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KEPALA 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI 

 

Indonesia emas (2045) 

merupakan gambaran futuristik yang 

menjadi visi pergerakan pembangunan 

saat ini, dimana Indonesia diharapkan 

mampu menjadi negara maju dan 

bersaing dengan bangsa-bangsa maju 

lain. Salah satu prasyarat untuk 

mencapai impian tersebut, seperti yang 

disampaikan oleh Presiden Jokowi 

dalam pidato pengukuhan Presiden 

tanggal 20 Oktober 2019, adalah 

keberadaan SDM Aparatur yang profesional dan inovatif. Amanat 

Pembangunan SDM Aparatur juga masuk pada Peta Jalan 

Pembangunan SDM Aparatur dalam agenda pembangunan jangka 

panjang (RPJMN) ke-4. Tahun 2020 merupakan titik awal perubahan 

arah kebijakan RPJMN untuk area pembangunan SDM, dimana 

birokrasi Indonesia disiapkan untuk menjadi birokrasi berkelas 

dunia.  

Namun demikian, kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Indonesia masih jauh dari harapan idealnya. Hal tersebut dapat 

terlihat dari berbagai indikator yang telah dikeluarkan baik oleh 

Lembaga Nasional maupun Lembaga Internasional yang masih 

menunjukkan angka merah.  Government Effectiveness Index yang 

dikeluarkan oleh World Bank di tahun 2017 misalnya, memperlihatkan 

kualitas ASN dan pelayanan publik Pemerintah Republik Indonesia 

yang masih berada di peringkat 84 dari 193 negara dengan nilai 0.04. 

KATA SAMBUTAN 
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Pada indeks lainnya seperti Global Competitiveness Index (GCI), 

Indonesia juga hanya memperoleh peringkat 50 secara global atau 

peringkat 4 di regional ASEAN.  

Pada level nasional pengukuran Indeks Profesionalitas ASN 

Nasional yang dilakukan oleh BKN pada tahun 2018 memperlihatkan 

jumlah ASN yang level profesionalitasnya sangat rendah, berkisar 

56,5% dari seluruh sampel yang diambil.  Selain itu, hasil penilaian 

kompetensi yang dilakukan oleh BKN pada tahun 2019 terhadap 1007 

PNS (JPTP dan Administrator) juga menunjukkan bahwa 81,71% JPTP 

dan Administrator memiliki kompetensi sangat rendah.  

 Kondisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya akselerasi 

pengembangan kompetensi ASN guna meningkatkan kinerja 

birokrasi pemerintah secara merata. Akselerasi pengembangan 

kompetensi ASN, khususnya PNS, telah mendapatkan angin segar 

dengan munculnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan berbagai 

peraturan turunannya, seperti PP No. 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen PNS hingga Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018 tentang 

Pengembangan Kompetensi PNS. Berdasarkan kebijakan tersebut, 

PNS kini mendapatkan hak untuk menerima pengembangan 

kompetensi minimal 20 JP/tahun. Berbagai kebijakan tersebut juga 

telah memperluas pendekatan pengembangan kompetensi dari yang 

sebelumnya hanya bersifat tatap muka di ruang kelas atau berbentuk 

klasikal, kini dapat melalui bentuk dan jalur non-klasikal. 

Pengembangan kompetensi non-klasikal ini bisa berbentuk e-learning, 

belajar mandiri, komunitas belajar, detasering, hingga magang dan 

pertukaran pegawai, sehingga memperluas kesempatan PNS 

mendapatkan hak pengembangan kompetensi pertahunnya.    

Bentuk pengembangan kompetensi non-klasikal juga 

diharapkan dapat menjadi exit strategy dari berbagai gambaran 

permasalahan kinerja PNS melalui peningkatan kapasitas PNS secara 

akseleratif guna mengantisipasi dinamika lingkungan strategis yang 

bergerak cepat. Terutama di saat era Industri 4.0 yang bercirikan 

kecepatan arus informasi, otomatisasi dan digitalisasi kerja. Era 

Industri 4.0 pada sektor publik telah menciptakan transformasi 

pelayanan publik berbasis IT. Pelayanan publik berbasis IT tentunya 
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menuntut profesionalitas, inovasi dan agilitas kerja PNS Indonesia 

yang pada akhirnya membutuhkan pengembangan kompetensi 

akseleratif yang didesain dalam berbagai bentuk dan jalur 

pengembangan kompetensi baik klasikal maupun non-klasikal. 

Magang dan pertukaran pegawai merupakan 2 contoh 

pengembangan kompetensi non-klasikal yang berpotensi untuk 

mengakselerasi kompetensi PNS pada level yang jauh berbeda 

daripada bentuk pengembangan kompetensi lainnya. Kedua model 

pengembangan kompetensi tersebut bersifat intensive dan experiental 

learning yang dilakukan melalui proses pembelajaran langsung dari 

para expert pada sektor swasta, NGO maupun institusi pemerintah 

lainnya.  

Buku yang berada di tangan Anda saat ini, merupakan 

salah satu ikhtiar Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia untuk mengakselerasi pengembangan kompetensi 

PNS di seluruh penjuru negeri, melalui pelaksanaan Magang 

dan Pertukaran Pegawai. Sehingga pada akhirnya, cita-cita 

Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Birokrasi Berkelas 

Dunia dapat tercapai sepenuhnya.  
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KATA PENGANTAR 
 

  
 

DEPUTI KAJIAN & INOVASI MANAJEMEN ASN 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI 

 

Pengembangan kompetensi menjadi 

salah satu kunci untuk meningkatkan 

kualitas ASN dalam mewujudkan 

birokrasi berkelas dunia. Peluang 

akselerasi pengembangan kompetensi 

PNS telah dibuka melalui UU No 5 Tahun 

2014 tentang ASN dan berbagai 

peraturan turunannya, seperti PP No. 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 

sebagai ujung tombak kebijakan 

pengembangan kompetensi nasional. Bentuk pemberian ruang 

akselerasi kompetensi dalam kebijakan diantaranya yaitu pemberian 

hak pengembangan kompetensi secara jelas dan terukur (min. 20 

JP/tahun), hingga perluasan pendekatan pengembangan kompetensi 

yang mulai memperkenalkan bentuk dan jalur pengembangan 

kompetensi non-klasikal sebagai titik berat pengembangan 

kompetensi yang selama ini didominasi oleh metode klasikal (tatap 

muka di kelas).  

Salah satu alternatif pengembangan kompetensi dimaksud 

adalah program pertukaran pegawai dan magang dengan sektor 

private atau antar-instansi pemerintah. Program pertukaran pegawai 

merupakan salah satu model pengembangan kompetensi di mana 

PNS diharapkan dapat mempelajari competencies, experience, dan 

cultural value dari perusahaan swasta yang dipandang lebih maju dan 

adaptif dalam menyikapi perubahan lingkungan. Sementara melalui 

magang, transfer knowledge, skill, dan expertise diharapkan dapat 

terjadi secara cepat dan merata, sehingga mempersempit capacity gap 
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antar ASN di masing-masing K/L/D. Kombinasi program 

pengembangan kompetensi non-klasikal berbasis experiental learning 

tersebut dapat dipandang sebagai salah satu cara terbaik untuk 

mengakselerasi kompetensi PNS dalam upaya mewujudkan birokrasi 

berkelas dunia.  

Keberadaan Program Pertukaran Pegawai dan Magang 

sebagai alternatif jalur pengembangan kompetensi non-klasikal yang 

tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP No. 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan LAN Nomor 10 tahun 

2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, ternyata belum 

memiliki panduan penyelenggaraan yang jelas. Oleh karena itu, 

menjadi logis jika model pengembangan kompetensi ini menjadi 

tidak popular di kalangan instansi pemerintah sendiri. Bahkan, masih 

sangat sedikit instansi pemerintah yang melaksanakan program 

Magang dan Pertukaran Pegawai.  

Sebagai upaya memperkenalkan Magang dan Pertukaran 

Pegawai, Lembaga Administrasi Negara RI mengembangkan sebuah 

pedoman umum terkait penyelenggaran kedua jenis pengembangan 

kompetensi tersebut. Sebuah buku yang memberikan gambaran dan 

kaidah umum penyelenggaraan Magang dan Pertukaran Pegawai. 

Melalui buku pedoman yang berada di tangan anda, kami berharap 

bahwa praktik Magang dan Pertukaran Pegawai menjadi 

pengembangan kompetensi yang jamak dilaksanakan di berbagai 

level pemerintah baik pusat maupun daerah.   
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 

 

Indonesia emas (2045) merupakan gambaran futuristik yang 
menjadi visi pergerakan pembangunan saat ini, dimana 
Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam 
menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan (seperti korupsi dan 
kemiskinan) untuk mencapai cita-cita bersama. Dalam pandangan 
optimistik tersebut, pada tahun 2045 Indonesia diproyeksikan akan 
menjadi negara maju dengan target seperti dibawah ini:  

Gambar I. 1 Target Indonesia Emas 2045 

 

 

 

Namun demikian, hal tersebut tentu membutuhkan berbagai 
prasyarat. Salah satu prasyarat yang disampaikan dalam pidato 
pengukuhan Presiden tanggal 20 Oktober 2019, yaitu keberadaan 
SDM Aparatur yang profesional dan inovatif.  

Jika berkaca pada Peta Jalan Pembangunan SDM Aparatur, 
Indonesia tengah memasuki fase puncak dalam agenda 
pembangunan jangka panjang atau memasuki RPJMN ke-4. Dalam 
Peta Jalan tersebut, 2020 adalah titik awal perubahan arah kebijakan 

Sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/190800865/jokowi-sebut-
cita-cita-indonesia-di-tahun-2045-apa-saja- 
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RPJMN untuk area pembangunan SDM, dimana birokrasi Indonesia 
disiapkan untuk menjadi birokrasi berkelas dunia, setelah 
sebelumnya menargetkan terwujudnya sistem merit dalam 
penyelenggaraan pemerintahan.   

Gambar I. 2 Peta Jalan Pembangunan ASN 

 

 

Visi terwujudnya birokrasi berkelas dunia mau tidak mau 
menuntut penyesuaian kapasitas SDM Aparatur/ASN untuk 
bergerak kearah tersebut. Dalam konteks ini, pengembangan 
kapasitas/kompetensi ASN menjadi aspek sentral dalam agenda 
pembangunan SDM aparatur saat ini. Untuk itu, pengembangan 
kompetensi ASN perlu mengalami akselerasi atau percepatan 
pencapaian hasil secepat mungkin. Dengan kata lain, pengembangan 
kompetensi ASN tidak bisa lagi dilakukan dengan cara biasa 
(klasikal-formal).  

Kebutuhan untuk melakukan akselerasi atau penguatan 
pengembangan kompetensi ASN secara signifikan yang berdampak 
riil terhadap kinerja birokrasi  bukan hanya muncul dari harapan 
futuristik tentang Indonesia di masa depan. Hal ini juga dapat dilihat 
dari indikator kuantitatif dari lembaga internasional maupun 
nasional, yang menunjukkan rapot merah pada aspek tertentu 
penyelenggaraan pemerintahan. Government Effectiveness Index yang 

Sumber: Bahan paparan Kemenpan RB, 2019 
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dikeluarkan oleh World Bank di tahun 2017 misalnya, 
memperlihatkan kualitas ASN dan pelayanan publik Pemerintah 
Republik Indonesia yang masih berada di peringkat 84 dari 193 
negara dengan nilai 0.04.  

Gambar I. 3 Government Effectiveness Index 2017 

 

 

 

Berdasarkan grafik di atas, dapat diinterpretasikan bahwa 
peringkat Indonesia belum sepenuhnya baik, bahkan cenderung 
tertinggal dari negara-negara kecil di Kawasan Samudera Pasifik. 
Untuk kawasan ASEAN sendiri, peringkat Indonesia jauh tertinggal 
dibandingkan negara-negara ASEAN lain seperti Singapura, 
Malaysia dan Thailand.  

Dalam hal lain, Indonesia juga tertinggal dengan negara-
negara ASEAN, misalnya Global Competitiveness Index. Dalam 
publikasi yang dikeluarkan, dalam dua tahun terakhir, Indonesia 
hanya menduduki peringkat 4.  

Sumber: WEF (2018),  World Bank (2018) dalam paparan Talent Management 
for National State Apparatus, 31 Juli 2019 
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Gambar I. 4 Global Competitiveness Index 2019 

 

 

 

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa posisi 

Indonesia dalam Global Competitiveness Index belum menunjukkan 

peringkat yang memuaskan. Indonesia hanya menduduki peringkat 

4 di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Bahkan, apabila dilihat 

dari peringkat Indonesia pada tahun 2018 dan 2019, posisi Indonesia 

mengalami penurunan, yaitu dari peringkat 45 menjadi peringkat 50.  

Potret Indonesia di tataran global yang kurang 
menggembirakan juga dijustifikasi oleh gambaran nasionalnya. Hal 
ini tercermin dari kinerja ASN yang belum terlalu membanggakan, 
sebagaimana dapat dilihat melalui grafis di bawah ini: 

Sumber: Paparan Bappenas untuk Model Pengembangan Kompetensi melalui 
Pertukaran Pegawai dan Magang, Maret 2020 
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Gambar I. 5 Kinerja ASN 

 

  

Berdasarkan gambaran di atas, hasil pengukuran Indeks 
Profesionalitas ASN Nasional yang dilakukan oleh BKN pada tahun 
2018 memperlihatkan nilai dengan kualifikasi sangat rendah, yaitu 
56,5. Bahkan, meski dengan level profesionalitas yang berbeda antara 
aparatur pemerintah pusat (rendah) dan daerah (sangat rendah), 
namun secara kuantitatif pencapaian angkanya tidak menunjukkan 
perbedaan yang signifikan (pusat 60,2 dan daerah 52,7).  Pada sisi lain, 
penilaian indeks sistem merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara 
(KASN) menunjukkan hal serupa, dimana terdapat sebanyak 7 
Kementerian/Lembaga dan 28 Pemerintah Provinsi yang mendapat 
nilai dengan kategori kurang dan buruk. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa kinerja ASN belum sepenuhnya optimal.  

Jika melihat komposisi ASN (PNS) saat ini, Jabatan Fungsional 
Umum/Pelaksana masih mendominasi, seperti terlihat dalam grafis 
di bawah ini: 

Sumber: Publikasi capaian merit sistem KASN 2018 dan 2019 
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Gambar I. 6 Komposisi PNS Per-Juni 2020 

 

 

Dari data yang dirilis oleh BKN pada Buku Statistik PNS Juni 
Tahun 2020, masih sangat terlihat kesenjangan komposisi PNS, 
dimana sebanyak 11,86% dari 4,1 juta PNS didominasi oleh jabatan 
pelaksana/JFU yang bekerja pada tataran administratif (non-
substantif) dan tidak memiliki keahlian spesifik. Bahkan kelompok 
PNS dengan keahlian spesifik saja/JF masih didominasi oleh tenaga 
pendidik/guru. Padahal, kebutuhan akan keahlian tertentu dalam 
penyelenggaraan pemerintahan tersebar secara merata dalam 
berbagai sektor pemerintahan, maupun di lihat dari perspektif teritori 
kewilayahan.  

 

 

 

Sumber: BKN, Buku Statistik PNS Juni Tahun 2020 
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Gambar I. 7 Persentase Jabatan Fungsional Terhadap Jabatan 
Administrasi 

 

 

 

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan potensi 
kewilayahan, sebaran pegawai dengan kemampuan teknis bidang 
sesuai potensi kewilayahan masih dirasa minim. Hal tersebut tersebar 
hampir di setiap wilayah. Paling banyak, hanya sekitar 2% PNS yang 
memiliki kemampuan teknis bidang sesuai dengan potensi 
wilayahnya. Bahkan, pada seluruh koridor terdapat kebutuhan 
kompetesi teknis bidang tertentu yang hanya dapat dipenuhi dengan 
ketersediaan pegawai yang memangku jabatan terkait dibawah 1%.   

Pada sisi lain, Kompetensi Jabatan Struktural (manajerial) tidak 
menunjukkan gambaran yang lebih baik dari Jabatan Fungsional 
Tertentu (JF) maupun Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana. Hal ini 
didasarkan atas hasil penilaian kompetensi yang dilakukan oleh BKN 
pada tahun 2019 terhadap 1007 PNS (JPTP dan Administrator) yang 
menunjukkan bahwa 81,71% JPTP dan Administrator memiliki 
kompetensi sangat rendah. Dari sampel dengan kualifikasi sangat 
rendah ini, hanya 6,45% yang masih berpotensi tinggi untuk 
dikembangkan. Sementara PNS yg berkompetensi tinggi dengan 
potensi tinggi untuk dikembangkan hanya berjumlah 0,40%. 

Sumber: BAPPENAS (2019) dalam paparan  

Talent Management for National State Apparatus 
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Gambar I. 8 Hasil Penilaian Kompetensi Tahun 2019 

 

 

 

Pada tataran pengembangan kompetensi PNS, KemenPAN-RB 
(2018) dalam paparannya mengenai Grand Desain Pengembangan 
ASN 2020-2024 menyatakan bahwa diklat (bangkom) PNS yang 
tersedia belum mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 
Kondisi ini menunjukkan betapa akselerasi pengembangan 
kompetensi ASN -dalam hal ini bermakna PNS - untuk meningkatkan 
kinerja birokrasi pemerintah menjadi hal yang urgent untuk 
dilakukan.   

Peluang ke arah akselerasi pengembangan kompetensi PNS 
sebenarnya telah dibuka secara implisit melalui UU No. 5 Tahun 2014 
tentang ASN dan berbagai peraturan turunannya, seperti PP No. 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen PNS hingga Peraturan LAN No. 10 
Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS sebagai ujung 
tombak kebijakan pengembangan kompetensi nasional. Bentuk 
pemberian ruang akselerasi kompetensi dalam kebijakan diantaranya 
yaitu pemberian hak pengembangan kompetensi secara jelas dan 
terukur (min. 20 JP/tahun), hingga perluasan pendekatan 
pengembangan kompetensi yang mulai memperkenalkan bentuk dan 

Sumber: Publikasi BKN dalam penyerahan laporan hasil penilaian potensi dan 
kompetensi JPT Pratama dan Administrator, November 2019 
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jalur pengembangan kompetensi non-klasikal sebagai titik berat 
pengembangan kompetensi yang selama ini didominasi oleh metode 
klasikal.  

Pengembangan pendekatan bangkom non-klasikal juga 
diharapkan dapat menjadi exit strategy dari berbagai gambaran 
permasalahan kinerja PNS melalui peningkatan kapasitas PNS secara 
akseleratif dalam rangka mengantisipasi dinamika lingkungan 
strategis yang bergerak cepat. Era Industri 4.0, yang bercirikan 
kecepatan arus informasi, otomatisasi dan digitalisasi kerja, telah 
menciptakan transformasi pelayanan publik berbasis IT. Pelayanan 
publik berbasis IT yang menuntut profesionalitas, inovasi dan agilitas 
kerja PNS Indonesia pada akhirnya membutuhkan pengembangan 
kompetensi akseleratif yang didesain dalam berbagai bentuk dan 
jalur pengembangan kompetensi. Salah satu alternatif pengembangan 
kompetensi dimaksud adalah program magang (antar instansi 
pemerintah) dan pertukaran pegawai (dengan sektor private).  

Program pertukaran pegawai merupakan salah satu model 
pengembangan kompetensi yang melalui itu PNS diharapkan dapat 
mempelajari competencies, experience, dan cultural value dari 
perusahaan swasta yang dipandang lebih advance dan adaptif dalam 
menyikapi perubahan lingkungan. Sementara melalui magang, 
transfer knowledge, skill, dan expertise diharapkan dapat terjadi secara 
cepat dan merata, sehingga mempersempit capacity gap antar ASN 
K/L/D. Artinya, kombinasi program pengembangan kompetensi 
non-klasikal berbasis experiental learning tersebut dapat diharapkan 
sebagai salah satu cara terbaik untuk mengakselerasi kompetensi PNS 
dalam upaya mewujudkan birokrasi berkelas dunia.  

