
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Magang adalah suatu kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan 

untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan dalam dunia kerja 

nyata.pembelajaran itu terutama dilaksanakan melalui hubungan yang intensif 

antara peserta program mangang dan tenaga pembinanya di instansi.Mengenal 

dunia kerja yang sebenarnya agar memahami sejauh mana harus mempersiapkan 

diri apabila nanti memasuki dunia kerja. 

Standar Harga Barang dan Jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan 

salah satu cara untuk menstabilkan perekonomian, oleh karnanya penetapan 

Standar Harga Barang dan Jasa menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah 

penting dari itu adalah pelaksanaan yang efektif dan efisien di lapangan untuk 

mendapatkan manfaat yang maksimal dari penentuan Standar Harga. 

Dalam mencapai keseimbangan dan kelancaran perencanaan kebutuhan 

dan penganggaran. Perlu dikoordinasikan denan baik pelaksanaannya dengan 

acuan standardisasi harga yang telah disusun mengikuti kondisi daerah dan unit 

kerja masing-masing. 

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran bukanlah merupakan suatu 

kegiatan yang berdiri sendiri. Akan tetapi merupakan kegiatan yang tidak 

terpisahkan dari pengelolaan barang dan jasa milik daerah. Dalam perencanaan 

kebutuhan dan penggaran barang daerah perlu adanya pemahaman dari seluruh 



 

 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap tahapan kegiatan yang 

berhubungan dengan harga suatu barang dan jasa. 

Penentuan Standar Harga Barang dan Jasa setiap instansi pemerintah 

didasarkan pada rencana pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa, 

karena memang dibutuhkan dalam instansi pemerintahan   dalam merealisasikan 

anggaran. 

Untuk memperlancar Penentuan Standar Harga Barang dan Jasa perlu 

menyesuaikan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang standar dokumen pengadaan Barang 

dan Jasa,agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat dan efektif dan tetap 

berpegang pada prinsip dan persaingan sehat,transparan,terbuka dan perlakuan 

adil bagi semua pihak. 

Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman adalah organisasi yang 

bergerak dalam bidang Pemerintahan. Kantor Bupati di pimpin oleh seorang 

Bupati yang berkedudukan di bawah gubernur yang tugasnya mengatur 

pemerintahan di sekitar Kabupaten Padang Pariaman. Penetapan Standar Harga 

Satuan Barang dan Jasa di Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman merupakan 

salah satu alat untuk mengatur perekonomian dan dibutuhkan untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Dinas. 

Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa yaitu: 

1. Dengan cara diperhitungkan terhadap faktor eskalasi harga dilapangan 

berdasarkan pengaruh inflasi yang terjadi. 



 

 

2. Dengan cara diperhitungkan dengan tanpa faktor keuntungan karena 

faktor keuntungan akan ditambah kemudian pada harga satuan item 

lainnya tersebut. 

3. Dengan cara Indeks Harga Konsumsi (IHK) yang di hitung 

berdasarkan pola konsumsi . 

Oleh karna itu, untuk mengetahui lebih rinci bagaimana Penentuan Standar 

Harga Barang dan Jasa  pada Bupati Padang Pariaman, penulis mengangkat 

sebuah judul “Mekanisme Penetapan Standar Harga Barang Dan Jasa pada Bupati 

kabupaten padang pariaman”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pada uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pedoman Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa 

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. 

2. Bagaimana Mekanisme penetapan Standar Harga Barang dan Jasa 

Kabupaten Padang Pariaman. 

1.3.Tujuan Kegiatan Magang 

1.3.1. Tujuan Umum 

1. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar diploma III di Fakultas 

Ekonomi Universitas Andalas. 

2. Memperkenalkan peserta magang pada dunia kerja sehingga dapat 

memiliki wawasan dan pengalaman. 



