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RINGKASAN 

Manajemen Pengolahan Beras di UPB (Unit Pengolahan Beras) Candirejo 

Nganjuk Kantor Cabang Kediri Jawa Timur, Salsabella Anindah Dibtiari Nim 

D31191171, Tahun 2021, Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember, 

Komisi pembimbing PKL: Retno Sari Mahanani, S.P., M.M. 

 

 Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan kegiatan akademik yang berupa 

kegiatan praktek kerja langsung di lokasi industry guna mengaplikasikan teori yang 

diperoleh saat perkuliahan sesuai dengan kondisi syaratnya pada perusahaan. 

Kegiatan PKL ini merupakan salah satu kegiatan utama dalam pelaksanaan 

pendidikan di Politeknik Negeri Jember. Kegiatan PKL ini dipandang penting 

sehingga PKL wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember 

dengan waktu yang telah di tetapkan dan diharapkan mahasiswa setelah melakukan 

kegiatan PKL mendapatkan pengalaman dalam meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan dengan kompetensi bidang yang dipelajarinya terutama setiap tata 

kerja di Gudang Bulog 

 Pada Program magang ini kami memilih GBB Candirejo yang berlokasi di 

Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Karena di 

sana merupakan salah satu tempat yang dapat mendukung dalam pengaplikasian 

proses belajar selama perkuliahan. Ditempat ini terdapat 12 Gudang Penyimpanan 

Beras dan Gabah, Kantor Gudang Candirejo untuk proses tata kelola dan keuangan 

gudang dan UPB Candirejo (Unit Pengolaha Beras) yang mengolah gabah menjadi 

beras sekaligus memproduksi produk BULOG yaitu Beras Fortivit 1 kg, Beras 

Fortivit 5 kg dan Beras Candi Mulyo 5 kg.  

 Pengolahan Gabah menjadi Beras dengan Mesin Rice Milling Unit (RMU) 

merupakan jenis mesin penggilingan padi generasi baru yang kompak dan mudah 

dioperasikan, dimana proses pengolahan gabah menjadi beras dapat dilakukan 

dalam satu kali proses (one pass process). 
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 Produksi Beras Fortivit 1 kg dan 5 kg yang dilakukan oleh UPB Candirejo 

meliputi Surat Perintah Olah (SPO), Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), 

Surat Perintah Terima Barang (SPTB), Surat Perintah Kerja (SPK), pencampuran 

beras dengan kernel (mixing), masuknya campuran beras dan kernel ke mesin 

produksi sekaligus persiapan mesin produksi seperti suhu (panas) yang tepat dan 

takaran beras, proses pengemasan dan pencatatan tanggal produksi. 

 Produksi Beras Candi Mulyo 5 kg yang dilakukan oleh UPB Candirejo 

meliputi pengolahan gabah menjadi beras yang kemudian di proses menjadi beras 

premiun 15 %, dikemas dengan kemasan ukuran 5 kg dan kemudian di pasarkan 

melalui pasar bebas dan Rumah Pangan Kita (RPK Bulog). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