Model pengembangan kompetensi berbasis experiental learning 
dengan demikian dapat dilakukan melalui proses pembelajaran 
langsung dari sektor swasta maupun institusi pemerintah lainnya. 
Meskipun proses pembelajaran antar institusi sudah jamak dilakukan 
melalui program patok banding (benchmarking), namun untuk dapat 
mengakomodasi kebutuhan transfer knowledge secara tepat dan 
terarah, dibutuhkan keterlibatan dalam pekerjaan secara intensif yang 
hanya dapat diperoleh melalui program magang maupun pertukaran 
pegawai. Hal ini menjadi logis mengingat magang dan pertukaran 
pegawai dapat menyentuh dimensi pengetahuan praktikal (tacit) 
yang sulit ditransfer dengan cara konvensional, dimana 



   

PIMBANGKOM ASN | 10 
  

Model Magang & Pertukaran Pegawai 

pembentukan pengetahuan tacit memerlukan proses intensive learning 
dalam jangka waktu yang relatif panjang.  

Keberadaan Program Pertukaran Pegawai dan Magang sebagai 
alternatif jalur pengembangan kompetensi non klasikal -berbasis 
experiental learning- yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2014 
tentang ASN, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan 
Peraturan LAN Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan 
Kompetensi PNS belum memiliki panduan penyelenggaraan yang 
jelas. Oleh karena itu, menjadi logis jika model bangkom ini dipahami 
secara berbeda di kalangan instansi pemerintah sendiri. Bahkan, 
masih sangat sedikit instansi pemerintah yang diketahui 
melaksanakan program bangkom dimaksud sesuai dengan apa yang 
tertera dalam PerLAN No. 10/2018 tentang Pengembangan 
Kompetensi PNS. Apalagi pertukaran pegawai dengan korporasi dan 
organisasi non-pemerintah lainnya, yang mungkin belum pernah 
terjadi sebelumnya.       

Berangkat dari asumsi tersebut, diperlukan kebijakan teknis 
operasional yang memberikan kejelasan pengaturan mengenai 
definisi, mekanisme, dan arah pengembangan kompetensi non-
klasikal dimaksud. Dengan adanya kejelasan pengaturan tersebut, 
magang dan pertukaran pegawai diharapkan dapat menjadi pilihan 
strategik dalam upaya peningkatan kompetensi PNS. Harapannya, 
peningkatan kompetensi pegawai dapat menjadi daya ungkit guna 
mendukung kinerja organisasi sekaligus sebagai pondasi bagi 
terwujudnya perubahan yang lebih besar yakni kualitas birokrasi 
yang berkelas dunia.  

Dalam konteks ini, Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan 
Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara 
Republik Indonesia (PIMBANGKOM ASN LAN RI) melakukan 
pengembangan model magang dan pertukaran pegawai  untuk 
menjabarkan bagaimana kedua model bangkom PNS tersebut dapat 
dilakukan. Pengembangan model magang dan pertukaran pegawai 
sebagai alternatif jalur bangkom PNS diharapkan menjadi dasar 
perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan kompetensi 
melalui jalur magang dan pertukaran pegawai.  
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B. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan Pengembangan Model Magang dan 

Pertukaran Pegawai adalah: menjabarkan model magang dan 
pertukaran pegawai sebagai alternatif bentuk dan jalur 
pengembangan kompetensi PNS sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Lembaga Administrasi Negara (PerLAN) No.10 Tahun 
2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS ke dalam gambaran 
pedoman/panduan pelaksanaan magang dan pertukaran pegawai. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukanlah berbagai identifikasi 
mengenai: 

1. Peluang dan tantangan penerapan model magang dan 
pertukaran pegawai; 

2. Kebutuhan penyesuaian (adjustment) model magang dan 
pertukaran pegawai; 

3. Ruang lingkup pengaturan implementasi model magang dan 
pertukaran pegawai. 
 

C. Signifikansi 

Melalui penjabaran model magang dan pertukaran pegawai, 
Policy Maker pengembangan kompetensi PNS dapat segera menyusun 
pedoman pengembangan kompetensi PNS dengan jalur magang dan 
pertukaran pegawai. Dengan demikian, K/L/D terkait memiliki 
acuan untuk mendesain dan melaksanakan program pengembangan 
kompetensi dalam bentuk magang dan pertukaran pegawai. Hal ini 
diharapkan dapat mendorong efektivitas pengembangan kompetensi 
dalam kerangka pembangunan SDM PNS yang profesional. 

D. Output 

Kegiatan Pengembangan Model Magang dan Pertukaran 

Pegawai menghasilkan policy paper yang memuat peluang dan 
tantangan penerapan model, kebutuhan penyesuaian (adjustment) 
model magang dan pertukaran, hingga ruang lingkup pengaturan 
implementasi magang sebagai rekomendasi untuk penyusunan 
panduan magang dan pertukaran pegawai yang dapat menjadi 
referensi untuk menyusun draft kebijakan (PerLAN) tentang magang 
dan pertukaran pegawai.  
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E. Metodologi  

Penjabaran magang dan pertukaran pegawai dilakukan dengan 
pendekatan induktif untuk menyusun model dan pendekatan 
deduktif untuk menjabarkan model. Pengumpulan data dan 
informasi dilakukan melalui studi pustaka (desk study), diskusi 
terbatas (focus group discussion), dan review pakar (expert review).   

Desk study dilakukan pada fase awal kegiatan untuk 
memperoleh gambaran yang luas sekaligus terperinci mengenai 
model magang dan pertukaran pegawai dari berbagai literatur seperti 
peraturan perundangan terkait pengembangan kompetensi, konsep 
teoritis dan praktik magang dan pertukaran pegawai di negara lain, 
serta artikel lainnya yang memiliki kandungan data dan informasi 
terpercaya.  

Focus Group Discussion dilakukan dengan pakar/praktisi terpilih 
yang memiliki knowledge atau pengalaman terkait dengan 
pengembangan kompetensi, khususnya melalui magang dan 
pertukaran pegawai. Diantara pakar/praktisi dimaksud antara lain: 
Kementerian PAN-RB selaku Policy Maker di bidang SDM Aparatur, 
BKN selaku mitra LAN dalam mengkoordinasikan pengembangan 
kompetensi dalam bentuk magang dan pertukaran pegawai, 
Kedeputian Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN 
selaku Policy Maker Pengembangan Kompetensi Aparatur dan 
Kedeputian Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi 
LAN selaku pelaksana kebijakan pengembangan kompetensi 
aparatur, akademisi di bidang MSDM, K/L/D terkait, hingga instansi 
swasta yang dipandang relevan.  

Expert review menjadi metode alternatif yang ditempuh setelah 
terjadi pergeseran mekanisme kerja secara Work From Home (WFH) 
akibat terjadinya pandemi COVID 19. Melalui metode ini, draft 
laporan yang dihasilkan melalui studi pustaka dan FGD disampaikan 
secara online kepada narasumber yang dipandang memiliki expertise 
untuk memperoleh saran masukan dan pengayaan substansi. 

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan secara 
kualitatif, yang menurut Miles dan Huberman terdiri dari tiga alur 
kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dengan demikian, ketiga 
proses ini menjadi sesuatu yang saling jalin menjalin dan merupakan 
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proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah 
pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan 
umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009: 339). 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar I. 9 Kerangka Pemikiran 

 

Secara umum, kerangka pikir di atas menggambarkan 

bagaimana positioning pertukaran pegawai dan magang dalam 

pencapaian visi Indonesia, berikut apa yang hendak dielaborasi 

melalui paper ini dari magang dan pertukaran pegawai. Dimulai dari 

terkendalanya pencapaian visi Indonesia dilihat dari sisi 

permasalahan yang terkait dengan potret SDM aparatur terkini 

(didefinisikan sebagai gap).  Permasalahan ini kemudian dikaitkan 

dengan aspek pengembangan kompetensi ASN sebagai bagian dari 

siklus manajemen ASN yang tertuang dalam UU ASN dan 
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turunannya. Dalam kerangka pengembangan kompetensi, magang 

dan pertukaran pegawai merupakan bagian dari pelatihan non 

klasikal. Dengan demikian, magang dan pertukaran harus senantiasa 

berada dalam konteks pencapaian visi organisasi. Kedua jalur 

pelatihan non klasikal tersebut akan dielaborasi dalam paper ini pada 

aspek peluang dan tantangan penerapannya, kebutuhan penyesuain 

(adjustment) model, hingga ruang lingkup dan penjabarannya. 

    

G. Kerangka Proses 
 

Gambar I. 10 Kerangka Proses 

 

Kerangka proses di atas menggambarkan bagaimana 
pengembangan model magang dan pertukaran pegawai dilakukan. 
Proses diawali dengan identifikasi kebutuhan pengembangan model 
yang menjadi dasar untuk memetakan siapa stakeholders yang perlu 
dilibatkan dalam pengembangan model dimaksud. Setelah 
stakeholders awal terpetakan, dilakukan pendalaman konsep untuk 
mengidentifikasi kebutuhan awal pengembangan model berikut 
penjajakan instansi yang potensial untuk menerapkan model. Dengan 
melihat kebutuhan pengembangan model dan instansi potensial, 
disusunlah model baru (penyesuaian dari model awal) berikut 
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instrumentasinya yang akan diujicobakan pada beberapa instansi 
pemerintah ataupun swasta (tahap selanjutnya). Ujicoba diharapkan 
dapat menemukan berbagai celah atau kelemahan dalam 
implementasi riil dan dijadikan sebagai input penyempurnaan model 
dalam bentuk policy paper sebagai dasar untuk menyusun kebijakan 
konkrit. 
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BAB II. TINJAUAN LITERATUR 
 
 
A. Tinjauan Pustaka 

1. Pertukaran Pegawai Pemerintah dan Swasta 

Konsepsi dasar pertukaran pegawai telah dikembangkan 
melalui proyek perubahan (proper) Pelatihan Kepemimpinan 
Nasional (PKN) tingkat II (JPT Pratama) yang ditulis oleh Drs. 
Seno Hartono, DESS (Kepala Pusat Inovasi Manajemen 
Pengembangan Kompetensi ASN – LAN RI) pada tahun 2018. 
Dalam proper tersebut, ditegaskan bahwa program 
pertukaran pegawai dengan pegawai swasta adalah fenomena 
baru dalam dunia pengembangan kompetensi Indonesia. Oleh 
karena itu, konsep pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta 
dalam proper tersebut baru tergambar sebagai basic model 
berikut ini:  

Gambar II. 1 Kerangka Awal Konsep Pertukaran Pegawai 

 
Sumber: Proyek Perubahan PKN Tingkat. II Seno Hartono (2018) 
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Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa pertukaran 
dimulai dari bertemunya 2 kepentingan (public & private 
interest). Kepentingan pertukaran bagi organisasi publik 
digambarkan sebagai kebutuhan pengembangan kompetensi 
individu (gap kinerja atau pengembangan karier) dan 
kapasitas unit (capacity building). Untuk kepentingan ini, 
swasta diasumsikan memiliki expertise, experiences, culture dan 
values yang dapat dibagi atau ditransfer melalui proses 
pertukaran. Sementara itu, kepentingan/kebutuhan 
organisasi private (swasta) terhadap public diantaranya yaitu 
policy learning, mempelajari berbagai hal terkait praktik 
kebijakan publik yang dapat bermuara kepada affecting the 
policy, atau mengadvokasi kepentingannya dalam kebijakan 
publik terkait, dimana organisasi pemerintah diasumsikan 
memiliki informasi mengenai proses dan konten kebijakan 
publik, karakteristik organisasi publik yang dapat di-share 
melalui proses pertukaran. 

Untuk mempertemukan supply and demand pertukaran 

pegawai, dilakukan melalui scanning profil kompetensi 

individu dan organisasi keduanya (public and private). Profil 

kompetensi individu terdiri dari: kualifikasi, keahlian, kinerja, 

dan pengalaman, sedangkan profil kompetensi organisasi 

terdiri dari: core bussines atau keunggulan dan aktivitas atau 

fungsi yang dijalankan. Pertukaran kepentingan/kebutuhan 

kompetensi ini dipertemukan dalam pasar kompetensi virtual 

(virtual competency market) yang menjadi dasar pengiriman 

pegawai untuk dipertukarkan, dimana PNS ditempatkan pada 

unit yang sesuai di private organization and sebaliknya. 

Meski nampak ideal, basic model yang disusun melalui 

proper ini belum teruji pada tataran praktis. Hal ini menjadi 

logis karena konsepsi ini juga belum terjabarkan secara rinci, 

baik secara filosofis maupun teknis pelaksanaan. Selain itu, 

proper juga belum mengidentifikasi atau melakukan 

pemetaan terhadap sektor atau organisasi swasta yang 

memiliki kemungkinan tinggi untuk dapat dijadikan mitra 
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pertukaran pegawai. Beberapa aspek yang belum tersentuh 

dalam Proper inilah yang akan disempurnakan melalui kajian 

ini hingga menjadi draft kebijakan. Melalui penjabaran 

konsep, bisa saja terjadi penyesuaian pada beberapa aspek 

untuk memperkuat kemungkinan konsep yang telah 

dibangun agar dapat diimplementasikan. 

2. Magang PNS 

Pada tahun 2011, Lembaga Administrasi Negara telah 
melaksanakan kajian tentang kebijakan magang bagi calon 
pemimpin aparatur pada institusi bertaraf internasional. 
Kajian ini bertujuan untuk mencermati semua aspek mengenai 
magang yang dapat diimplementasikan pada PNS (LAN, 
2011). Beberapa aspek yang diulas dalam kajian tersebut 
meliputi tujuan magang, kepesertaan magang, kriteria 
pemilihan peserta magang, durasi waktu magang, kompetensi 
yang dapat dipenuhi oleh magang, kriteria institusi bertaraf 
internasional, biaya serta evaluasi keberhasilan magang. 
Aspek-aspek ini menjadi ruang lingkup penyusunan panduan 
kebijakan magang untuk calon pemimpin aparatur pada 
institusi bertaraf internasional.  

Fokus kajian ini adalah pegawai dengan level jabatan 
eselon II dan eselon III yang disiapkan untuk menduduki 
jabatan eselon I dan eselon II. Untuk itu, magang menjadi 
sarana penyiapan kompetensi yang dibutuhkan untuk 
menduduki jabatan. Namun demikian, kajian tahun 2011 
memposisikan magang dalam sistem Pendidikan dan 
Pelatihan (Diklat), atau sebagai pelengkap/komplemen sistem 
diklat yang saat ini sudah berjalan. Dengan kata lain, magang 
digunakan untuk mempertajam kompetensi yang diperoleh 
dalam diklatpim. Selain itu, magang juga diposisikan sebagai 
bagian dalam sistem karier. Dalam konteks ini, magang 
memberikan jaminan kepastian karier. Artinya, ketika selesai 
dan lulus dalam program magang, PNS akan mendapatkan 
prioritas untuk peningkatan karier.   

Dengan memperhatikan beberapa poin hasil kajian 
magang tahun 2011, kajian pertukaran pegawai dan magang 
yang akan dilakukan saat ini memposisikan diri terpisah dari 
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kajian sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan keberadaan 
kebijakan baru yang menjadi pijakan kajian saat ini yang 
menempatkan magang sebagai bagian dari pengembangan 
kompetensi PNS. Magang sebagai bagian dari alternatif 
pengembangan kompetensi saat ini memungkinkan 
pelaksanaannya untuk diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), tidak hanya spesifik untuk jabatan struktural, 
sebagaimana menjadi fokus kajian magang tahun 2011. 

Namun demikian, temuan dalam kajian magang tahun 
2011 dapat menjadi baseline awal untuk pengembangan 
model magang yang bersifat lebih umum. Beberapa hal yang 
belum terdapat dalam kajian magang sebelumnya, akan 
ditambahkan dalam kajian ini, misalnya kriteria instansi lokus 
magang berikut ujicoba pelaksanaan kegiatan magang. 

 

B. Konsepsi Magang dan Pertukaran Pegawai dalam Konteks 
Pengembangan SDM  

1. Pengembangan SDM 

Dalam konsepsi akademis, magang dan pertukaran 
pegawai merupakan bagian dari pengembangan SDM 
(PSDM). PSDM menjadi aspek pokok dalam manajemen SDM 
organisasi karena melalui PSDM, pegawai dalam organisasi 
diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi 
personal maupun organisasinya. Hal ini menjadi instrumen 
kunci untuk menyelaraskan kapasitas pegawai dengan 
tuntutan pelaksanaan tugas yang senantiasa berkembang. 

Menurut Leonard Nadler (1984), PSDM adalah sebuah 
rangkaian aktivitas perusahaan yang dilakukan dalam waktu 
tertentu dan dirancang untuk melahirkan perubahan sikap 
karyawan. Sementara itu, menurut Prof. T.V. Rao (1996), 
PSDM adalah proses di mana karyawan dalam sebuah 
perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan 
kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam 
tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa 
depan. Menurutnya, PSDM juga merupakan proses 
pengembangan kemampuan karyawan sebagai seorang 
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individu dan menemukan serta memanfaatkan potensi yang 
ada. 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa PSDM memiliki 
beberapa aspek, yaitu aktivitas terencana yang dilakukan oleh 
organisasi, bertujuan untuk melahirkan perubahan positif atas 
pegawai, dan mengarah pada peningkatan atau penyesuaian 
kemampuan untuk menyelesaikan berbagai macam tugas 
yang terkait dengan peran pegawai dalam organisasi. Peran 
dimaksud  tidak terbatas pada masa kini, namun 
kemungkinan peran yang akan dimainkan pegawai di masa 
yang akan datang (pengembangan karier). Untuk itu, 
pengembangan SDM dilakukan dengan menemukan potensi 
pegawai yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan 
mengembangkan atau mendorong pengembangan potensi 
tersebut secara berkesinambungan.  

Tujuan PSDM secara umum adalah untuk meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi kerja pegawai sehingga dapat 
mencapai target yang ditetapkan oleh organisasi (Susan M. 
Heathfield, 2020). Perbaikan efektivitas dan efisiensi kerja 
dapat dilakukan pada tataran pengetahuan, 
keahlian/keterampilan, dan yang terpenting merubah sikap 
dan mentalitas pegawai dalam mengerjakan tugas dan 
mengemban tanggungjawab. Secara spesifik, setidaknya 
terdapat 11 (sebelas) tujuan PSDM, antara lain: (a) 
produktivitas, (b) efisiensi, (c) mengurangi kerusakan, (d) 
minimalisasi kecelakaan, (e) meningkatkan kualitas 
pelayanan, (f) mengembangkan moralitas, (g) peningkatan 
karir, (h) kemampuan konseptual, (i) kepemimpinan, (j) 
kontraprestasi (balas jasa), dan (k) kepuasan konsumen. 

PSDM dapat dilakukan secara formal maupun informal. 
PSDM formal adalah penugasan pegawai secara khusus oleh 
organisasi untuk mengikuti training atau pendidikan baik 
yang dilakukan secara internal atau pun pada lembaga-
lembaga pelatihan yang menjadi mitra organisasi. 
Pengembangan ini diperlukan karena tuntutan pekerjaan saat 
ini ataupun di  masa mendatang dan juga rencana 
pengembangan karier pegawai 
bersangkutan. PSDM memerlukan biaya yang tidak sedikit 

https://edukatama.com/pengembangan-sumber-daya-manusia/
https://www.thebalancecareers.com/susan-m-heathfield-1916605
https://www.thebalancecareers.com/susan-m-heathfield-1916605
https://edukatama.com/pengembangan-sumber-daya-manusia/
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namun investasi ini akan bermanfaat karena akan 
menyumbang balik kepada organisasi dalam bentuk 
produktvitas kerja yang meningkat serta kinerja pegawai yang 
semakin efisien dan efektif. 