 

 

3. Menambah keterampilan mahasiswa yang tidak di dapat di bangku kuliah. 

4. Sebagai salah satu usaha mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam 

menghadapi persaingan di masa akan 4ating 

1.3.2.Tujuan Khusus 

1. Mengetahui bagaimana Mekanisme Penetapan Standar Harga Barang dan 

Jasa. 

2. Mengetahui permasalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten padang 

pariaman dalam Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa kabupaten 

padang pariaman tahun 2015. 

1.4.Manfaat Kegiatan Magang 

1.4.1. Bagi Instansi Pemerintah 

 Dengan adanya analisis penyusunan standar yang dapat diandalkan, maka 

akan membawa manfaat yaitu : 

1. Memberikan gambaran dan pengarahan yang dapat dipergunakan untuk 

mempersiapkan diri dalam menghadapi lingkungan yang cepat berubah, 

serta memberikan kerangka perencanaan yang lebih terperinci dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Memelihara hubungan dengan pihak ekstern dan pihak-pihak 

lain,disamping membimbing melakukan penyesuaian-penyesuaian 

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya kebijaksanaan 

pemerintah yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah. Memperoleh 

informasi informasi yang dapat dipergunakan untuk  



 

 

mengatasi masalah apabila terjadi perubahan-perubahan yang dialami, 

misalnya dalam hal pengadaan, keuangan, perawatan, penghentian dan 

lain sebagainya. Memperoleh keyakinan atas kesiapan penyajian aset – 

barang inventaris bergerak dan tidak bergerak untuk pihak luar. Sedangkan 

sasarannya adalah menyusun standar barang dan harga satuan barang. 

1.4.2. Bagi Penulis  

 Dapat menambah pengalaman dan wawasan penulis khususnya tentang 

Mekanisme Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa dan dapat memahami serta 

mengaplikasikan dalam kegiatan penulis pada instansi tersebut. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah melakukan studi dan analisis terhadap 

harga – harga barang yang dapat dipakai dalam penetapan standar Harga satuan 

barang dan Jasa di Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman.untuk 

mempelancar kegiatan Penetapan Standar Harga dipandang perlu menyesuaikan 

Peraturan Presiden. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan bagaimana Mekanisme 

Penetapan Standar Satuan Batang dan Jasa. 

1.6.Tempat dan Waktu Magang 

 Pada kuliah magang  ini penuis memilih Kantor Bupati Padang Pariaman 

sebagai tempat magang. Waktu kegiatan dilaksanakan selama 40 (empat puluh) 

hari kerja yaitu dari tanggal 1 Juli 2015 sampai 10 agustus 2015. Selama waktu 



 

 

tersebut telah melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan peraturan 

pemerintah. 

1.7.Metodologi Penelitian 

 Dalam penulisan laporan ini menggunakan metode – metode sebagai 

berikut : 

1. Objek penelitian 

Dalam laporan ini yang menjadi objek penelitian adalah kantor bupati 

padang pariaman yang bergerak dalam bidang Ekonomi dan 

Pembangunan. 

1. Jenis Data 

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer, yaitu 

pengumpulan data langsung ke Dinas dimana penulis melakukan 

penelitian. Informasi yang diperoleh berupa data –data laporan Dinas yang 

berhubungan dengan Pedoman Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa 

Pemerintah. Disana akan terlihat bagaimana Mekanisme Penetapan 

Standar Haga Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Dinas Kantor Bupati 

Padang Pariaman. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, yaitu peninjauan 

langsung ke dinas yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang 

diperlukan, baik itu melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan 

maupun observasi langsung dari Dinas. Selain itu penulis juga 

mempelajari teori dan konsep yang berhubungan dengan Penetapan 



 

 

Standar Harga barang dan Jasa melalui buku-buku,referensi maupun 

literature. 

3. Analisis yang digunakan dalam melakukan Laporan Kerja Praktek adalah 

analisis deskriptif, dengan cara membandingkan Penentuan Standar Harga 

Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Dinas dengan peraturan Presiden No. 

54 Tahun 2010. 

 

 

 

 

 

 

 


