisahan bagian 
yang pecah dan kasar 

sekam kasaridebu I kecii, lecah 

pengayak awal (sieve) 

Pernisahan kulit 
gabah untuk produksi energi 

Pernbakaran 

I 

igurnpul 
lit padi 1 

4 
grading 

pernisahan 
dari beras 

sekarn 

padi 
coklat 

Gambar 1.  Diagram alir penggilingan beras 
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d. Penyimpanan 

Beberapa penggiling padi, menghasilkan beras giling yang 

langsung dikemas dalam karung goni 100 kg atau dalarn kantong 

plastik untuk volume yang lebih kecil.. Karung goni mudah ditangani 

dengan "ganco" dan juga memudahkan dalam cara pengambilan 

contoh dengan menggunakan "metal tier". Bila di kemas dalam 

karung dapat ditumpuk sarnpai 20 lapis tanpa ada masalah 

merosot/jatuh. Penyimpanan dalam gudang besar perlu perlakuan 

(fumigasi) dengan pestisida phospin atau pestisida lain yang 

diizinkan. Biasanya kernasan beras 40 kg dan 20 kg dilakukan dalam 

karung plastik atau kain blacu. 
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G M P 
PE140MAN CARA PRODUKSI BEWAS VANG BAlK 
KEPUTUSAN MEMTERl KESEI-IATAN RI PIOMOR : 

231MEN.KESISKllli 978 

Bangunan harus berada di tempat yang bebas dari 

pencemaran, (a) ciaerah persawahan atau rawa, (b) daerah 

pembuangan kotoran dan sarnpah, (c)  daerah kering dan berdebu, (d) 

daerah kotor, (e) daerah berpenduduk padat, (i) daerah penumpukan 

barang bekas, dan daerah lain yang diduga dapat mengakibatkan 

pencemaran, (g) perusahaan lain yang dapat diduga mencemarkan 

hasil produksi, (h) pekarangan yang tidak terpelihara, ( i )  timbunan 

barang yang tidak teratur, (j) tempat penimbunan bahan sisa atau 

sarnpah (k) ternpat bersembunyi atau berkembang biak serangga, 

binatang pengerat, danlatau binatang lain, (I) ternpat yang kurang baik 

sistern saluran pembuangan airnya sehingga terdapat genangan air 

yang dapat merupakan ternpat serangga atau jasad renik 

berkembang biak. 

Bangunan harus dibuat berdasarkan perencanaan yang 

memenuhi persyaratan teknik dan higiene produksi beras, sehingga 

rnudah dibersihkan, mudah dilaksanakan tindak saniiasi dan mudah 

dipelihara. Mencakup: tata ruang, laniai, dinding, atap dan langit- 

langit, pintu. 
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c. Fasilitas Sanitasi 

Bangunan harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang 

dibuat- berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik 

dan higiene. 

Mencakup: sarana penyediaan air, sarana eembuangan, Sarana 

toilet, dan sarana cuci tangan. 

d. Alat Produksi 

Alat dan perlengkapan yang dipergunakan untuk memproduksi 

rnakanan harus dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi 

persyaratan teknik dan higiene. Permukaan yang berhubungan 

dengan beras harus halus, tidak berlubang atau bercelah, tidak 

mengelupas, tidak menyerap air dan tidak berkarat. 

e. Bahan 

Bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang 

digunakan .untuk memproduksi beras tidak boleh merugikan atau 

membahayakan kesehatan dan harus memenuhi standar mutu atau 

persyaratan yang ditetapkan. 

f. Proses Pengolahan 

Untuk seliap satuan pengolahan harus ada instruksi tertulis 

dalarn bentuk protokoi pembuatan yang menyebulkan nama produk, 

tanggal pembuatan dan nomor kode, jenis dan jumlah bahan yang 

digunakan, tahap-tahap pengolahan dan hat-hal yang perlu 

diperhatikan selama proses' pengolahan, jumlah hasil pengolahan, 

dan ha1 lain yang dianggap perlu. 
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g. Produk Akhir 

Produk akhir beras harus memenuhi standar mutu atau 

persyaratan yang ditetapkan Menteri dan tidak boleh merugikan atau 

membahayakan, kesehatan. Produk akhir yang standar mutu atau 

persyaratannya belum ditetapkan oleh Menteri, persyaratannya 

ditentukan sendiri oleh pabrik yang bersangkutan. Produk akhir 

sebelum diedarkan harus dilakukan pemeriksaan secara organoleptik, 

fisika, kimia, mikrobiologi danlatau biologi. 

h. Karyawan 

Karyawan yang berhubungan dengan produksi makanan harus 

dalam,keadaan (a)sehat, bebas dari luka, penyakit kulit, atau hat lain 

yang diduga dapat mengakibatkan pencemaran terhadap hasil 

produsi, (b) diteliti dan diawasi kesehatan secara berkala, (c) 

mengenakan pakaian kerja, terrnasuk sarung tangan, tutup kepala 

dan sepatu yang sesuai; mencuci tangan di bak cuci sebelurn 

melakukan pekerjaan, (d) menahan diri untuk tidak makan, minum, 

merokok, meludah atau melakukan tindakan lain selama melakukan 

pekerjaan yang dapat mengakibatkan pencemaran terhadap produk 

beras dan tidak merugikan karyawan lain. 