PSDM informal adalah suatu proses dimana pegawai atas 
kemauannya sendiri mengembangkan dirinya melalui usaha 
mandiri dengan membaca buku atau mengikuti training atas 
biaya sendiri agar dapat mengerjakan pekerjaannya dengan 
baik. Pengembangan tipe ini menunjukkan pegawai yang 
bersangkutan memiliki keinginan yang keras untuk maju 
dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, 
pengembangan SDM dapat menjadi intervensi organisasi 
terhadap pegawai atau inisiatif pegawai itu sendiri dalam 
mengembangkan kapasitasnya sebagai individu yang 
diharapkan kontribusi optimalnya terhadap organisasi. 
Magang dan pertukaran pegawai dalam konteks ini menjadi 
PSDM yang berasal dari intervensi organisasi terhadap 
peningkatan kompetensi individu. 

2. Magang 

Magang merupakan sebuah konsep yang relatif baru 

dalam pengembangan kompetensi PNS. Namun demikian, 

magang menjadi praktik biasa di sektor private. Beberapa 

organisasi sektor privat menempatkan magang sebagai bagian 

untuk meningkatkan keterampilan pegawai. 

Dalam KBBI, magang dimaknai sebagai subjek, 

yaitu calon pegawai yang belum diangkat secara tetap serta 

belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam 

taraf belajar. Sementara dalam penggunaannya, kata magang 

ditempatkan sebagai proses. Pengistilahan magang sebagai 

proses tercermin dalam definisi ahli berikut: “pengalaman 

kerja yang relevan dengan karir dan terstruktur yang 

diperoleh oleh siswa sebelum lulus dari program akademis” 

(Taylor, 1998 dalam Nabil El Huseini, 2014). Program magang 

dilakukan untuk menjembatani aspek pengetahuan teoritis 

siswa ke dalam aspek praktik kerja.  
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Seperti halnya yang disampaikan oleh Davies (1990) 

program magang adalah suatu pembelajaran experiential di 

mana mahasiswa mendapat kesempatan untuk 

mengaplikasikan teori dari perkuliahan dalam situasi dunia 

nyata, dan memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan 

pemikiran dan perbuatan. Magang memberikan aspek 

pengalaman, dalam hal ini mahasiswa, untuk 

mengimplementasikan teori yang didapatkan ketika sekolah.  

Dalam pelaksanaan magang, peserta magang, 

didampingi oleh seorang mentor atau pengawas. Peserta 

magang memiliki pengalaman yang terbatas dalam bekerja 

sehingga memerlukan peran supervisor untuk mendapatkan 

pembelajaran dengan memberikan dukungan, informasi dan 

feedback yang dibutuhkan dalam menjalani program magang 

(Ashforth, 2001; Feldman, 1981).  

Hal senada disampaikan oleh Sumardiono (2014) yang 

mendeskripsikan magang sebagai proses belajar dari seorang 

ahli melalui kegiatan dunia nyata. Selain itu, magang adalah 

proses mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan untuk 

menyelesaikan problem nyata di sekitar. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa magang adalah pelatihan atau praktek 

untuk menguasai keahlian tertentu dibawah bimbingan dan 

pengawasan instruktur yang berpengalaman. 

Oleh karena itu, peran supervisor dalam program magang 

sangat penting terhadap efektivitas program magang. 

Hubungan antara supervisor sebagai atasan dan peserta 

magang sebagai bawahan di tempat magang merupakan salah 

satu faktor yang memengaruhi kesempatan belajar dan 

kepuasan kerja karyawan (Graen dan Scandura, 1987; Gerstner 

dan Day, 1997).   

Berbagai pandangan ahli tersebut sejalan dengan apa 

yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, dimana pemagangan dikatakan 

sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang 

diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja di 
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lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah 

bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh 

yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang 

dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai 

keterampilan atau keahlian tertentu.  

Magang dengan demikian dapat dimaknai dalam 2 (dua) 

makna: pertama, sebagai proses menerapakan teori atau ilmu 

yang diperoleh dalam sistem pendidikan dan pelatihan 

kedalam dunia nyata/kerja melalui bimbingan ahli; kedua, 

pelatihan atau praktek untuk menguasai keahlian tertentu 

dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur yang 

berpengalaman. 

Dalam konteks pengembangan kompetensi PNS (berkaca 

pada PerLAN No.10/2018 tentang Pengembangan 

Kompetensi PNS), magang berada dalam kerangka pelatihan 

(pemenuhan standar kompetensi) yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya secara efektif. Magang juga dapat dikaitkan dengan 

pengembangan karier pegawai (LAN, 2011). 

3. Pertukaran Pegawai 

Istilah pertukaran pegawai dalam dunia nyata atau kasus 

yang sering dipraktikan sering kali dipertukarkan dengan 

secondment, penugasan khusus, atau sabbatical leave untuk 

dunia pendidikan dan penelitian. Beberapa dokumen laporan 

yang diasumsikan sebagai program pertukaran pegawai 

menyebutnya sebagai employees exchange program, talent 

exchange, job exchange dan talent mobility. Diantara istilah-istilah 

tersebut, terdapat persamaan maupun perbedaan dalam 

penggunaannya. Namun demikian, praktik pertukaran pada 

sisi pemerintah maupun sisi swasta harus dilandasi oleh 

kebijakan yang jelas sebagai dasar pengaturannya. Hal ini 

menjadi logis mengingat berbagai konsekuensi yang terdapat 

di dalam pertukaran pegawai, baik terhadap organisasi 

pengirim, pegawai yang mengikuti program pertukaran, 

hingga organisasi penerima program pertukaran.  
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Pertukaran antara pegawai pemerintah dengan swasta 

dalam rangka pengembangan kompetensi tidak banyak 

dibahas dalam literatur tentang manajemen sumber daya 

manusia (MSDM), khususnya pengembangan sumber daya 

manusia (PSDM). Istilah PSDM yang mendekati pertukaran 

pegawai yang terdapat dalam literatur MSDM adalah on the job 

training. On the job training merupakan upaya terencana untuk 

memfasilitasi pembelajaran pengetahuan yang berhubungan 

dengan pekerjaan, keterampilan, dan perilaku oleh pegawai 

(Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright, 2003). Metode on the job 

training adalah pelatihan yang menggunakan situasi dalam 

pekerjaan, dimana pegawai diberi pelatihan tentang pekerjaan 

baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang 

berpengalaman (biasanya pegawai lain).  

Literatur internasional yang membahas tentang 

pertukaran pegawai pemerintah dan swasta merupakan 

literatur yang tidak berhubungan langsung dengan MSDM. 

Pertukaran pegawai justru dibahas dalam literatur kebijakan 

reformasi pembangunan atau reformasi birokrasi di suatu 

negara, misalnya di Amerika Serikat dan Jepang.  

Di Amerika Serikat misalnya, dalam Intergovernmental 

Personnel Act of 1970 yang telah diamanden, menyebutkan 

bahwa Lembaga Federal, seperti NSF,  dapat  menetapkan 

personil untuk atau menerima personil dari organisasi 

nonfederal yang memenuhi syarat untuk saling 

menguntungkan dari semua organisasi yang berpartisipasi. 

Dari kesepakatan antar instansi mengenai program 

pertukaran pegawai antara pemerintah dengan swasta dan 

antara pemerintah dengan pemerintah yang dilakukan sejak 

Tahun 1970, diketahui bahwa sebanyak 82% pertukaran 

pegawai yang terjadi adalah dari eksternal organisasi Federal 

ke Organisasi Federal, sisanya adalah pertukaran pegawai dari 

Internal organisasi federal ke luar organisasi federal (GAO, 

2001). Program pertukaran pegawai di Amerika hingga saat ini 

masih dilakukan, dan setiap organisasi pemerintah federal 
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berhak melakukannya sesuai dengan kebutuhan dalam 

rangka mengisi kesenjangan organisasinya. 

Sementara itu, kebijakan pertukaran pegawai swasta dan 

pemerintah di Jepang diinisasi oleh Perdana Menteri Koizumi 

(Nakamura, 2006:65) melalui slogan “Tanpa reformasi tidak 

akan ada pertumbuhan”. Program pertukaran merupakan 

bagian dari program rekrutmen tenaga ahli dari sektor swasta 

untuk bekerja di Pemerintahan yang dilakukan  oleh the 

National Personnel Authority (NPA) melalui rekrutmen bagi 

pejabat karir menengah, pertukaran pegawai dan rekrutmen 

pegawai tetap (Nakamura, 2006:65). Program pertukaran 

pegawai pemerintah dengan pegawai swasta di Jepang 

dimulai pada tahun 1999 yang diikuti oleh 63 orang dari 

Swasta ke Pemerintah, sedangkan pegawai pemerintah yang 

dipertukarkan di swasta hanya sebanyak 17 orang. Tidak 

seimbangnya jumlah pegawai yang dipertukarkan antara  

swasta dengan pemerintah menurut the NPA adalah karena 

tidak semua kementerian dan Lembaga pemerintahan di 

Jepang mengikuti program ini. Pegawai yang dikirim dari 

Pemerintah Pusat ke Swasta merupakan pegawai dalam 

rentang usia 20an dan 30an sehingga dipandang masih kurang 

berpengalaman dalam substansi pemerintahan. Pada sisi lain, 

pegawai swasta yang dikirim ke Pemerintahan adalah para 

ahli yang diminta oleh Pemerintah. 

Berbeda dengan praktik di Jepang, di Amerika pegawai 

Federal maupun pegawai non organisasi Federal yang dikirim 

untuk mengikuti program pertukaran pegawai adalah para 

ahli di bidangnya. Selain itu, pegawai yang berasal dari 

organisasi di luar organisasi federal pun mengirimkan ahlinya 

untuk dipertukarkan ke organisasi federal. Kondisi ini 

mewujudkan kesetaraan dalam aspek tingkat keahlian, 

meskipun kebutuhan keahliannya disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing organisasi.  

Literatur lainnya yang membahas pertukaran pegawai 

pemerintah dan swasta secara lebih lengkap berasal dari 
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publikasi yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) 

Tahun 2012 dalam suatu laporan yang bertajuk: Talent Mobility 

Good Practices Collaboration at the Core of Driving Economic 

Growth. Dalam laporannya ini, WEF menjelaskan tentang 

konteks dan praktik mobilitas talenta untuk pertumbuhan 

ekonomi, isu mendasar yang mempengaruhi pasar talenta, 

bagaimana praktis mobilitas talenta mampu menjawab isu 

pasar talenta, serta inti dari mobilitas talenta yaitu mengenai 

kolaborasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Laporan WEF ini menggambarkan bagaimana mobilitas 

talenta merupakan salah satu cara untuk mempertahankan 

eksistensi organisasi. Namun demikian, tujuan dari mobilitas 

talenta antar organisasi adalah mengisi kekosongan 

kompetensi organisasi, bukan untuk pengembangan 

kompetensi pegawai organisasi. Untuk itu, konsep mobilitas 

talenta itu sendiri tidak begitu relevan dengan studi ini.  

Pembahasan pertukaran pegawai pemerintah dengan 

pegawai swasta dalam rangka pengembangan kompetensi 

yang masih dipraktikan hingga saat ini datang dari literatur 

yang ditulis Institute for Defense Analyses (IDA) Science and 

Technology Policy institute (Howieson, et.all, 2014) dengan judul 

“Federal Personnel Exchange Mechanisms” atau mekanisme 

pertukaran pegawai federal. Gambaran program pertukaran 

pegawai federal di Amerika Serikat yang meliputi beberapa 

instansi pada Pemerintah Federal dengan pihak swasta 

diantaranya disampaikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel II. 1 Karakteristik dari Mekanisme Pertukaran Pegawai 

Program 
Pertukaran 

Pegawai 

Jumlah 
Lembaga 

Penyelenggara 

Ijin Pelaksanaan Tujuan 
Pertukaran 
Pegawai 

Peserta 
Pertukaran 

AAAS Science 
and Technology 
Fellowships 

15 dan 
Kongres  
Amerika 
Serikat 

Tergantung pada 
mekanisme 
pertukaran 

Pegawai 
eksternal 
pemerintah 
ke internal 
pemerintah 

Perusahaan, 
Organisasi 
non profit, 
universitas, 
Lembaga 



   

PIMBANGKOM ASN | 28 
  

Model Magang & Pertukaran Pegawai 

pemerintah 
non federal 
 

Consultant & 
Expert 
Appointments 

Semua Saran kebijakan 
dan penelitian 

Pegawai 
eksternal 
pemerintah 
ke internal 
pemerintah 

Perusahaan, 
Organisasi 
non profit, 
universitas, 
Lembaga 
pemerintah 
non federal 
 

Cooperative 
Research and 
Development 
Agreement 
(CRADA) 

Semua - Laboratorium 
yang 
dikontrak 
oleh  

Semua 
organisasi 
non federal 
baik 
organisasi 
laba dan 
organisasi 
nirlaba 

Detail Semua Saran Kebijakan, 
penelitian, 
kepemimpinan, 
pembuatan 
kebijakan/regulasi, 
program 
manajemen, 
dukungan 
operasional 
 

Pegawai 
Pemerintah 
Federal 
Amerika 

Pegawai 
Federal 

Department of 
Homeland 
Security (DHS) 
Loaned Executive 
Program 

DHS Saran Kebijakan Pegawai 
eksternal 
pemerintah 
ke internal 
pemerintah 

Perusahaan, 
Organisasi 
non profit, 
universitas, 
Lembaga 
pemerintah 
non federal 
 

Industry Training 
Programs 

Semua Penelitian Pegawai 
Federal ke 
organisasi di 
luar 
Pemerintah 
Federal 
 

Pegawai 
Federal ke 
industri 
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Information 
Technology 
Exchange Program 
(ITEP) 

ITEP #1: 
DOC, DOD, 
DHS, DOJ, 
FBI, HHS, 
OPM, and 
treasury 
ITEP #2: 
DOD 

Saran kebijakan, 
penelitian, 
dukungan 
pembuatan 
kebijakan/regulasi, 
dukungan 
operasional 
 

Pemerintah 
ke Swasta 
dan Swasta 
ke 
Pemerintah 

Perusahaan, 
Organisasi 
non profit, 
universitas, 
Lembaga 
pemerintah 
non federal 

Intergovernmental 
Personnel Act 
(IPA) 
Appointment 

Semua Saran Kebijakan, 
penelitian, 
kepemimpinan, 
pembuatan 
kebijakan/regulasi, 
program 
manajemen, 
dukungan 
operasional 
 

Pemerintah 
ke Swasta 
dan Swasta 
ke 
Pemerintah 

Organisasi 
nonprofit, 
universitas, 
Lembaga 
pemerintah 
non federal 

IPA Detail Semua Saran Kebijakan Pemerintah 
ke Swasta 
dan Swasta 
ke 
Pemerintah 

Organisasi 
nonprofit, 
universitas, 
Lembaga 
pemerintah 
non federal 
 

Federal Advisory 
Committees 

Semua Saran Kebijakan Pegawai 
eksternal 
pemerintah 
ke internal 
pemerintah 

Organisasi 
profit, 
Organisasi 
nonprofit, 
universitas, 
Lembaga 
pemerintah 
non federal 
dikecualikan 
kelompok 
pelobby 
 

State Department 
and U.S agency 
for International 
Development 
(USAID) Frenklin 
Fellows Program 
 

Negara-
negara 
bagian dan 
USAID 

Saran kebijakan, 
penelitian dan 
dukungan 
pembuatan 
kebijakan 

Pegawai 
eksternal 
pemerintah 
ke internal 
pemerintah 

Organisasi 
laba, 
organisasi 
nirlba dan 
universitas 



   

PIMBANGKOM ASN | 30 
  

Model Magang & Pertukaran Pegawai 

Military 
Reservists 

DOD Saran kebijakan, 
penelitian,  
pembuatan 
kebijakan/regulasi, 
program 
manajemen  dan 
dukungan 
operasional 

Pegawai 
eksternal 
pemerintah 
ke internal 
pemerintah 

Pekerjaan 
reservist 
pada 
organisasi 
laba, 
organisasi 
nirlaba, 
universitas, 
Pemerintah 
Federal dan 
organisasi 
pemerintahan 
lainnya 
 

NSF Visiting 
Scientist, 
Engineers and 
Educators Prgram 
(VSEE) 

NSF Saran kebijakan, 
penelitian, 
kepemimpinan, 
pembuatan 
kebijakan, dan 
program 
manajemen 

Pegawai 
eksternal 
Pemerintahan 
Federal ke 
Pemerintahan 
Federal 

Lembaga 
laba, lembaga 
nirlaba, 
universitas 
dan Lembaga 
non 
Pemerintahan 
Federal  
 

DOE National 
Laboratory 
Entrepreneurial 
Leave Program 

DOE Komersialisasi Pegawai 
Federal ke 
organisasi di 
luar 
Pemerintahan 
Federal 

Pegawai 
yang 
berpartisipasi 
pada DOE 
laboratorium 
Nasional 
 

DOD Visiting 
Researcher 
Opportunities 

DOD Penelitian Pegawai 
eksternal 
Pemerintahan 
Federal ke 
Pemerintahan 
Federal 
 

Peneliti tetap 
pada 
Lembaga 
Pendidikan 
tinggi 

Sumber: IDA, 2014: iv-v 

*) AAAS: American Association for the Advancement of Science 
DHS: Department of Homeland Security 
DOC: Department of Commerce  
DOD: Department of Defense 
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DOE: Department of Energy 
DOJ: Department of Justice 
FBI: Federal Bureau of Investigation 
HHS: Health and Human Service 

Selain program pertukaran pegawai antara pegawai 

pemerintah dengan swasta dalam mekanisme public-private 

employee exchange program atau mobilitas pegawai pemerintah 

dan pegawai swasta, ada juga yang menyebutnya sebagai 

pertukaran talenta antara pemerintah dengan swasta. Program  

pertukaran talenta antara pegawai pemerintah dan swasta di  

Amerika hingga hari ini dilakukan oleh Office of the Under 

Secretary of Defense for Acquisition  of Sustainment (A&S). 

Program pertukaran antara professional level menengah baik 

pada sektor privat dan sektor pemerintah dilakukan selama 6 

bulan dalam rangka pemecahan suatu masalah yang sifatnya 

nyata maupun prediksi, dalam kasus nyata maupun 

pembuatan studi kasus.  Dalam hal ini keterwakilan antara 

pihak swasta dan pemerintah seimbang. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam program 

pertukaran pegawai pemerintah dan swasta berdasarkan hasil 

bedah literatur dan praktik di beberapa negara: 

1. Ada kebijakan yang mendasari kegiatan tersebut 

2. Ada kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat 
perihal: Pembiayaan, waktu, personil, tujuan, manfaat 
dan output serta kemanfaatan yang akan diperoleh 
oleh pihak-pihak yang terlibat 

3. Program pertukaran bersifat fleksibel tergantung pada 
tujuan yang ingin dicapai  

Menurut Conference of European Directors of Roads 

(CEDR, 2016) - sebagai organisasi yang rutin melakukan 

pertukaran pegawai yang terdiri para ahli di bidang Jalan di 

Eropa - tujuan dari program pertukaran ini adalah untuk 

berbagi pengetahuan yang berharga, pengembangan 

profesional, upaya mengisi kekurangan keahlian diantara para 

ahli jalan dan membangung jejaring diantara para ahli 
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tersebut. Dalam melakukan pertukaran pegawai selama 

bertahun-tahun CEDR telah mengembangkan alat bantu 

(toolkit) yang terdiri dari: 

1. Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh kandidat 
pegawai yang akan dipertukarkan; 

2. Code of Conduct pertukaran; 

3. Rumusan tanggunjawab yang harus dilakukan oleh 
pihak-pihak yang terlibat; 

4. Formulir umpan balik; 

5. Formulir rekomendasi; 

6. Kontrak bagi yang melakukan pertukaran pegawai; 

7. Formulir pernyataan motivasi melakukan pertukaran; 

8. Template dan contoh pekerjaan yang diposting untuk 
dapat dilakukan pertukaran; 

9. Bahan pembekalan bagi peserta pertukaran. 

 

C. Kerangka Kebijakan Magang dan Pertukaran Pegawai  

1. Pengembangan Kompetensi PNS, Magang, dan Pertukaran 
Pegawai 

Pengembangan kompetensi PNS adalah upaya untuk 

memenuhi kebutuhan kompetensi PNS agar sesuai dengan 

standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan 

karier-nya (lihat Pasal 203 ayat (1) PP  No.11/2017 tentang 

Manajemen PNS). Pengembangan kompetensi merupakan 

bagian dari hak PNS yang diatur dalam UU No. 5/2014 

tentang ASN dan aturan turunannya. Dalam pasal 70 ayat (1) 

UU ASN, disebutkan bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak 

dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Dalam 

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2011 disebutkan bahwa 

hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi bagi 

setiap PNS bahkan paling sedikit diberikan 20 (dua puluh) jam 
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pelajaran dalam 1 (satu) tahun (Pasal 203 ayat (4) PP 

Manajemen PNS).  

Hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan 

dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud 

diatas tentu saja diberikan dengan memperhatikan hasil 

penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang 

bersangkutan (Pasal 203 ayat (3) PP Manajemen PNS). Bahkan, 

terdapat sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan 

untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur 

percepatan peningkatan jabatan, yaitu Sekolah Kader (Pasal 1 

angka 23 PP Manajemen PNS). Keberadaan pengembangan 

kompetensi dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari 

manajemen karier PNS (pengembangan karier, pola karier, 

mutasi, dan promosi) yang dalam Pasal 162 PP Manajemen 

PNS harus dilakukan dengan berdasarkan kepada Sistem 

Merit. Pengembangan kompetensi menjadi dasar 

pengembangan karier dan menjadi salah satu dasar bagi 

pengangkatan Jabatan (Pasal 204 PP Manajemen PNS). 

Untuk mencapai tujuan pengembangan kompetensi, 

ditetapkanlah ruang lingkup pengembangan kompetensi yang 

meliputi: 

a. Kompetensi Teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan 
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang 
teknis Jabatan. 

b. Kompetensi Manajerial, yang merupakan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau 
mengelola unit organisasi. 

c. Kompetensi Sosial Kultural, sebagai pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman 
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan 
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, 
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan 
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untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, 
fungsi dan Jabatan. 

Dalam konteks kompetensi manajerial dan sosial 
kultural, terdapat standar kompetensi secara nasional yang 
dituangkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 
38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) ASN. SKJ 
ASN dalam peraturan tersebut didefinisikan sebagai deskripsi 
pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan 
seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas 
jabatan. Dengan demikian, keberadaan PermenPAN-RB 
tentang SKJ ASN menjadi acuan mengenai standar kompetensi 
manajerial dan sosio-kultural ASN yang berlaku secara 
nasional. Sementara untuk kompetensi teknis perumusannya 
diserahkan pada masing-masing instansi teknis terkait.  

Secara prosedural, PP Manajemen PNS mengatur 

pentahapan pengembangan kompetensi sebagai berikut:  

a. Penetapan kebutuhan dan rencana pengembangan 
kompetensi;  

b. Pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan 

c. Evaluasi pengembangan kompetensi.  

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi yang diberikan 

bagi PNS harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

(Pasal 210 ayat (1) PP Manajemen PNS). 

Secara umum, pengembangan kompetensi dapat 

berbentuk pendidikan dan pelatihan. Pengembangan 

kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui 

pendidikan formal. Hal inilah yang ditempuh melalui 

pemberian tugas belajar kepada PNS dalam rangka memenuhi 

kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan 

karier (Pasal 210 PP Manajemen PNS). Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pemberian tugas belajar diatur dengan Peraturan 

Presiden. 
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Sementara itu, Pengembangan kompetensi dalam bentuk 

pelatihan dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan 

nonklasikal (Pasal 212 ayat (2) PP Manajemen PNS). 

Pengembangan kompetensi dalam jalur pelatihan klasikal 

merupakan pendekatan konvensional yang  dilakukan melalui 

proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Sementara 

pengembangan kompetensi dalam jalur pelatihan non-klasikal 

diantaranya e-learning, patok banding (benchmarking), belajar 

mandiri, coaching dan mentoring, pelatihan jarak jauh, magang 

dan pertukaran PNS dengan pegawai swasta. Jalur pelatihan 

non-klasikal memiliki bentuk yang fleksibel (bahkan tidak 

terikat bentuk). Magang dan pertukaran pegawai merupakan 

salah satu alternatif bentuk pengembangan kompetensi non 

klasikal yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 

No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.  

Magang dalam UU ASN dan PP Manajemen PNS 

dikatakan sebagai kesempatan yang diberikan kepada PNS 

untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan 

daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan 

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. 

Sementara pertukaran merupakan kesempatan yang diberikan 

antara PNS dengan pegawai swasta yang durasi 

pelaksanaannya juga diberikan paling lama 1 (satu) tahun 

sebagaimana berlaku pada magang, demikian pula dengan 

pelaksanaannya yang tetap dilakukan melalui koordinasi 

LAN dan BKN. 

Deskripsi lebih lanjut mengenai pengembangan 

kompetensi non klasikal melalui jalur magang dan pertukaran 

pegawai dijelaskan dalam Peraturan Lembaga Administrasi 

Negara (PerLAN) No. 10/2018 tentang Pengembangan 

Kompetensi, dengan gambaran sebagai berikut: 

a. Magang/praktik kerja adalah proses pembelajaran 
untuk memperoleh dan menguasai keterampilan 
dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa 
atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil 
dalam pekerjaan itu (learning by doing). Magang 
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dilakukan pada unit yang memiliki tugas dan fungsi 
yang relevan dengan bidang tugas PNS. Adapun dasar 
dibutuhkannya magang yaitu:  

1) Kesenjangan Kompetensi terkait Kompetensi 
Teknis yang memerlukan praktek langsung.  

2) Kesenjangan kinerja, yang melalui magang, 
diharapkan dapat tercipta pengalaman atau 
keahlian bidang tertentu hasil pelaksanaan 
pekerjaan di tempat praktik kerja/magang. 

b. Pertukaran PNS dengan pegawai swasta/badan usaha 
milik negara/ badan usaha milik daerah merupakan 
kesempatan kepada PNS untuk menduduki jabatan 
tertentu di sektor swasta sesuai dengan persyaratan 
kompetensi. Dasar dibutuhkannya pertukaran pegawai 
menurut PerLAN Bangkom PNS adalah: 

1) Kesenjangan kinerja  

2) Kesenjangan Kompetensi terkait pengetahuan/ 
keterampilan dan soft competency  

3) Kebutuhan organisasi/ pengembangan karier PNS  

Pada muaranya, PNS diharapkan dapat terpenuhi 
kompetensinya sesuai tuntutan jabatan dan bidang 
kerja serta memiliki Pengetahuan baru yang dapat 
melahirkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan 
keterampilan kerja atau bagi pengembangan karier 
berikutnya. 

Meski telah dijabarkan secara singkat melalui PerLAN 

No. 10 Tahun 2018, definisi pertukaran pegawai nampaknya 

perlu ditinjau ulang. Hal ini dapat dilihat dari kesan 

menggunakan perspektif satu arah yang muncul dari 

penjelasan program pertukaran dengan mendeskripsikannya 

sebagai kesempatan kepada PNS untuk menduduki jabatan 

tertentu di sektor swasta. Penggunaan istilah pertukaran tentu 

menjadi bias maknanya. Selain itu, dalam PerLAN Bangkom 

PNS terdapat perluasan makna pertukaran, dimana 

pertukaran yang semula (pada UU ASN dan PP Manajemen 
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PNS) disebut sebagai Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta 

dalam PerLAN Bangkom PNS meluas menjadi 

Swasta/BUMN/BUMD yang notabene BUMN merupakan 

institusi publik (meskipun dikelola dengan cara swasta).  

Kemudian terdapat detasering sebagai bagian dari 

alternatif bangkom yang sejenis dengan magang dan 

pertukaran. Dalam lampiran PerLAN Bangkom PNS, 

detasering dideskripsikan sebagai penugasan/ penempatan 

PNS pada suatu tempat, dengan kualifikasi kepemilikan 

kompetensi sesuai jabatan yang akan diisi sementara. Hal ini 

menjadi logis mengingat detasering didasari oleh kebutuhan 

transfer of knowledge, keahlian (skill) dan pengalaman dari PNS 

ke lingkup unit/ organisasi baru. Untuk itu, detasering juga 

perlu diperhatikan dalam merumuskan definisi dan filosofi 

magang dan pertukaran pegawai. 

Pada sisi lain, terdapat hak pengembangan kompetensi 

PPPK yang diatur dalam PP No. 49/2018 tentang Manajemen 

PPPK. Dalam PP tersebut, dikatakan bahwa PPPK memiliki 

kesempatan untuk diikutsertakan dalam pengembangan 

kompetensi yang diberikan dalam bentuk pengayaan 

pengetahuan. Selain itu, terdapat berbagai limitasi hak 

bangkom PPPK yang dituangkan dalam PP dimaksud, 

diantaranya yaitu pembatasan JP maksimal sebanyak 24 

JP/tahun (JPT dikecualikan dalam pembatasan ini). Dalam 

konteks ini, perlu dielaborasi lebih lanjut ada atau tidaknya 

kebutuhan bangkom pada PPPK yang harus/dapat ditempuh 

melalui magang dan pertukaran pegawai dengan 

memperhatikan limitasinya. 

2. Penugasan Pegawai 

Pembahasan mengenai jalur pengembangan kompetensi 

yang berpotensi untuk menugaskan pegawai di luar unit kerja 

atau bahkan di luar instansi dalam kurun waktu lama (jangka 

panjang) tidak dapat dilepaskan dari peraturan terkait atau 

bersinggungan dengannya. Terkait penugasan pegawai, saat 

ini terdapat Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1 
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Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai 

Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi 

Pemerintah. Meskipun pembahasan penugasan PNS dalam 

peraturan ini lebih mengarah pada konteks pengembangan 

karier, namun demikian prinsip-prinsip yang terdapat 

didalamnya dapat dijadikan referensi perumusan kebijakan 

bangkom jangka Panjang, atau bahkan dirujuk pada pasal 

yang sesuai.  

Penugasan Khusus dalam Peraturan ini dimaknai 

sebagai penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan 

secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu 

tertentu (Pasal 1 angka 9). Penugasan PNS dapat dilakukan 

pada Instansi Pemerintah; di luar Instansi Pemerintah; hingga 

penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 

(Pasal 2). Yang dimaksud dengan Penugasan PNS pada 

Instansi Pemerintah yaitu penugasan PNS pada Instansi 

Pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan 

mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS (Pasal 

6).  

Penugasan PNS pada instansi pemerintah 

diperuntukkan bagi PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan 

Khusus, yaitu tugas jabatan yang terkait langsung dengan 

tugas pokok Instansi Pemerintah (Pasal 1 angka 10); dan PNS 

yang melaksanakan Tugas Jabatan yang Bersifat Pendukung 

atau Administratif, yaitu Tugas Jabatan yang memberikan 

dukungan yang berkaitan dengan tugas pokok Instansi 

Pemerintah (Pasal 1 angka 11). Penugasan PNS pada instansi 

pemerintah yang bersifat administrasi atau pendukung dapat 

berupa jabatan pelaksana, jabatan pengawas, jabatan 

administrator, dan jabatan pimpinan tinggi yang mendukung 

pencapaian tugas pokok Instansi Pemerintah (Pasal 8).  

Penugasan pada Instansi Pemerintah dapat dilakukan 

atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan atau 

penugasan dari instansi induknya yang ditetapkan dengan 

keputusan instansi induknya (Pasal 7). Dalam hal Penugasan 



 

PIMBANGKOM ASN | 39  

 

Model Magang & Pertukaran Pegawai 

dalam jabatan khusus dilaksanakan atas dasar permintaan 

instansi yang membutuhkan, maka permintaan penugasan 

harus ditujukan kepada instansi pembina jabatan khusus 

dimaksud. 

Penugasan Khusus PNS yang melaksanakan tugas 

jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dilakukan 

dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: proyek 

pemerintah; Organisasi Profesi; Organisasi Internasional; dan 

badan lain yang ditentukan pemerintah (Pasal 12). Penugasan 

Khusus di Luar Instansi Pemerintah dapat dilakukan atas 

dasar permintaan instansi yang membutuhkan atau 

penugasan dari instansi induknya yang ditetapkan dengan 

keputusan instansi induknya (Pasal 13). 

Untuk kepentingan Instansi induknya, PNS dapat 

ditugaskan pada Organisasi Internasional (Pasal 16). Jangka 

waktu Penugasan khusus PNS di luar Instansi Pemerintah 

yaitu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling 

lama 2 (dua) tahun (Pasal 19). Dalam hal penugasan khusus di 

luar instansi pemerintah dilaksanakan pada Organisasi 

Internasional, maka jangka waktu penugasan ditetapkan oleh 

organisasi internasional tempat PNS mendapat penugasan 

dimaksud. 

Penugasan dilakukan dengan memperhatikan 

pengembangan karir PNS yang bersangkutan. Oleh karena itu, 

masa kerja PNS yang melaksanakan penugasan pada Instansi 

Pemerintah diperhitungkan sebagai masa kerja PNS (Pasal 29). 

Masa jabatan selama dalam penugasan diperhitungkan 

sebagai masa jabatan terakhir sebelum melaksanakan 

penugasan (Pasal 23). PNS yang telah selesai menjalankan 

penugasan dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi 

sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Penilaian Kinerja PNS yang melaksanakan penugasan 

pada Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat penilai di 

instansi penerima sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan (Pasal 26). Dalam hal pejabat penilai 

instansi tidak berstatus sebagai PNS maka penilaian kinerja 

dilakukan oleh pejabat penilai pada instansi induk. Instansi 

induk dapat melakukan penarikan PNS yang sedang 

menjalani penugasan (Pasal 40 (1)). Penarikan PNS dilakukan 

apabila yang bersangkutan: dijatuhi hukuman disiplin berat 

atau tidak mencapai target kinerja paling kurang baik. Selain 

itu, penarikan dapat saja dilakukan jika terdapat kebutuhan 

kompetensi PNS pada instansi induk atau kebutuhan lain 

yang bersifat mendesak. 

 

D. Praktik Magang dan Pertukaran Pegawai di Beberapa Negara  

1. Praktik Pertukaran Pegawai di Irlandia 

Skema Pertukaran Staf organisasi Pemerintah dan 

Swasta di Irlandia dilaksanakan selaras dengan Program 

Skema Transfer Staf Sementara (Temporary Staff Transfer 

Scheme) yang diatur di bawah Peraturan Kementerian 

Pelayanan Publik No. 10/1979. Skema ini akan berlangsung 

sebagai pilot project selama 2 tahun dan akan direview pada 

akhir tahun kedua pelaksanaan untuk dinilai efektivitasnya. 

Skema Pertukaran Staf Pemerintah dan Swasta Irlandia 

ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, kerjasama, 

dan pemahaman di antara PNS dan pegawai sektor swasta 

serta menyediakan kesempatan pengembangan kompetensi 

partisipan melalui pengalaman kerja baru dan penugasan 

berbasis project. Skema ini juga bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman bersama akan pendorong kebijakan (drivers of 

policy) dan menginformasikan secara lebih baik terkait proses 

formulasi kebijakan PNS kepada sektor swasta.     

Skema Transfer Pegawai ini akan mengatur penempatan 

PNS dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Irlandia pada 

perusahaan swasta dalam kurun waktu minimum 3 bulan 

hingga 1 tahun. Eksekutif dari perusahaan swasta akan 



 

PIMBANGKOM ASN | 41  

 

Model Magang & Pertukaran Pegawai 

ditempatkan pula pada Kementerian/ Lembaga dengan 

durasi yang sama dengan PNS yang ditukarkan. 

Skema transfer Pegawai ini ditujukan pada PNS level 

Higher Executive Service (HEO)/Grade 7, Administrative Officer 

(AO)/Grade 6, Administrative Principal (AP)/Grade 4 dan 

Principal Officer (PO)/Grade 3 dan eksekutif swasta pada 

posisi yang setara. Masing-masing Kementerian diminta 

untuk mengusulkan 1-3 stafnya untuk berpartisipasi sebagai 

peserta Transfer Pegawai. Calon peserta Transfer Pegawai 

harus mempersiapkan Form Persetujuan Tertulis dari Sekjen 

Kementerian/ Lembaganya yang menyetujui bahwa calon 

stafnya akan dipertukarkan apabila terdapat pegawai sektor 

swasta yang sesuai telah ditemukan.  

Kekosongan posisi pegawai yang muncul akibat seorang 

PNS yang berpindah dari Kementerian kepada sektor swasta 

dapat disetujui oleh Kementerian Penganggaran Negara dan 

Reformasi Irlandia untuk diisi, jika didukung oleh kebutuhan 

organisasi yang urgen. Tujuannya adalah bahwa pegawai 

sektor swasta akan diperlakukan sebagai supernumerary di 

Kementerian penerima selama jangka waktu pertukaran 

pegawai. 

Form Persetujuan Transfer Pegawai (Secondment 

Arrangement) akan dibuat oleh PNS partisipan sebagai 

landasan surat pertukaran pegawai. Secara garis besar, form 

persetujuan kedua ini berisi beberapa poin aturan sebagai 

berikut: 

• PNS Irlandia yang mengikuti Transfer Pegawai Publik-
Swasta akan tetap mendapat gaji mereka dari 
Kementerian/Lembaga yang menaunginya. 

• Layanan pensiun terhadap pegawai yang mengikuti 
Transfer Pegawai tidak akan terpengaruh selama 
mengikuti program transfer pegawai. 

• Progres inkremental pegawai dan kelayakan untuk 
promosi akan tetap dipantau dan dilaksanakan selama 
periode penugasan pertukaran pegawai, dan 
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• Pegawai yang ditugaskan akan kembali kepada 
organisasi pemberi kerja mereka ketika jangka waktu 
Pertukaran Pegawai Publik-Swasta seperti yang 
tercantum dalam perjanjian kedua (Secondment 
Arragement) telah usai. 

Kementerian/Lembaga diminta untuk mengidentifikasi 

minat dari pegawainya yang menjadi calon peserta Pertukaran 

Pegawai Publik-Swasta untuk penugasan penempatan pada 

perusahaan swasta sesuai dengan area kerja yang terkait 

dengan Kebijakan Pemerintah dan Inisiatif Reformasi. 

Beberapa area kerja di bawah ini adalah contohnya: 

• E-Gov, Teknologi Informasi (ICT), Information Sharing 
dan Pelayanan Pelanggan. 

• Pengadaan Barang dan Jasa 

• Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 

• Layanan Terbagi (Shared Services) 

• Pengembangan Bussiness Process 

• Manajemen Project 

• Pemberian Pelayanan Eksternal 

• Manajemen Fasilitas 

• Area spesifik lainnya sesuai insiatif (misal: agrikultur, 
domestic water, energi, layanan air atau persampahan, 
pendidikan, komunikasi, dll) 

Calon peserta Pertukaran Pegawai Publik-Swasta dapat 

memilih area peminatan transfernya untuk ditempatkan pada 

tidak lebih dari 3 area. Untuk mempermudah pencocokan 

antara calon peserta dari instansi pemerintah dan swasta, 

sebuah CV harus dikumpulkan yang berisikan detail 

informasi:  

• Minat area kerja untuk pertukaran pegawai 

• Detail kualifikasi, pengalaman dan kompetensi kerja 
pegawai ybs.  

• Penjelasan detail terkait pekerjaan terkini, termasuk 
kompetensi utama yang dibutuhkan, dan  

• Beberapa info relevan terkait penugasan pertukaran 
pegawai, seperti pembuatan uraian mengenai rencana 
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pengembangan pribadi si pegawai ybs dan tujuan yang 
ingin dicapai terkait dengan penugasan.       