Wadah dan pembungkus untuk beras harus memenuhi syarat 

yaitu (a) dapat melindungi dan mempertahankan mutu isinya terhadap 

pengaruh dari luar, (b) tidak berpengaruh terhadap isi, (c) dibuat dari 

bahan yang tidak rnelepaskan bagian atau unsur yang dapat 

mengganggu kesehatan atau mempengaruhi mutu makanan, (d) 

menjamin keutuhan dan keaslian isinya, (e)tahan terhadap perlakuan 

Lokakarya Nasional "Upaya Peningkatan Nilai Tambah Pengolahan Padi" 



selama pengolahan, pengangkutan dan peredaran, (f) tidak boleh 

merugikan atau membahayakan konsumen.Sebelum digunakan 

wadah harus dibersihkan. 

j. Label 

Label produk beras harus memenuhi ketentuan yang disebut 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Label dan Periklanan 

Makana (PP 69 tahun 1999). Label makanan harus dibuat dengan 

ukuran, kombinasi vvarna danlatau bentuk yang berbeda untuk tiap 

jenis beras, agar mudah dibeda-bedakan. 

k. Penyimpanan 

Bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta 

produk akhir harus disimpan terpisah dalam masing-masing ruangan 

yang bersih, bebas serangga, binatang pengerat dan/atau binatang 

lain, cukup penerangan, terjamin peredaran udara dan pada suhu 

yang sesuai. 

Bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta 

produk akhir harus ditandai dan harus ditempatkan sedemikian rupa 

sehingga (a) jelas dibedakan antara yang belum diperiksa dan yang 

sudah diperiksa, (b) jelas dibedakan antara yang memenuhi 

persyaratan dan yang tidak memenuhi persyaratan, (c) bahan yang 

terdahulu diterima, digunakan terlebih dahulu, (d) produk akhir yang 

terdahulu dibuat, diedarkan terlebih dahulu. 

Bahan berbahaya, seperti insektisida, rodentisida, desinfektan, 

bahan yang mudah rneledak dan lain-lain harus disimpan dalam 

ruangan tersendiri dan diawasi sedemikian rupa, hingga tidak 
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rnernbahayakan atau mencehari-bahan baku, bahan tambahan, 

bahan penolong dan produk akhir. 

Wadah dan pembungkus harus disimpan secara rapi ditempat 

yang bersih dan terlindung dari pencemaran. 

Label harus disimpan dengan baik dan diatur sedemikian rupa, 

hingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan. 

Alat dan perlengkapan produksi yang telah dibersihkan dan 

dikenakan tindak sanitasi yang belum digunakan harus disimpan 

sedemikian rupa, hingga terlindung dari debu atau pencemaran lain. 

Bangunan dan bagian-bagiannya harus dipelihara dan 

dikenakan tindak sanitasi secara teratur dan berkala, hingga selalu 

dalam.keadaan bersih dan berfungsi depgan baik. 

Pencegahan masuknya binatang harus dilakukan usaha 

pencegahan masuknya serangga, binatang pengerat, unggas dan 

binatang lain ke dalam bangunan. 

Pembasmian jasad renik, serangga dan binatang pengerat 

dengan menggunakan desinfektan, insektisida, atau rodentisida harus 

dilakukan dengan hati-hati dan harus dijaga serta dibaiasi sedemikian 

rupa, hingga tidak menyebabkan gangguan terhadap kesehatan 

rnanusia dan tidak menimbulkan pencemaran terhadap bahan baku, 

bahan tambahan dan bahan penolong serta produk akhir. 

Buangan padat harus dikumpulkan untuk dikubur, dibakar atau 

diolah, sehingga aman. 

Alat dan perlengkapan yang digunakan untuk memproduksi 

beras yang (a) berhubungan langsung dengan beras, harus 

dibersihkan dan dikenakan tindak sanitasi secara teratur, sehingga 
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tidak menimbulkan pencemaran terhadap produk akhir, (b) alat yang 

tidak berhubungan langsung dengan beras, harus selalu dalam 

keadaan bersih, (c) alat pengangkutan dan alat pemindahan barang 

- dalam bangunan unit produksi harus bersih dan tidak boleh merusak 

produk beras yang diangkut atau dipindahkan, baik bahan baku, 

bahan tambahan, bahan penolong yang digunakan maupun produk 

akhir, (d) alat pengangkutan untuk mengedarkan produk akhir beras 

harus bersih, dapat melindungi produk itu, baik fisik maupun mutunya, 

sampai ke ternpat tujuan. 
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