Calon peserta yang dipertimbangkan untuk penugasan 

adalah pegawai/PNS dengan kinerja tinggi dengan potensi 

kepemimpinan yang kuat. Penugasan harus konsisten dengan 

tujuan dan kebutuhan organisasional Kementerian/Lembaga 

yang memperkerjakannya. Selain itu, pada pelaksanaan 

Program Transfer Pegawai Irlandia, terdapat 2 fitur unik yang 

dapat ditemui yakni;   

a. Dewan Pengawas (Oversight Group)  

Sebuah Dewan Pengawas Pertukaran Pegawai 

Pemerintah-Swasta dengan perwakilan dari sektor 

pemerintah dan swasta perlu didirikan. Fungsi utamanya 

adalah untuk memonitor pelaksanaan proses pertukaran 

pegawai. Dewan Pengawas akan didukung oleh 

Sekretariat Pertukaran Pegawai Pemerintah-Swasta dari 

Kementerian Penganggaran Negara dan Reformasi 

Irlandia. Sekertariat akan membuat daftar kecocokan 

antara pegawai pemerintah dan swasta yang menjadi calon 

peserta yang dipertimbangkan oleh Dewan Pengawas.  

Departemen-departemen dan individu-individu 

pada sektor privat akan berhubungan secara langsung 

dengan satu sama lainnya untuk membuat sebuah 

perjanjian pertukaran pegawai, dan mengatur pencocokan 

calon peserta pertukaran PNS yang diusulkan oleh 

Sekretariat Pertukaran Pegawai Pemerintah-Swasta 

kepada mereka. Tujuannya adalah untuk memuaskan 

kedua belah pihak terkait kesesuaian atas PNS yang 

ditugaskan untuk mengisi posisi yang dituju di sektor 

privat.   

b. Proses Review (Monitoring) Pelaksanaan Pertukaran 
Pegawai 

Program pertukaran pegawai akan direview (oleh 

Dewan Pengawas) sebulan sekali untuk memastikan 
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bahwa apa yang telah ditetapkan di awal memenuhi 

ekspektasi pejabat pembina kepegawaian organisasi 

induknya (employers) dan para partisipan (employee) 

program Pertukaran Pegawai Pemerintah-Swasta. Apabila 

setelah satu bulan, kinerja pegawai dirasa tidak 

memuaskan, pegawai yang ditukarkan akan kembali pada 

organisasi induknya. Dengan alasan tersebut, tidak 

diperkenankan untuk pengisian ulang posisi yang kosong 

oleh Departemen/Kementerian/Lembaga pengirim, 

sampai periode penugasan telah usai.  

Selama periode penugasan, divisi SDM (HR) yang 

mengirimkan pegawai, harus menyelenggarakan 

pertemuan mendengar aspirasi dan feedback, dalam 

seperempat periode (quarterly) dengan masing-masing 

pegawai yang dipertukarkan.  Pada akhir masa penugasan, 

PNS peserta pertukaran pegawai wajib menyiapkan 

laporan singkat penugasan pertukaran pegawai (4-5 

halaman) untuk diberikan kepada Kementerian/Lembaga 

induknya. Dengan dasar laporan tersebut, Kementerian 

akan menyusun laporan singkat atas pelaksanaan 

pertukaran pegawai kepada Sekretariat Program 

Pertukaran Pegawai Pemerintah-Swasta.  

 Pada akhir fase pilot project (selama 2 tahun), sebuah 

laporan pelaksanaan Program Pertukaran Pegawai 

Pemerintah-Swasta dan efektivitasnya akan disiapkan oleh 

Sekretariat sebagai pertimbangan bagi Dewan Pengawas. 

 

2. Praktik Pertukaran Pegawai di Beberapa Negara 

Studi pustaka yang dilakukan terhadap beberapa situs 
resmi pemerintah di berbagai negara memberikan gambaran 
awal mengenai praktik pertukaran negara yang terjadi, 
diantaranya disampaikan dalam tabel berikut:
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Tabel II. 2 Praktik Pertukaran Pegawai di Berbagai Negara 

Aspek 
Perbandingan 

Region/negara/badan 

Assembly of European 
Regions (AER)  

Mencakup: Eropa 
(EU& non-EU) 

Irlandia: Department 
of Public Expenditure 

and Reform 

AS: Department of 
Defense 

AS: Department of 
Homeland 

Security’s Office of 
Intelligence and 

Analysis (DHS/I&A) 
atas nama Office of the 

Director of 
National Intelligence 

(ODNI) 

Tujuan 

1. Meningkatkan 
efisiensi dan 
efektifitas ASN -> 
pelayanan 
administrasi  

2. Membangun 
komunikasi antara 
ASN, pemerintah 
regional, dan 
citizens 

3. Meningkatkan 
kualitas decision 
making 

4. Networking 
5. Meningkatkan 

1. Meningkatkan 
komunikasi, 
kooperasi, dan 
pengertian antara 
civil service dan 
private sector  

2. Menyediakan 
kesempatan 
pengembangan staf 
melalui 
pengalaman kerja 
yang baru dan 
tugas berbasis 
project 

3. Meningkatkan 

1. Memungkinkan 
partisipan dari 
Department of 
Defense (DoD) dan 
private sector untuk 
memperoleh 
pemahaman yang 
lebih baik mengenai 
business operations satu 
sama lain dan berbagi 
praktik inovasi 
terbaik 

2. Membangun 
komunikasi antara 
sektor privat dan 

1. Memungkinkan 
analis dari 
pemerintah AS dan  
private sector 
partners 
memperoleh 
pemahaman lebih 
luas tentang 
bagaimana peran 
mereka yang 
berbeda, namun 
saling melengkapi, 
bisa bekerja sama 
untuk memastikan 
kesuksesan suatu 
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skills dalam 
pekerjaan spesifik  

6. Life-long learning 
7. Pengembangan 

diri pekerja 

mutual 
understanding dari 
pendorong 
kebijakan dan 
proses formulasi 
keijakan yang leih 
baik dari civil service 

pemerintah dan 
bermanfaat bagi 
departemen dan 
industry 

3. Memperoleh budaya, 
operasional, dan 
tantangan yang baru 
dan mengetahui 
pendekatan yang 
dilakukan satu sama 
lain terkait decision 
making 
 

misi 
2. Memfasilitasi 

kemitraan 
kolaboratif 
(pembentukan 
subkomite) antara 
private sector 
partners dan tim 
analis pemerintah 
AS berpengalaman 
yang bekerja untuk 
menciptakan 
produk analitik 
berbasis 
kepentingan 
Bersama 

Manfaat  

  1. Manfaat bagi 
partisipan dari 
pemerintah: bekerja 
dengan program yang 
ada di partner 
perusahaan 

2. Manfaat bagi 
partisipan dari private 
sector: bekerja dengan 
program yang ada di 
partner komponen 

Manfaat bagi analis 
pemerintah AS dan 
private sector: 
meningkatkan 
pendalaman keahlian, 
menyediakan 
pengetahuan  dan 
perspektif baru, serta 
mengapresiasi setiap 
open source information 
dan analytic outreach 
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DoD 
3. Manfaat bagi partner 

komponen DoD: 
mempelajari tentang 
praktik dan 
memperoleh 
pengetahuan 
mengenai strategi dari 
sudut pandang 
partisipan exchange 
private sector. Hal ini 
kemudian 
dimpelemtasikan 
untuk 
mengoptimalkan 
efisiensi operasional 
dan mengeratkan 
hubungan dengan 
partner industry 

4. Manfaat bagi partner 
perusahaan: 
mengembangkan 
pemahaman lebih baik 
terkait kebutuhan dan 
tantangan dari 
pelanggan 
pemerintah. 
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Perusahaan dapat 
mengimplementasikan 
hal tersebut, 
mengambil 
pendekatan pro-aktif 
untuk menangani 
tantangan pemerintah 
(sekarang dan ke 
depannya), serta 
menciptakan solusi 
yang inovatif 

 

Peserta  

ASN antar region Pejabat Administrator 
Irlandia pada level:  

• Principal Officer 
(PO),  

• Assistant Principal 
Officer (AP)  

• Administrative 
Officer (AO),  

• Higher Excecutive 
Officer (HEO) 

PNS yang diajukan 
sebagai peserta adalah 
pegawai yang 
berkinerja tinggi dan 

Target partisipan: high-
performing dan mid-career 
partisipan dengan potensi 
kepemimpinan 
Partisipan tahun 2019 
berasal dari: 
1. Pemerintah: DoD 

Agencies (termasuk 
komponennya: OSD, 
Army, Navy, dan Air 
Force) 

2. Private sector: Boeing, 
Booz AllenHamilton, 
Deloitte, General 
Dynamics, GuideHouse, 
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punya potensi 
kepemimpinan  

Northrop Grumman, 
Raytheon 

 

Pendekatan 
pertukaran 

 • Masing-masing 
K/L dan swasta 
menyetorkan 3 
kandidat untuk 
dipilih sebagai 
peserta oleh 
Sekretariat 
Pertukaran 
Pegawai 

• Kandidat Peserta 
wajib mengisi dan 
menyetor formulir 
pendaftaran dan 
Secondment 
Arrangement.   

• Dibentuk Oversight 
Group berisi Bagian 
SDM instansi 
pemerintah dan HR 
perusahaan swasta 
untuk memantau 
dan mengevaluasi 
kinerja pegawai 
dalam pelaksanaan 

Satu partisipan dari 
pemerintah untuk tiap 
partisipan dari private 
sector 
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pertukaran 
pegawai.  

Durasi 
 Durasi: 3 bulan – 1 

tahun 
Durasi: 6 bulan Tiap individu 3 – 5 jam 

per minggu, lebih dari 
6 bulan 

Pembiayaan  

Organisasi penerima 
membiayai: 
1. Akomodasi 

berdasarkan 
standard of living 
dan logistical 

2. possibilities negara 
penerima 

3. Makanan 
4. Penempatan 

pekerjaan 
5. Aktivitas kultural 

(opsional) 
 

Organisasi pengirim 
membiayai: 
1. Gaji 
2. Tunjangan harian 
3. Asuransi 

perjalanan 
(Persetujuan kandidat 
pekerja) 

PNS: 
1. Gaji PNS akan 

diberikan oleh 
organisasi 
asalnya (instansi 
pemerintah) 
 

2. Skema pensiun 
bagi PNS tidak 
akan terpengaruh 
selama mengikuti 
program 
pertukaran. 
 

3. Progres 
inkremental 
pegawai dan 
kelayakan untuk 
promosi akan 
tetap dipantau 
dan dilaksanakan 
selama periode 

Tiap partisipan exchange 
akan mendapatkan 
kompensasi dari employer 
mereka selama durasi 
exchange 
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 penugasan 
pertukaran 
pegawai 

 
4. Akomodasi travel 

dan subsistence 
ditanggung 
organisasi private 
sector 

Sumber: diolah dari berbagai sumber               
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa praktik 

pertukaran pegawai dilakukan di beberapa negara dengan 

mempertukarkan antara pegawai sektor publik dengan 

pegawai sektor privat. Namun demikian, terdapat pula model 

pertukaran pegawai yang terjadi di antara sektor publik, 

bahkan lintas negara (Uni Eropa). Selain itu, berbagai praktik 

pertukaran menunjukkan pertukaran pegawai memiliki motif 

strategik bukan hanya sekedar kebutuhan pengembangan 

kompetensi individual, namun juga membangun komunikasi 

dan kerjasama dengan sektor privat yang memiliki irisan 

kepentingan sektoral.   

3. Praktik Magang di Perancis 

Di Perancis, terdapat program magang yang ditujukan 
untuk kandidat Direktur Pemerintah Daerah. Magang dalam 
konteks ini menjadi bagian dari program pelatihan awal bagi 
kandidat Direktur Pemerintah Daerah yang dilakukan secara 
terkoneksi dengan pelatihan klasikal. Pelatihan dimaksud 
diselenggarakan oleh INET (Institut National des Etudes 
Territoriales) dengan materi pelatihan sebagai berikut: 

• Demokrasi Pemerintah Daerah : perbedaan antara 
pemerintah daerah dengan perwakilan pemerintah pusat 
di daerah adalah penggunaan anggaran (income and 
expenditure) yang sangat bergantung pada kebijakan 
politisi lokal. Untuk itu, kemampuan berkomunikasi 
dengan para politisi lokal menjadi kompetensi kunci bagi 
seorang direktur pemerintah daerah. 

• Pelayanan publik Pemerintah Daerah: kompetensi 
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan 
pemerintahan, komunikasi dan interaksi dengan 
masyarakat, pemahaman terhadap kearifan lokal, hingga 
pemenuhan kualitas pelayanan publik di daerah itu 
sendiri. 

• Tata Kelola : pengelolaan hubungan pemerintah-

masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan 

(mengelola kolaborasi antar aktor) . 
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• Pengelolaan SDM dengan jumlah yang besar: pelayanan 

publik di pemerintah daerah diselenggarakan oleh SDM 

dengan jumlah yang relatif besar (234 profesi, 3000 

orang) dengan porsi: 70% staf operasional (penyedia 

layanan langsung), 20% menjalankan peran pertengahan 

(antara operasional dan manajerial), dan 10% 

menjalankan peran manajerial. Untuk itu, direktur 

pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola SDM 

dan proses kerja di dalamnya secara tepat (menciptakan 

tim kerja yang solid dan efektif). 

• Pengelolaan krisis sumber daya: krisis keuangan 

pemerintah mempengaruhi pendapatan pemerintah 

lokal yang mengalami penurunan setiap tahunnya, 

padahal kebutuhan layanan publik terus mengalami 

peningkatan. Direktur pemerintah daerah harus mampu 

mengelola sumber daya secara efektif untuk menjamin 

terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan 

standar yang berlaku.  

Dalam konteks pelatihan tersebut, terdapat 5 (lima) fase 

magang yang terdiri dari:  

• Periode pengamatan yang dilakukan untuk mengenali 

bagaimana pelayanan publik dijalankan, termasuk 

interaksi dengan pengguna layanan publik;  

• Magang dengan tema tertentu;  

• Magang secara berkelompok, sesuai dengan pengaturan 

yang telah ditentukan;  

• Sesi pembelajaran lanjutan dengan perwakilan 

pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau mitra 

pemerintah daerah di Prancis atau negara Eropa lainnya;  

• Magang profesi (pengalaman dalam jabatan), yang 

menjadi ajang untuk mempersiapkan posisi baru yang 

dibimbing langsung oleh calon atasan. 
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Keseluruhan proses pelatihan dan magang tersebut 

diselenggarakan dalam kurun waktu 18 (delapan belas) bulan. 

Sementara proses magang yang terdiri dari fase pengamatan 

hingga pengalaman dalam jabatan terjadi dalam durasi 4 

hingga 12 minggu. Dalam pelatihan ini, para kandidat dituntut 

untuk menguasai pengetahuan yang mereka butuhkan 

sebagai direktur, metodologi dan analisis, melaksanakan 

penugasan di lapangan, hingga mengenali situasi aktual di 

wilayah yang menjadi lokus magangnya.  

Stakeholders yang terlibat dalam program ini antara lain : 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFRPT), 

INET (Institut National des Etudes Territoriales), dan mitra 

eksternal. Seleksi masuk program pelatihan ini 

diselenggarakan oleh CNFRPT dengan melibatkan PNS dan 

Politisi terpilih sebagai juri. Adapun materi ujian/seleksi 

program terdiri dari: 

• Test tertulis terkait tantangan yang dihadapi masyarakat 

kontemporer, hukum publik, ekonomi, pendanaan 

pemerintah,  

• Tes verbal terkait pertanyaan-pertanyaan seputar Eropa, 

lingkungan sosial, manajemen dan hukum pemerintah 

daerah, 

• Wawancara untuk mengetahui mengapa kandidat ingin 

bekerja untuk pemerintah daerah dan kesesuaian mereka 

dengan posisi hingga penguasaan bahasa.  

4. Praktik Magang Pemerintah China di Amerika 

Program magang di China merupakan bagian dari 

pelatihan bagi pejabat publik China di luar negeri. Pelatihan 

ini diberikan pada pejabat publik kota yang dikirim ke “sister 

city”nya di Amerika. Sebagai contoh, praktek pelatihan 

pejabat publik Kota Jiujiang di sister-citynya Louisville, 

Kentucky, Amerika Serikat.  
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Jiujiang dan Louisville menjadi sister city pada tahun 

2004. Untuk meresmikan hubungan barunya, Komite Sister 

City mengusulkan program pelatihan enam bulan untuk 

pejabat publik yang berasal dari Jiujiang, dengan dukungan 

dari School of Urban and Public Affairs (SUPA) di University of 

Louisville, dan Pemerintah Metro Louisville.  

Baik Jiujiang dan Louisville adalah kota menengah di 

masing-masing negara, dengan tingkat perkembangan 

ekonomi yang sama. Setiap kota memiliki pelabuhan sungai 

penting yang menyediakan berbagai peluang di sektor 

perdagangan dan logistik. 

Kedua kota berusaha mengembangkan kebijakan 

ekonomi yang lebih agresif untuk dapat memanfaatkan 

sumber daya alamnya secara lebih baik lagi sehingga mampu 

menjadikannya sebagai sumber keunggulan kompetitif di 

pasar regional dan global. Kesamaan/kemiripan latar 

belakang geografis, demografis, dan ekonomi kedua kota 

menjadi dasar pemikiran untuk membuat para pejabat dari 

kedua kota dapat berkomunikasi dan saling belajar satu sama 

lain. 

Stakeholders : Pemerintah Jiujiang, School of Urban and Public 

Affairs (SUPA) di University of Louisville, Pemerintah Metro 

Louisville  

Durasi pelatihan : 6 bulan  

Metode :  

Gabungan antara pendekatan klasikal dan non-klasikal. 

Program pelatihan ini terdiri dari pembelajaran administrasi 

publik formal, magang pada lembaga-lembaga di kota 

Louisville, kunjungan lapangan, diskusi terfokus, dan 

kegiatan masyarakat. 

Peserta : 10 pejabat publik Jiujiang, Jiangxi Province in China 

yang terpilih 

Proses seleksi 10 peserta : 
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Seleksi dibuka untuk semua pejabat menengah di Kota 

Jiujiang yang memenuhi syarat. Di awal seleksi, terdapat test 

tertulis dalam bahasa China dan Inggris. Selanjutnya peserta 

yang lulus test awal akan diikutkan dalam pelatihan bahasa 

Inggris intensif di Universitas Jiujiang. Di akhir sesi pelatihan, 

peserta akan mengikuti ujian bahasa Inggris untuk bisnis atau 

Business Foreign-Language Training (BFT) Examination. 10 

peserta pelatihan dengan nilai ujian tertinggi akan dikirim 

untuk mengikuti pelatihan di Louisville.  

Peserta berasal dari berbagai instansi, diantaranya: 

Kantor Urusan Luar Negeri, Sumber Daya Manusia, Komite 

Ekonomi dan Perdagangan, Komisi Pengembangan dan 

Perencanaan, Biro Perlindungan Lingkungan, Biro Promosi 

Investasi, dll. Selain itu, peserta memiliki latar belakang 

pendidikan yang berbeda-beda, dengan kualifikasi minimal 

sarjana (S-1).  

Tujuan yang diharapkan : 

Dengan mengikuti pelatihan ini para peserta diharapkan 

dapat memiliki pemahaman mengenai bagaimana 

menjalankan pemerintahan secara modern, berpikiran terbuka 

(berwawasan global) dan berpandangan jauh ke depan, serta 

memahami teori dan praktik administrasi publik di dunia 

Barat. Selain itu, program pelatihan ini juga diharapkan dapat 

memperkuat hubungan sister-city (antara Jiujiang dan 

Louisville), dan hubungan sister-state (antara Jiangxi dan 

Kentucky). Program pelatihan ini juga diharapkan mampu 

menciptakan dan memperluas koneksi antara organisasi non-

pemerintah lainnya, lembaga pendidikan lokal, dan 

komunitas bisnis lokal di sister-city. 

Pembelajaran yang diberikan dalam pelatihan : 

• Urban and Public Administration, 

• Policy Analysis and Program Evaluation,  

• Public Budgeting and Finance,  
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• Planning in the USA 

Setiap sesi pembelajaran disampaikan selama 3 minggu, 

dengan jeda istirahat 1 minggu antara 1 sesi dengan sesi 

berikutnya. Pembelajaran di kelas dilakukan setiap hari kerja 

selama 3 jam (di pagi hari). Khusus pembelajaran pada setiap 

Selasa dan Kamis, peserta diberikan kesempatan untuk 

melakukan magang.  

Para instruktur dalam pelatihan ini akan menstimulasi 

munculnya diskusi antara para peserta pelatihan untuk 

membandingkan praktek di China dengan Amerika. Oleh 

karena itu, dalam setiap sesi disediakan minimal 1 instruktur 

bilingual agar diskusi tetap berjalan dengan lancar.  

Magang :  

Magang dilakukan dengan mekanisme rotasi per 2 bulan. 

Magang yang tidak dibayar ini diatur secara khusus agar 

sesuai dengan latar belakang profesional peserta pelatihan dan 

memberikan kesempatan untuk mempraktekkan apa yang 

telah mereka pelajari dari pembelajaran klasikal (dalam kelas). 

Peserta pelatihan dikirim ke berbagai departemen metro, 

diantaranya Otoritas Pengembangan Metro, Sumber Daya 

Manusia, Audit Internal, Distrik Metropolitan Sewage, 

Perusahaan Air Louisville, Pengembangan Perumahan dan 

Masyarakat, Perencanaan Kebijakan dan Strategis, Biro 

Konvensi dan Pengunjung, Pengembangan Lingkungan, dan 

Pengendalian pencemaran air.  

Departemen tuan rumah memberikan banyak peluang 

bagi peserta pelatihan untuk mengamati dan berpartisipasi 

dalam kegiatan pemerintah. Misalnya, ketika mereka 

mengambil kelas Administrasi Urban dan Publik, peserta 

pelatihan diundang ke beberapa pertemuan dewan metro 

Louisville. Anggota dewan metro memperkenalkan peserta 

pelatihan terhadap proses pembahasan masalah lokal, melihat 

walikota bekerja dengan dewan metro dan staf, menunjukkan 

pemisahan kekuatan yang mendasar dalam sistem 

pemerintahan Amerika. Ketika peserta pelatihan mengambil 
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kelas Perencanaan di AS, Otoritas Pengembangan Metro 

mengatur agar mereka menghadiri beberapa audiensi tata 

guna lahan dan publik, yang membantu mereka memahami 

bagaimana keputusan semacam ini dibuat. 

Magang memberikan pengalaman langsung kepada 

peserta pelatihan dan memungkinkan peserta untuk 

mempraktikkan keterampilan dan pengetahuan yang 

dikumpulkan selama masa pembelajaran. Peserta juga 

memiliki peluang untuk menjalin hubungan kerja dan 

personal yang baik dengan banyak pegawai pemerintah di 

Louisville. Peserta pelatihan diundang ke pertemuan 

departemen dan acara sosial, yang memberi mereka lebih 

banyak peluang untuk terlibat dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Model Pelatihan :  

Gambar II. 2 Model Magang di China 
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BAB III. TEMUAN LAPANGAN 
 

A. Hasil FGD  

Data dan informasi hingga persepsi mengenai pertukaran 

pegawai dan magang diperoleh melalui serangkaian diskusi 

terfokus dengan para pakar, akademisi, dan policy maker K/L serta 

kepada instansi pemerintah pengelola/ pelaksana magang dan 

pertukaran. 

1. Arah Penyusunan Panduan 

Dari berbagai diskusi terbatas, terdapat tendensi untuk 

mengarahkan penyusunan panduan kedalam format 

pengaturan umum (panduan umum). Hal ini didasarkan pada 

fakta bahwa pelaksanaan program magang maupun 

pertukaran telah memiliki preseden (sudah banyak 

dipraktikkan) dengan model yang bervariasi. Untuk itu, 

panduan yang akan disusun sebaiknya tidak perlu bersifat 

teknis operasional agar tetap memberi ruang pada praktik 

existing. Gagasan semacam ini muncul dari seluruh 

Narasumber FGD. Hal ini juga diperkuat melalui pernyataan 

Kepala LAN yang mengarahkan pada perlunya menetapkan 

positioning atas praktek yang telah berkembang. 

Secara umum, Kepala LAN menyampaikan ruang 

lingkup utama penyusunan panduan pertukaran pegawai dan 

magang meliputi: alasan kebutuhan pertukaran pegawai dan 

magang, proses/mekanisme pertukaran pegawai dan 

magang, dan output atau apa yang ingin dihasilkan melalui 

pertukaran pegawai dan magang. Namun demikian, 

kebutuhan mendasar dalam penyusunan panduan adalah 

melakukan redifinisi terhadap konsepsi pertukaran pegawai 

dan magang yang terdapat dalam kebijakan terkait. Hal ini 

dibutuhkan untuk mempermudah elaborasi konsep 

pertukaran pegawai dan magang kedalam panduan umum.  
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Lebih lanjut terdapat pernyataan dari berbagai 

Narasumber (internal maupun eksternal) untuk dapat 

membuka diri terhadap pengembangan kebijakan 

berdasarkan kebutuhan terkini (tidak perlu terlalu terikat 

dengan peraturan perundangan yang membatasi konsep 

pertukaran pegawai dan magang). Hal ini didasarkan pada 

praktik magang saat ini yang tidak hanya terjadi secara 

terbatas di instansi swasta, BUMN/BUMD maupun 

pemerintah. Bahkan, pertukaran pegawai maupun magang 

dapat terjadi pada level internasional (lembaga internasional). 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan NS dari BAPPENAS yang 

menyampaikan berbagai peluang ASN untuk magang di PBB 

dan lembaga internasonal, seperti ADB, World Bank, dan lain-

lain. Saat ini, terdapat catatan PBB bahwa keterwakilan WNI 

di PBB sangat sedikit dibandingkan dengan negara lain di 

Asia, yaitu 80 orang wakil saja dari jumlah populasi 240 juta. 

Jumlah ini masih sangat jauh dibandingkan negara lain 

dengan jumlah populasi yang lebih sedikit. Misalnya Filipina 

dengan populasi 99 juta memiliki wakil 803 orang, Thailand 

dengan populasi 63 juta memiliki wakil 404 orang, dan 

seterusnya.  Selain itu, terdapat program magang yang 

dilaksanakan antar negara ASEAN dalam naungan kerjasama 

“ASEAN Cooperation of Civil Service Matters”. 

2. Hal Yang Perlu Diperhatikan dalam Pengaturan  

Segala bentuk pengembangan kompetensi pegawai pada 

hakikatnya didesain untuk memenuhi kebutuhan 

peningkatan kapasitas organisasi. Dengan demikian, 

kebutuhan implementasi program pertukaran pegawai dan 

magang juga berada pada 2 (dua) area pengembangan, yaitu 

kinerja pegawai dan instansi. Dalam kerangka ini, analisis 

kebutuhan pelaksanaan program pertukaran pegawai dan 

magang perlu senantiasa dikaitkan dengan kebutuhan 

organisasi. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, 

meskipun terdapat perbedaan tendensi antara praktik 

pertukaran pegawai (peningkatan kapasitas organisasi dan 

individu) dan magang (peningkatan kompetensi individu). 
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Jika melihat pada sequences-nya kebutuhan magang berasal 

dari kebutuhan organisasi terlebih dahulu, bukan kebutuhan 

pengembangan kompetensi per-individu, termasuk ketika 

akan menentukan instansi tujuan magangnya. 

Meski didasarkan pada kebutuhan organisasi, alasan 

pemilihan program pertukaran dan magang sebagai opsi 

bangkom yang diambil harus tergambar secara jelas dalam 

analisis kebutuhannya. Dalam konteks ini, terdapat 

pertanyaan, “apakah hasil yang diharapkan dapat diperoleh 

melalui magang atau pertukaran pegawai? mengapa harus 

melalui jalur magang atau pertukaran pegawai?”. Untuk itu, 

diperlukan penetapan target yang jelas dalam implementasi 

program pertukaran pegawai dan magang. Perlu 

merumuskan hasil yang diharapkan dari kegiatan pertukaran 

pegawai & magang (kemanfaatan yang jelas pasca program). 

Dalam konteks ini, program pertukaran pegawai/ magang 

bisa menjadi credit point untuk talent scouting dan promosi 

pegawai. Untuk memastikan ketercapaian target sesuai 

harapan, pada sisi proses hingga akhir diperlukan quality 

control atas pelaksanaan pertukaran pegawai dan magang. 

Jika dicermati lebih dalam, pertukaran pegawai memiliki 

resiko yang lebih tinggi (high risk) daripada bentuk magang. 

Ketika kompetensi pegawai yang dipertukarkan tidak sama 

(senjang), organisasi penerima akan menanggung resikonya. 

Dengan kata lain, jika salah satu pegawai peserta pertukaran 

pegawai tidak memiliki kompetensi yang mumpuni, maka 

instansi penerima dapat mengalami penurunan performa 

dalam pelaksanaan fungsi tertentu. Untuk itu, terdapat 

pandangan bahwa pertukaran pegawai perlu memperhatikan 

“kesetaraan level kompetensi”, antara pegawai yang memiliki 

kompetensi atau kemampuan dengan level yang setara. Resiko 

terkait kesenjangan kompetensi pegawai yang dipertukarakan 

dapat diminimalisir jika instansi pemerintah memiliki SKKNI 

(Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), setidaknya 

untuk jabatan profesional. 
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Lebih lanjut, diperlukan pemetaan potensi dan 

kompetensi yang dibutuhkan sektor publik untuk menjadi 

basis data kebutuhan pelaksanaan pertukaran pegawai dan 

magang (terdapat data terkait demand kompetensi maupun 

supply kompetensinya), yang rencananya akan disusun dalam 

format pasar kompetensi virtual. Untuk kepentingan tersebut, 

diperlukan support dari BKN untuk membangun data yang 

dapat dijadikan pijakan bersama.  Data gap kompetensi 

misalnya tergambar dari hasil kajian BKN terakhir terhadap 

eselon 3 dan 2, yang menunjukkan tidak adanya visi, 

kemampuan komunikasi dan inovasi. Data gap kompetensi 

tersebut menjadi basis data untuk menetapkan kebutuhan dan 

target pengembangan kompetensi melalui magang dan 

pertukaran pegawai.  Selain pada level individu, standar 

kualitas instansi pemerintah dan swasta penerima juga perlu 

menjadi perhatian. 

Sebagai model bangkom yang diwujudkan melalui 

interaksi antar instansi, konsep pertukaran dan magang perlu 

menerapkan prinsip mutual benefit, sinergi, kolaborasi di 

antara instansi yang bekerjasama. Maka dari itu, diperlu 

kesepahaman dan komitmen antar berbagai pihak 

(stakeholders) untuk dapat menjalankan magang dan 

pertukaran sesuai dengan kebutuhan dan arah tujuannya. 

Untuk memetakan peluang kearah sana, perlu diidentifikasi 

instansi potensial bagi penerapan program pertukaran 

pegawai dan magang. 

Dari segi regulasinya, berdasarkan pernyataan dari para 

Narasumber FGD, terdapat beberapa hal yang dapat dikaitkan 

dengan peraturan perundang-undangan dan tugas dan fungsi 

K/L existing. Dengan kata lain, pedoman tidak perlu 

melakukan pengaturan lebih jauh terhadap aspek tersebut, 

antara lain : anggaran/pembiayaan dan peran LAN dan BKN. 

Regulasi yang disusun oleh LAN terkait program magang dan 

pertukaran pegawai juga perlu memperhatikan regulasi 

terkait keuangan, kepegawaian, dan regulasi terkait lainnya.  
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3. Gagasan Umum (Konseptual) 

Berbagai gagasan konseptual terkait pertukaran pegawai 

dan magang bermunculan dalam berbagai FGD yang 

dilakukan, diantaranya yaitu pendekatan penerapan 

pertukaran pegawai dan magang yang dapat disertakan 

(menjadi bagian) dalam program pelatihan klasikal (bundling), 

atau tidak terikat dengan program diklat klasikal yang ada 

(non-bundling). Hal ini menjadi logis karena konsep magang 

dalam dunia pendidikan merupakan proses mempraktikkan 

ilmu pengetahuan yang didapat setelah mendapatkan 

pembelajaran di dalam kelas. Sementara itu, pertukaran 

merupakan program strategik yang lebih mengarah pada 

kolaborasi, sinergi, hingga problem solving. Untuk itu, sasaran 

(lokus magang maupun pertukaran pegawai) tidak perlu 

dibatasi pada ruang lingkup organisasi tertentu saja (instansi 

pemerintah atau swasta saja) atau dapat terjadi pada 

organisasi manapun sesuai kebutuhan. 

Untuk Pertukaran Pegawai, terdapat pandangan bahwa 

instansi tujuan merupakan instansi Pemerintah/ Swasta/ 

lainnya yang memiliki keunggulan atau lebih rendah dari 

instansi asal. Hal ini didasarkan pada keberadaan detasering 

yang dapat diintegrasikan menjadi bagian dalam program 

pertukaran. Selain itu, pegawai yang dipertukarkan 

dipandang perlu memiliki jabatan dengan karakteristik sama 

dalam pertukaran pegawai. Hal berbeda diterapkan pada 

Magang, dimana instansi tujuan harus memiliki keunggulan 

(better practice) dibandingkan instansi asal. Pertukaran 

Pegawai atau Magang juga bisa dilakukan lintas unit kerja 

pada internal satu instansi, bukan hanya dengan instansi lain. 

Untuk menciptakan pola yang fleksibel, pertukaran pegawai 

maupun magang dapat dilakukan secara silang (pemerintah 

pusat ke daerah, public ke private dan lain sebagainya). 

Selain itu, tidak diperlukan pembatasan pada aspek 

kompetensi yang ingin dikembangkan melalui proses 

pertukaran pegawai dan magang (terbuka untuk 

pengembangan kompetensi apa pun). Terdapat gagasan untuk 



   

PIMBANGKOM ASN | 64 
  

Model Magang & Pertukaran Pegawai 

menitikberatkan pertukaran pegawai pada pengembangan 

kompetensi soft-skill dan sosio-kultural pegawai. sementara 

magang lebih difokuskan pada pengembangan kompetensi 

yang lebih spesifik. Misal: pemain sepakbola bisa belajar skill 

lari dengan magang dengan seorang pelari cepat, atau 

pernafasan dari pakar yoga. Dengan kata lain, Magang 

dilakukan dari seorang pegawai “yunior” kepada “senior” 

yang memiliki kemampuan khusus. 

Namun demikian, kebermanfaatan program lintas 

instansi ini tentu tidak terbatas pada pengembangan 

kompetensi peserta, akan tetapi juga update informasi dan 

mempelajari budaya kerja instansi penerima. Pada intinya, 

program pertukaran pegawai/magang adalah sarana untuk 

mengembangkan jejaring (network) antar organisasi yang 

terlibat. Atas dasar tersebut, baik Pertukaran Pegawai maupun 

Magang harus dapat memberikan manfaat (output), baik bagi 

instansi asal maupun tujuan. 

Terkait Pertukaran Pegawai, terdapat pandangan untuk 

tidak mengatur secara rigid proses timbal balik dalam 

pertukaran pegawai (tidak harus apple to apple), baik dari sisi 

kualifikasi maupun jumlah pesertanya. Hal ini didasarkan 

pada kebutuhan untuk segera mengimplementasikan 

program. Sementara untuk magang, terdapat aspirasi agar 

LAN dapat membuat satu program magang nasional untuk 

mendukung tujuan World Class Bureaucracy pada hanya satu 

JF. Misal: Program Magang Nasional Widyaiswara yang di-

upgrade dari fasilitator menjadi tutor (benchmark PT. Astra). 

4. Gagasan Khusus (Pengaturan Teknis) 

Pertukaran pegawai dan magang merupakan jenis 

immersive learning yang bersifat job-shadowing (menugaskan 

pegawai “menduduki” jabatan tertentu di lingkungan instansi 

penerima). Pertimbangan dipilihnya Pertukaran Pegawai atau 

Magang yaitu adanya kebutuhan untuk melaksanakan proses 

pengembangan kompetensi secara intensif dalam kurun 

waktu tertentu  (durasi lama) untuk mencapai hasil tertentu. 
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Hal yang tidak kalah pentingnya adalah keterkaitan 

kompetensi yang akan dikembangkan dengan kebutuhan 

organisasi (diperlukan untuk meningkatkan kinerja 

organisasi). Untuk itu, peserta program pertukaran pegawai 

dan magang harus terikat dengan target spesifik. 

Sebagai upaya membangun kerjasama antar instansi, 

perlu dibuat MoU antara instansi pengirim dan penerima 

untuk pertukaran pegawai dan magang (mekanisme 

kerjasama yang akan dibangun perlu diatur). Terdapat opsi 

untuk membuat MoU Payung/ MoU Nasional atau MoU per-

instansi yang akan bekerjasama melakukan 

pertukaran/magang. Hal ini membutuhkan komunikasi dan 

kesepahaman dengan pihak-pihak terkait (terutama swasta) 

mengenai kesediaan untuk menjadi bagian dari program 

magang /pertukaran pegawai. MoU ini kemudian 

ditindaklanjuti dengan penyusunan Learning Delivery 

Agreement (LDA) pada pegawai yang melaksanakan 

Pertukaran Pegawai & Magang agar proses dan manfaat 

kegiatan lebih terarah. 

Terkait peruntukannya, terdapat pandangan yang 

mengatakan pertukaran pegawai pertukaran dibatasi pada 

ASN  berstatus PNS, pada level jabatan JPT Madya, Pratama, 

JA Administrator dan JA Pengawas, dan pegawai yang 

termasuk dalam golongan high performing (box 9 talent 

management).  Sementara untuk magang dapat terbuka untuk 

PPPK secara limitatif (JF sesuai dengan kebutuhan spesifik). 

PPPK dipandang berhak mendapat kesempatan magang 

dengan argumentasi bahwa keberadaannya merupakan hasil 

rekrutmen ahli (expert) yang dapat diupdate/ dikembangkan 

keahliannya untuk menjawab tantangan perubahan. 

Meskipun diberlakukan secara limitatif, program 

pertukaran dan magang juga dipandang dapat dilakukan 

pada berbagai level pegawai, seperti pegawai early career 

(menitikberatkan pada pengembangan kompetensi teknis dan 

nilai-nilai kerja), mid-career (menitikberatkan pengembangan 
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kompetensi pada aspek manajerial), hingga lead career 

(menitikberatkan pada pemahaman kebijakan strategis). 

Dalam pandangan lain, magang dapat dilakuakan pada 2 

(dua) jenis pegawai, yaitu: pada pegawai baru (entry level) dan 

pegawai yang akan promosi (kasus Kemenkes), dengan 

ketentuan durasi yang menyesuaikan dengan kebijakan 

instansi tujuan. Selain itu, terdapat pandangan yang 

menyatakan bahwa magang lebih dibutuhkan oleh pegawai 

entry level dengan dasar minimnya pengalaman kerja. Namun 

hal ini tentu menjadi kontradiksi dengan kenyataan yang 

berkembang saat ini dimana entry level ASN sudah diisi oleh 

banyak pegawai dengan pengalaman kerja mumpuni.   

Leveling ini akan berpengaruh pada penentuan durasi 

program pertukaran pegawai, dimana pada early career dapat 

diberi durasi cukup lama (hingga 4 tahun), pada level mid-

career durasinya dapat diberikan hingga 6 bulan, sementara 

pada level lead career cukup dengan durasi yang singkat 

(beberapa hari saja). Pada praktiknya, pertukaran pegawai dan 

magang dapat terjadi dalam durasi yang bervariasi. Untuk itu, 

durasi pertukaran pegawai dan magang tidak perlu diatur 

secara rigid, namun cukup bersifat time-frame (batas minimal 

dan maksimal). Sementara durasi pelaksanaan program cukup 

diatur dalam MoU kedua instansi pelaksana pertukaran dan 

magang. 

Baik Pertukaran Pegawai maupun Magang dipandang 

harus dibatasi pada Pegawai Berpotensi Tinggi/ High 

Performance Employee (Box 9 Talent Management). Selain itu, 

diperlukan kesesuaian latar belakang pendidikan ASN, 

pekerjaan saat ini, hingga proyeksi karier pegawai. Hal ini 

menjadi penting mengingat keberadaan target spesifik yang 

mengikuti pelaksanaan program. Selain itu,  pengaturan 

mengenai batas usia peserta pertukaran dan magang 

dipandang perlu menjadi perhatian, mengingat jangka waktu 

kebermanfaatannya kepada organisasi. 
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Status kepegawaian juga dipandang sebagai salah satu 

aspek penting yang memerlukan penegasan. Hal yang krusial 

diantaranya antisipasi terjadinya penurunan level jabatan 

yang akan berdampak terhadap hak pegawai yang 

dipertukarkan/magang atau jaminan keberlanjutan 

kesejahteraan Pertukaran Pegawai dan Magang. Dalam 

konteks ini, perlu dipikirkan terkait benefit misal gaji, tukin, 

dan lain-lain. Berdasarkan praktik magang tertentu, peserta 

dapat memperoleh insentif tambahan dari instansi penerima 

yang diatur dalam MoU Pertukaran/Magang (contoh: 

terdapat staf magang di ADB yang mendapat selisih gaji 

(insentif) dari ADB). 

Status kepegawaian juga terkait dengan SKP pegawai 

yang dipertukarkan/magang. Jika sudah diprogramkan 

sebagai program nasional, maka penilaian kinerja pertukaran/ 

magang dipandang dapat menjadi bagian dari SKP. Untuk itu, 

perjanjian kerja harus diperjelas untuk mengikat pegawai ASN 

dalam kinerja yang terukur selama mengikuti program 

pertukaran dan magang. Penilaian kinerja juga perlu dapat 

dikaitkan dengan reward and punishment yang sepadan. Untuk 

itu, perlu diatur reward bagi peserta program pertukaran dan 

magang, baik secara secara finansial (dapat diberikan lebih 

dari bangkom konvensional) maupun non-finansial 

(penghargaan hingga pengembangan karier).  

Hal krusial lainnya dalam pelaksanan program 

pertukaran dan magang adalah evaluasinya. Secara umum, 

evaluasi dapat berasal dari penilaian instansi tujuan dan 

instansi asal pegawai. Dalam praktik tertentu, proses magang 

itu sendiri mendapatkan penilaian dan hasilnya 

dipresentasikan di hadapan direksi (pimpinan instansi). 

Dalam kerangka ini, program magang dan pertukaran 

pegawai perlu direview progresnya secara periodik dengan 

tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pada akhir 

magang/pertukaran pegawai, hasil evaluasi dapat mengarah 

pada pemberian sertifikat manajerial (setara Diklatpim) 

misalnya, apabila peserta telah melaksanakan pertukaran atau 
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magang yang berfokus pada pengembangan kompetensi 

manajerial.  

Hal yang perlu diatur lainnya adalah mekanisme jika 

terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan pertukaran 

pegawai/magang. Wanprestasi dimaksud dapat meliputi 

hak/kewajiban pegawai/organisasi jika terjadi force majeur 

(seperti sakit berat saat pelaksanaan magang/pertukaran), 

pelanggaran terhadap perjanjian, dan sejenisnya. 

Dari segi pembiayaan, pembiayaan magang dapat 

berasal dari anggaran instansi, biaya pribadi, atau 

sponsorship. Dalam konteks sponsorship, perlu 

diidentifikasikan peluang magang/pertukaran dengan 

sponsor lembaga donor asing untuk memperluas kesempatan 

magang/pertukaran dengan organisasi di luar negeri. Hal ini 

menunjukkan bahwa struktur pembiayaan pertukaran 

pegawai/magang dapat diperoleh melalui inisiatif APBN atau 

partnership non-APBN. Namun demikian, narasumber dari 

kemenkeu menyatakan bahwa jika terdapat kolaborasi dengan 

pihak lain, penganggaran APBN tidak boleh overlapping. 

Lebih lanjut, skema pembiayan Non-APBN seperti hibah 

dipandang perlu diatur dalam MoU dan perjanjian kerjasama. 

Untuk mengkoordinasikan rangkaian program magang 

dan pertukaran pegawai, peran LAN dan BKN tidak perlu 

diatur secara kaku. Pada prinsipnya, peran kedua instansi 

dapat dikembalikan pada tugas dan fungsinya yang terdapat 

dalam UU ASN. LAN misalnya, dapat melakukan pembinaan 

pelaksaanaan dengan memaksimalkan NSPK, pemantauan 

dan SIPKA. Sementara BKN dapat memainkan peran terkait 

manajemen kepegawaian, mengelola data administratif 

kepegawaian (perpindahan pegawai yang ikut serta 

Pertukaran Pegawai atau Magang). Selain itu, BKN berperan 

dalam melakukan pengendalian program 

magang/pertukaran (menerima laporan pelaksanaan 

pertukaran atau magang yang berfungsi untuk pengendalian 

dan sebagai database). Keseluruhan penyelenggaraan Magang 
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dan Pertukaran Pegawai ASN sebaiknya didukung oleh sistem 

informasi untuk memudahkan pengawasan dan 

koordinasinya. 

5. Sekilas Praktik  

Melalui FGD, diperoleh gambaran singkat mengenai 

berbagai praktik pertukaran pegawai/magang dalam negeri 

maupun internasional yang pernah atau masih terjadi saat ini, 

diantaranya yaitu: 

1. Praktik pertukaran pegawai di Kementerian ESDM yang 
pernah melakukan pertukaran PNS dengan pegawai 
swasta di bawah Wakil Menteri Arcandra Tahar. 
Kementerian ESDM pada saat itu ingin membangun 
kesadaran (awareness) staf Kementerian ESDM untuk bisa 
memberikan layanan yang lebih cepat. Untuk itu, 
dilakukan pertukaran pegawai dengan tujuan melatih 
pegawai ESDM agar lebih responsif dalam melayani 
mitra perusahaan swasta bidang energi. Sayangnya, 
pada saat dipertukarkan di perusahaan swasta, pegawai 
ESDM hanya diberikan pembelajaran tugas pokok 
perusahaan swasta yang menjadi tujuan pertukaran 
pegawai (tidak ada transfer knowledge baik berupa hard-
skill/ technical skill, nilai-nilai, maupun managerial skill. 
Selain itu, konsep pertukaran yang pada awalnya dapat 
terjadi dua arah pada praktiknya hanya menempatkan 
PNS ESDM di BUMN terkait, dan tidak sebaliknya.  

2. Terdapat beberapa K/L yang telah menyusun dokumen 
magang untuk dilaksanakan di lingkungan internalnya 
masing-masing, yaitu BPSDM Kemenkes yang 
melakukan pengelolaan magang internal Kemenkes 
untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi 
(terdapat pedoman yang rinci), ex. memagangkan 
Direktur RS sebelum dilantik jabatan; Kemenristek Dikti 
melalui Program Magang Dosen.  

3. Praktik magang di LAN, dimana terdapat Dosen STIA 
LAN magang ke Political Science  Department, Loyola 
University, Chicago pada Agustus 2019 hingga Mei 2021. 
Penetapan durasi lebih dari 1 tahun didasarkan pada 
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pertimbangan target magang, yaitu penyusunan karya 
tulis ilmiah yang berstandar internasional. Berdasarkan 
pengaturannya, magang dapat dilakukan di perusahaan 
swasta baik dalam maupun luar negeri, BUMN dan 
BUMD. Instansi penerima peserta Magang LAN 2019 
harus memiliki tusi yang relevan dengan LAN. Untuk 
dapat dimagangkan, pegawai harus merupakan High 
Performing Employee (Box 9 Talent Management). Selain itu, 
diperlukan penyusunan MoU antar pihak.  

Dalam pelaksanaan magang, terdapat hak pegawai yang 
dimagangkan: pegawai LAN yang dimagangkan di 
instansi lain tidak diberikan tukin, hanya gaji, tunjangan 
jabatan dan perhitungan masa kerja. Sementara pegawai 
luar yang magang di LAN hanya diberikan kesempatan 
praktek kerja dan bimbingan dari coach (tidak dapat 
memberikan reward finansial). Sementara Kewajiban 
peserta magang yaitu: menyusun SKP, melaksanakan 
pekerjaan sesuai perjanjian, membuat laporan kegiatan, 
laporan akhir magang bagi pegawai LAN yang 
dimagangkan. Sedangkan untuk pegawai instansi luar 
yang magang di LAN cukup mengerjakan pekerjaan 
sesuai perjanjian.  

LAN juga pernah mendapat pegawai magang dari 
PPATK selama 1 bulan pada 2017. Magang dilakukan 
dengan tujuan mempelajari penyelenggaraan diklat 
sebagai tindaklanjut pembangunan pusdiklat. 

4. Pusbindiklatren BAPPENAS menyelenggarakan 
program magang bagi pemda di seluruh K/L 
(BAPPENAS telah mengirim surat edaran program 
magang kepada BPSDM pemda di seluruh Indonesia). 

5. Lembaga yang mengurusi urusan kepegawaian negara 
di Malaysia memiliki Attachment Program yang 
memungkinkan ASN di Asia Tenggara melakukan 
magang di sana. Selama sebulan, ASN dapat 
memperoleh pengalaman magang di beberapa unit kerja 
BKN Malaysia. BKN sudah mengusulkan di forum 
ASEAN untuk melaksanakan program magang ASN 
antar-negara. Thailand datang untuk melaksanakan 
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program magang di tahun 2019. Ketika tri-lateral meeting, 
Thailand masih kebingungan terkait pembiayaan 
magang pegawai ASN Thailand ke Indonesia. Diskusi 
BKN dengan Thailand menemukan jalan buntu terkait 
penentuan allowance fee yang harus diberikan kepada 
pegawai Thailand yang berstandar internasional. 

6. Pengalaman Kemenkeu, secondment dan magang menjadi 
insiatif Kemenkeu sejak Bapak Agus Martowarjoyo 
menjabat. Terdapat penempatan di instansi yang sejenis 
di luar negeri. Pegawai peserta tidak hanya belajar 
namun juga bekerja. Terdapat penempatan ke lembaga 
asing. Terdapat penempatan pegawai Kemenkeu ke BI. 
Terdapat penempatan pegawai Kemenkeu ke SKK 
Migas. Terdapat pendapatan yang diterima peserta 
magang sesuai dengan karakteristik masing-masing 
K/L.  

Di Kemenkeu juga terdapat program pertukaran 
pegawai Eselon I, baik jangka pendek (bulanan) maupun 
jangka panjang (2 tahun). Untuk SKP, gaji, status 
kepegawaian dan lain-lain yang berlaku bagi peserta 
yang mengikuti program selama 2 tahun (jangka 
panjang), dikontrak dalam perpindahan jabatan (bukan 
mutasi biasa). Misalnya pindah dari DJA ke DJPK.  
Pegawai peserta pertukaran/magang bukan pegawai 
biasa namun pegawai yang punya potensi tinggi 
(kaderisasi).    
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B. Praktik Magang dan Pertukaran di Indonesia  

Selain FGD, dilakukan pula benchmark secara online dalam 

forum zoom meeting dengan beberapa kementerian yang telah 

mempraktikkan magang atau pertukaran pegawai, sebagai 

berikut:  

1. Kementerian ESDM 
Pelaksanaan praktek magang di lingkungan 

Kementerian ESDM dimulai dengan adanya arahan dari 

Menteri ESDM -yang saat itu dijabat oleh Ignasius Jonan- 

melalui Wakil Menteri ESDM -Arcandra Tahar- untuk dapat 

mengirimkan pejabat struktural administrasi, pengawas, dan 

staf untuk magang di beberapa perusahaan yang merupakan 

stakeholders Kementerian ESDM. Magang dinisiasi dengan 

mengundang stakeholders Kementerian ESDM untuk 

melakukan kerjasama program. Dalam kegiatan ini 

disampaikan bagaimana simbiosis mutualisme dapat terjalin 

diantara Kementerian dan stakeholders-nya melalui program 

magang. Bagi Kementerian ESDM, terdapat kebutuhan untuk 

memperluas insight dengan terlibat langsung dalam proses 

kerja langsung dilapangan sebagai wawasan untuk 

meningkatkan kualitas kebijakan. Sementara untuk 

stakeholders, terdapat kebutuhan untuk ikut mempengaruhi 

atau menentukan arah kebijakan, misalnya dalam proses 

perijinan. Hal ini dipandang dapat dipenuhi dengan saling 

menempatkan pegawai dalam program magang. 

 Dengan adanya program ini, kebutuhan peningkatan 

kompetensi PNS Kementerian ESDM diharapkan dapat 

terpenuhi. Program ini kemudian mendapat sambutan baik 

dari stakeholders, yang ditandai dengan dilakukannnya 

penandatanganan MoU pada tahun 2017 antara Kementerian 

ESDM dengan beberapa Badan Usaha/Badan Usaha Tetap 

(BU/BUT) Sektor ESDM dalam konteks sinergi 

pengembangan SDM di sektor ESDM.  Secara legal formal, 
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penyelenggaraan program magang didasari oleh peraturan 

perundangan berikut ini: 

a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 

70 (6) : 

“Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui 

pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam 

waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya 

dikoordinasikan oleh LAN dan BKN”  

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen ASN jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2020  

(1) “Selain mutasi dan/atau promosi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3), pengembangan 

karier dapat dilakukan melalui penugasan khusus” 

(2) “Penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 178 merupakan penugasan PNS untuk 

melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar 

Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu” 

Penyelenggaraan program magang di lingkungan 

kementerian ESDM kemudian dilengkapi NSPK berupa 

pedoman magang dan pedoman penilaian, dengan 

pembiayaan APBN (kecuali untuk lokasi perusahaan yang 

sangat jauh/terpencil, dimana peserta magang diarahkan 

untuk menggunakan fasilitas perusahaan). Program magang 

ini rata-rata dilaksanakan dengan durasi kurang dari 6 bulan. 

Berikut adalah beberapa bentuk program magang yang telah 

dilaksanakan di lingkungan Kementerian ESDM: 

a. Magang Struktural/Managerial 

Program OJT diprioritaskan untuk pejabat 

administrator dan pengawas. Magang dilaksanakan di 

Perusahaan sektor ESDM seperti: PT. Bukit Asam, Adaro 

Energy, PT. Vale Indonesia, Chevron Pacific Indonesia, PT. 

Pertamina, PT Aneka Tambang, Conoco Philips, dan lain-
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lain. Untuk tahun 2020, terdapat 95 orang pejabat 

administrator dan pengawas yang akan diikutsertakan 

dalam program ini.   

b. Magang New Hired  

Merupakan program OJT khusus untuk PNS 

rekrutmen Tahun 2014 dan 2015 yang berjumlah 185 

Pegawai. Magang dilaksanakan di Perusahaan sektor 

ESDM seperti: PT. Freeport Indonesia, Chevron Pacific 

Indonesia, PT. Pertamina, PT PLN, PT. PGN, Medco E&P 

Indonesia dll. 

c. Magang Pejabat Fungsional 

Merupakan program OJT khusus untuk Pejabat 

Fungsional yang ada di lingkungan Kementerian ESDM. 

Saat ini Kementerian ESDM membina 5 jabatan fungsional 

yaitu : inspektur ketenagalistrikan, inspektur migas, 

inspektur tambang, penyelidik bumi, pengamat gunung 

api.  

d. Special Assignment 

Program Economic Forecaster, yaitu penempatan PNS 

Kementerian ESDM pilihan (talent) di BU Bidang ESDM. 

Kualifikasi talent adalah orang-orang yang menurut 

Menteri memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus, 

dengan tingkat pendidikan Ph.D atau doctoral di bidang 

ekonomi dan ahli dalam energi dan economic forecasting. 

Saat ini, terdapat 3 orang PNS yang ditempatkan di PT 

Pertamina Persero dan 2 orang PNS ditempatkan di PT 

PLN Persero. Magang dilaksanakan dengan durasi lebih 

dari 6 bulan, sehingga memiliki konsekuensi pelepasan 

jabatan pegawai yang bersangkutan. Dari sisi pendapatan 

pegawai, terdapat split tanggung jawab pembayaran, 

dimana Kementerian ESDM tetap menanggung 

pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan sementara 

tunjangan kinerja dibayarkan oleh BU mitranya.  
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e. Magang pada Lembaga Internasional 

Merupakan penugasan PNS Kementerian ESDM 

pada APERC (Asia Pasific Energy Research Centre) dan IEA 

(International Energy Agency) sebagai researcher. Adapun 

rencana penempatan (lokus) kegiatan Magang pegawai 

Kementerian ESDM adalah sebagai berikut: 

Gambar III. 1 Rencana Lokasi Kegiatan Magang Kementerian 
ESDM 

 

Sumber : Bahan Paparan Kementerian ESDM, 2020 

Kementerian ESDM memiliki target jumlah peserta 

magang per-tahun yang akan diikutkan dalam program. 

Berikut adalah target jumlah peserta magang untuk tahun 

2020.  
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Grafik III. 1 Target Jumlah Peserta Magang Kementerian ESDM 
Tahun 2020 

 

Sumber : Bahan Paparan Kementerian ESDM, 2020 

Namun demikian, dengan adanya pandemi Covid-19, 

maka jadwal pelaksanaan magang ini pun akan mengalami re-

schedule.  

Penyusunan kurikulum magang dilakukan sebelum 

penyelenggaraan program magang melalui koordinasi antara 

Kementerian ESDM dengan BU/BUT mitranya. Selanjutnya, 

kurikulum ini akan digunakan dalam beberapa tahapan 

pembelajaran program magang sebagai berikut:  

1) E-learning 

Merupakan metode pelatihan yang menggunakan 

pembelajaran berbasis online. Dalam tahapan ini, biasanya 

diberikan referensi umum dan panduan standar. Tahapan 

ini dikoordinasikan dengan BPSDM dan stakeholders. 

2) Class Room 

Merupakan kursus yang dilakukan di kelas. Dalam 

tahapan ini sudah diajarkan materi yang lebih spesifik. 

Biasanya dilakukan antara 1-10 hari. 
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3) Coaching/Mentoring 

Merupakan tahapan peserta untuk mendapatkan 

dukungan, membangun jaringan, dan memperluas 

jaringan operasi. Dalam tahapan ini pelatihan dilakukan 

lebih dekat, praktek langsung, konsultasi, dan dilakukan di 

tempat. Dalam pelaksanaan coaching dan mentoring 

peserta didampingi oleh mentor, coach, widyaiswara dan 

atasan langsung.  

4) On Job Training 

Merupakan tahapan memberikan pengalaman langsung 

yang diperlukan untuk membangun kompetensi peserta. 

Tugas ditentukan berdasarkan disiplin ilmu masing-

masing. Para peserta ikut mengelola program.  

5) Field & Operational Exposures 

Merupakan proses paparan lapangan dan operasional. 

Proses paparan atau seminar magang dilakukan di depan 

Menteri, wakil menteri serta pejabat eselon I dan II di 

lingkungan Kementerian ESDM. Dalam proses ini, setiap 

peserta diminta untuk menyampaikan inovasi untuk 

Kementerian ESDM dan memberikan masukan untuk 

perusahaan. Nantinya akan dipilih peserta dengan nilai 

terbaik, dan nilai tersebut akan menjadi pertimbangan 

dalam pengembangan karir yang bersangkutan. 

Dari pengalaman pelaksanaan program magang untuk 

pegawai Kementerian ESDM ini telah ditemui berbagai 

manfaat dan kendala/kelemahan. Dari sisi manfaat, program 

ini telah berhasil mengembangkan kompetensi dan kualitas 

para pegawai Kementerian ESDM, bahkan tidak jarang 

perusahaan meminta pegawai yang magang tersebut untuk 

direkrut menjadi pegawai mereka.  

Namun disisi lain pengelola program juga mengalami 

beberapa kendala dalam penyelenggaraan program ini. Yang 

pertama terkait motif pegawai mengikuti program magang 

yang berbeda-beda. Karena program ini sifatnya mandatory, 
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sebagian pegawai senang mengikuti program magang karena 

bisa bebas dari pekerjaan kantor, namun sebagian pegawai 

lainnya juga ada yang mengeluh karena tidak bisa bertemu 

keluarga.  

Yang kedua terkait keikhlasan atasan langsung untuk 

melepas staf-nya untuk mengikuti program magang. Biasanya 

pegawai yang diikutkan dalam program magang adalah 

orang-orang pilihan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi 

yang baik serta menjadi andalan di unit kerjanya masing-

masing. Sehingga banyak pimpinan yang tidak rela 

melepaskan staf nya untuk mengikuti program magang 

apalagi jika durasinya cukup panjang. Karena dikhawatirkan 

akan mengganggu proses pelaksanaan pekerjaan di unit 

kerjanya. Oleh karena itu, pengelola program benar-benar 

harus memperhatikan durasi program magang ini agar tidak 

mendapatkan keluhan dari pegawai maupun unit kerja yang 

bersangkutan.   

Yang ketiga terkait dengan komunikasi dengan BU/BUT 

yang akan bermitra. Sebelum dilaksanakan program magang, 

biasanya ada koordinasi dalam penyusunan kurikulum. 

Namun karena BU/BUT yang menjadi lokasi magang ini 

tersebar di berbagai daerah, maka ada beberapa koordinasi 

dengan BU/BUT agak terhambat khususnya yang didaerah 

sehingga rencana pelaksanaan magang pun jadi terbengkalai. 

Oleh karena itu komunikasi yang intens diperlukan dalam 

penyelenggaraan program ini. 

2. Kementerian Perindustrian 

Pelaksanaan program magang di Kementerian 

Perindustrian (Kemenperin) didasarkan pada beberapa 

peraturan, yaitu:  

a. Permenperin Nomor 94/2006 tentang wajib magang bagi 
pegawai baru di lingkungan Kemenperin ke Perusahaan 
Industri,  

b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-
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IND/PER/7/2014 tentang Pola Karier Pegawai 
Kementerian Perindustrian,  

c. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 01/SJ-
IND/PER/2/2007  tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 
Magang pada Perusahaan Industri Bagi Pegawai Baru di 
Lingkungan Departemen Perindustrian.  

Program magang di Kemenperin memiliki maksud dan tujuan 

sebagai berikut: 

a. Memberikan bekal kemampuan dan keterampilan 
kepada pegawai baru agar memiliki wawasan yang luas 
tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan 
Perusahaan.  

b. Memberikan pengalaman bagi para pegawai baru 
tentang aspek – aspek berusaha, antara lain meliputi: 
aspek organisasi dan manajemen, sistem pemasaran, 
sistem produksi dan operasional usaha industri.  

Sementara sasaran program magang di Kemenperin yaitu: 

a. Tersedianya kader-kader pimpinan Kementerian yang 
matang dan profesionalisme di bidangnya masing–
masing 

b. Terciptanya pegawai yang mampu mengetahui tentang 
karakteristik industri yang dibinanya sehingga dapat 
membantu pelaksanaan tugas sehari – hari di unit 
kerjanya masing – masing.  

c. Terwujudnya pegawai – pegawai Kementerian 
Perindustrian yang berwawasan luas, cerdas dan 
berpengalaman di Usaha Industri. 

Terdapat beberapa ketentuan magang yang harus 

diperhatikan peserta (prosedur magang ke perusahaan 

industri), yaitu : 

a. Setiap peserta magang akan memiliki pembimbing yang 
berasal dari masing-masing unit kerja peserta magang. 
Pembimbing magang mempunyai tugas mendampingi 
peserta magang agar pelaksanaan magang berjalan 
lancar, terarah dan dilaksanakan secara sistematis. 

b. Peserta magang adalah pegawai baru di lingkungan 
Kementerian Perindustrian yang diangkat setelah tahun 
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2002, pendidikan minimal S1, pria/wanita sehat jasmani 
dan rohani, serta bersedia mengikuti kegiatan magang 
selama waktu pemagangan dan ditempat yang telah di 
tentukan.  

c. Magang ke perusahaan industri dilaksanakan selama 
minimal 2 minggu dan paling lama 1 bulan. 

d. Metode pembelajaran dalam kegiatan magang dilakukan 
melalui: Praktek; Observasi; Pengumpulan dan analisa 
data; dan Diskusi antar kelompok maupun dengan pihak 
perusahaan; 

e. Magang industri bagi pegawai baru di lingkungan 
Kementerian Perindustrian dilakukan di Perusahaan 
Industri seperti PT. Tirta Investama, PT. Multi Nabati 
Sulawesi, PT. Panasonic Manufacturing Indonesia, dan 
lain-lain. 

f. Informasi yang digali pada saat pelaksanaan magang 
secara garis besar mencakup 3 hal, yaitu: organisasi dan 
manajemen, sistem pemasaran serta sistem produksi dan 
operasi. 

 
Dalam pelaksanaannya, proses Magang Industri di 

Kementerian Perindustrian dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut:  

Gambar III. 2 Tahapan Magang Industri, Kementerian 
Perindustrian 

 

Sumber : Paparan Pengembangan Kompetensi dan Magang 
Industri, Kementerian Perindustrian 
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Magang yang dimulai sejak tahun 2002, Kementerian 

Perindustian mengalami berbagai kendala seperti: 

a. Kesulitan dalam mencari perusahaan untuk tempat 
magang, karena stigma dari perusahaan adalah apabila 
Kemenperin menempatkan pegawai di perusahaan 
tersebut bertujuan untuk mengambil data. Untuk 
mengatasi hal ini, Biro SDM sering kali meminta bantuan 
dari beberapa Direktorat Jenderal untuk meminta list 
perusahaan yang dibina oleh Direktorat Jenderal agar 
perusahaan tersebut dapat dijadikan sebagai lokus 
magang. 

b. Keterbatasan anggaran dan pemotongan anggaran 
menyebabkan penyelengaraan dan monitoring magang 
menjadi tidak maksimal 

c. Terdapat beberapa unit kerja di lingkungan Kementerian 
Perindustrian yang belum mengalokasikan anggaran 
terkait pelaksanaan magang ke perusahaan industri bagi 
pegawai Kementerian Perindustrian. 

d. Terdapat pegawai yang sulit untuk dijadwalkan 
pelaksanaan magangnya dikarenakan kesibukan 
pekerjaan dan tidak mendapatkan izin dari pimpinan. 

e. Terdapat Perusahaan yang tidak bersedia memberikan 
data ataupun mengemukakan permasalahan yang terjadi 
di dalam Perusahaan sebagai bahan analisa para peserta 
magang. 

f. Terdapat Perusahaan yang tidak bersedia menjadi 
tempat magang 

g. Terdapat Perusahaan yang tidak mengirimkan wakilnya 
pada saat presentasi hasil magang dilaksanakan karena 
kesibukan pada pekerjaannya.  
 
Hingga saat ini, persentase pegawai Kementerian 

Perindustrian yang telah mengikuti magang adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar III. 3 Jumlah Pegawai Kemenperin yang mengikuti 
Magang Industri 

  

Sumber : Paparan Pengembangan Kompetensi dan Magang 

Industri, Kementerian Perindustrian 

Dari total jumlah pegawai wajib magang tersebut, 

pegawai dengan kualifikasi S1 berjumlah 1639 orang, S2 1109 

orang dan S3 57 orang. Namun demikian, sejak tahun 2006 

sampai 2019, pegawai yang mengikuti magang baru mencapai 

1033 pegawai. 
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3. Kementerian Kesehatan 

Pelaksanaan program magang di Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes) berada di bawah pembinaan Badan 

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Kementerian Kesehatan -yang bertanggungjawab atas urusan 

di bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan-. Keberadaan program didasarkan pada 

kebutuhan pembentukan sumber daya manusia kesehatan 

Indonesia dengan standar kompetensi dan kualifikasi 

minimum di bidangnya. Program pemagangan ini 

diperuntukkan bagi dokter baru yang dinamakan Program 

Internship. Program Internship merupakan respon atas adanya 

perubahan sistem pendidikan dokter. Sebagai contoh, dokter 

muda saat ini tidak diperkenankan untuk menangani pasien 

secara langsung, akan tetapi melalui supervisi ketat dari 

dokter senior. 

Program internship adalah penempatan wajib sementara 

untuk meningkatkan pemahiran dan pemandirian dokter dan 

dokter gigi fresh graduate, baik yang berasal dari perguruan 

tinggi luar negeri ataupun dalam negeri, dengan kurikulum 

terbaru yakni KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Hal ini 

juga dilakukan untuk mendukung dan memperkuat 

pelayanan kesehatan (promotif dan preventif) bagi 

masyarakat dan berperan serta dalam kondisi wabah, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Program 

Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia. Secara umum, 

tujuan Program Internship adalah meningkatkan mutu kinerja 

lulusan profesi dokter (dokter baru) dengan melihat 3 aspek, 

yakni pemahiran (penerapan kompetensi secara terintegrasi 

dan komprehensif yang diperoleh selama pendidikan dengan 

praktik di lapangan); pemandirian; dan penerapan standar 

profesi. 

Internship memiliki durasi paling lama 1 (satu) tahun, 

yang biasanya terbagi menjadi 2 bagian, yakni program 

internship selama 6 bulan di puskesmas dan 6 bulan di rumah 
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sakit. Penempatan ini ditujukan untuk memberikan 

pengalaman praktik pada level puskesmas atau di rumah 

sakit, sehingga akan meningkatkan kesiapan dokter ketika 

ditempatkan di kemudian hari. Selama mengikuti Program 

Internship, dokter muda akan dibimbing oleh dokter senior. 

Dokter yang telah menyelesaikan program Internship 

kemudian mendapatkan Surat Tanda Selesai Internship yang 

diberikan oleh Menteri Kesehatan. Ketika dokter sudah lulus 

program internship, maka masa pemagangan akan dihitung 

sebagai masa kerja. 

Komponen dalam program Intership diantaranya 

meliputi akreditasi wahana (Rumah Sakit dan Puskesmas), 

Program Kegiatan ( Buku Pedoman dan Target Kinerja), 

Peserta dan Dokter Pedamping, Penempatan, Pembiayaan 

(BBH, Honor dan Transport), serta pelaksana (KIDI dan 

Sekretariat PIDI). Sementara itu, Hak dan kewajiban peserta 

program internship diatur di Pasal 11 ayat 1 dan 2 Permenkes 

29 Tahun 2017. Diantara hak dokter internship yaitu: mendapat 

bantuan biaya hidup; transportasi dan tunjangan; 

perlindungan hukum -sepanjang mematuhi standar 

kompetensi, standar profesi dan standar pelayanan-; 

memperoleh pendamping dari dokter yang memenuhi 

kualifikasi sebagai pendamping; hingga fasilitas tempat 

tinggal dan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. 

4. Kementerian Keuangan 

Program pertukaran pegawai di Kementerian Keuangan 

dilakukan melalui Program Pengembangan Kompetensi di 

Luar Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang 

merupakan penugasan dengan menempatkan pegawai dalam 

jangka waktu dan tujuan tertentu di unit organisasi lain 

dengan tugas dan pengawasan yang berlaku dalam unit 

organisasi yang ditempati. Program ini bertujuan untuk: 

a. Transfer Knowledge dan enrichment program; 

b. Pertukaran data serta integrasi regulasi dan proses bisnis; 
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c. Peningkatan kinerja organisasi. 

Pelaksanaan program mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan 

turunannya serta peraturan internal Kemenkeu, yaitu 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 216/KMK.01/2018 

tentang Manajemen Pengembangan SDM di Lingkungan 

Kemenkeu dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-

9/MK.01/2017 tentang Program Secondment Kementerian 

Keuangan. Program ini memiliki ruang lingkup internal dan 

eksternal, yang terdiri dari Magang dan Secondment untuk 

lingkup internal, dan penambahan pertukaran pegawai untuk 

lingkup eksternal.  

Program internal Kemenkeu terdapat program sinergi 

penerimaan negara: DJP, Bea Cukai, anggaran, melalui 

secondment ke unit lain. Dalam secondment, terdapat tugas dan 

target yang harus dicapai, seperti tidak optimalnya 

penerimaan. Terdapat juga program secondment terkait 

formulasi kebijakan, antara Direktorat Jenderal Pajak, Bea 

Cukai dan BKF, dimana Secondee dikirimkan untuk saling 

kerjasama membuat kebijakan yang menguntungkan negara.  

Program eksternal Kemenkeu, terdapat Program 

Secondment antar K/L yang sudah berlangsung selama 3 

tahun, dimana Kemenkeu mengirimkan pegawai-pegawainya 

ke BI, OJK, LPS dan sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk 

meruntuhkan sylo mentality dan mewujudkan sinergitas 

diantara pemangku kepentingan dan meningkatkan 

efektivitas kebijakan. Selain itu, pada tahun 2020, terdapat 

secondee dari Kemenpan dan RB ke Kemenkeu yang terdiri dari 

beberapa tempat diantaranya kehumasan, pengelolaan 

informasi dan IT manajemen, pelayanan prima pimpinan dan 

surat dinas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

Kemenkeu dalam wilayah fungsi penunjang. 

Kemenkeu juga mengirimkan pegawainya ke Pemda 

untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan pemda. 

Pemda yang menjadi sasaran biasanya pemda yang masih 
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memiliki nilai CC dalam pengelolaan keuangan. Pada sisi lain, 

pemda dapat mengirimkan orang untuk melakuan internship 

mengenai pengelolaan keuangan yang baik ke Kemenkeu. 

Secondment bahkan dilakukan ke BUMN yang terkait 

dengan Kementerian Keuangan, misalnya PT.SMI, SMF, 

GEODIPA, LPEI, PII, BRI Corpu; swasta, salah satunya ke law 

firm untuk urusan pengelolaan piutang negara dan 

penjualanan SUKUK dan SUN. Sedangkan program 

secondment atau magang ke luar negeri, misalnya dengan 

World Bank, ADB, World Custom Organization, ATO. 

Secondment terkait dengan proyek tersendiri dan kerjasama 

dengan orang disana dan memecahkan masalah sesuai target. 

Berikut tabulasi lokus Program Secondment yang pernah 

dilaksanakan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan 

antara lain: 

Tabel III. 1 Jenis Program Secondment Kementerian Keuangan 

Dalam Negeri Luar 
Negeri 

- Program Sinergi DJP-DJBC-DJA-LNSW 
- Program secondment DJP-DJBC-BKF 

- World Bank 
- Asian 

Development 
Bank 

- World Custome 
Organization 

- Australian Tax 
Organization 

 

Antar K/L: 
- Kemenkeu ke BI, OJK, LPs (dan 

sebaliknya) 
- Ke Pemda 

Ke BUMN: 
- PT. SMI 
- PT. SMF 
- PT. GEODIPA 
- PT. LPEI 
- PT. PII 
- BRI Corpu 

Ke Swasta: 
Law Firm 
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Pada Tahun 2020, Kementerian PAN & RB 
melakukan program secondment ke 
Kemenkeu, dengan Topik: 
- Optimalisasi peran kehumasan 
- Pengelolaan informasi dan IT 

manajemen 
- Pelayanan prima pimpinan 
- Sistem pengelolaan surat dinas 

Mekanisme Pelaksanaan Program ini terdiri dari tiga 

tahap yaitu: Pre-Secondment, Pelaksanaan Secondment, dan 

pasca secondment, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III. 2 Tahap Pelaksanaan Secondment Kementerian Keuangan 

No Pre-Secondment Pelaksanaan 
Secondment 

Pasca 
Secondment 

1 Penyusunan rencana 
kegiatan secondment 
dan tim secondment 

Pelaksanaan 
kegiatan 

Evaluasi 
laporan hasil 
analisis 

2 Pembekalan secondee 
(pengenalan probis dan 
regulasi unit kerja, 
briefing penugasan) 

Monitoring 
pelaksanaan  

Evaluasi 
pelaksanaan 
secondment 

3 Penerbitan surat tugas Pembuatan 
laporan hasil 
analisis 

- 

Sumber: Biro SDM Kemenkeu, 2020 

Program magang/secondment di Kementerian Keuangan 

menggunakan pembiayaan sponsor (Unit Target). Baru pada 

tahun 2017 hingga sekarang, terdapat program 

magang/secondment yang menggunakan rupiah murni. Hal ini 

bertujuan agar Kementerian Keuangan memiliki keleluasaan 

dalam menentukan Learning Area Program sesuai kebutuhan. 

Namun demikian, dalam pengaturan tentang program 

pengembangan kompetensi di luar unit kerja terdapat 3 

mekanisme pembiayaan, yaitu: 
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a. Full scholarship, biasanya organisasi terkait dengan 
program-program utama yang terdapat di Kemenkeu 
misalnya world custom organization; 

b. Cost Sharing, merupakan skema pembiayaan antara 
Kementerian Keuangan dengan counterpart dimana 
pegawai Kementerian Keuangan ditugaskan; 

c. Rupiah murni, rupiah murni merupakan skema 
pembiayaan yang berasal dari anggaran Kementerian 
Keuangan.  

Untuk praktik pertukaran pegawai di Kemenkeu, masih 

terdapat pertimbangan mengenai penggajian, status, 

keabsahan tanda-tangan dan lain-lain. Hal ini menyebabkan 

program tersebut belum berjalan dengan baik. Secondment 

yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan juga masih 

menghadapi sejumlah tantangan, yang berkaitan dengan 

jangka waktu, pembiayaan, tempat dan sarana prasarana. 

Jangka waktu yang semakin panjang diharapkan dapat 

menghasilkan dampak yang lebih optimal (Menteri bahkan 

meminta 2 tahun, agar mendapatkan pengalaman). Namun 

demikian, hal ini menjadi terkendala mengingat program ini 

melibatkan talent yang cenderung memiliki banyak pekerjaan 

dan sulit memperoleh persetujuan atasan jika ditugaskan 

dalam jangka waktu yang lama. Demikian juga dengan 

pembiayaannya, yang semakin panjang waktunya 

membutuhkan, maka pembiayaannya semakin banyak.  

Tantangan lainnya yaitu mengenai sarana dan prasarana 

untuk program dari Kemenkeu, yang harus disediakan secara 

mandiri. Selain itu, terdapat kemungkinan sarana dan 

prasarana di lokasi Secondment yang kondisinya tidak sesuai 

dengan kebutuhan Kemenkeu. Hal ini menuntut perencanaan 

yang matang dan dibuat pada jauh hari sebelum pelaksanaan 

program.  



 

PIMBANGKOM ASN | 89  

 

Model Magang & Pertukaran Pegawai 

5. Kementerian Sekretariat Negara 

Di Kementerian Sekretariat Negara Magang dan 

Pertukaran Pegawai terjadi dalam skala internasional melalui 

Program/ Proyek Kerja Sama Teknik yang meliputi dukungan 

Barang/ Peralatan, Penugasan Tenaga Asing, Pemberian 

Beasiswa dan bantuan sosial. Mitra internasional yang tercatat 

di Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut: 

a. Bilateral:  

• Negara maju: Jerman (GIZ), Jepang (JICA), Amerika 
(USAID), dll 

• Negara berkembang: Korea (KOICA), Arab Saudi, 
India, dll 

• Pemerintah Daerah di LN  (Sister City/Sister Province): 
Yogyakarta-Kyoto (Jepang), Montana (Bulgaria)-Solo, 
dll 

b. Multilateral: 

• Badan-badan di bawah PBB: UNDP, FAO, dll 

• Global/Regional Government Organization: ASEAN, EU, 
dll 

c. Internasional NGO’S: Ford Foundation, Swisscontact, 
CARE, Save the Children, OISCA, dll 

d. Badan swasta asing lainnya: Lembaga Pendidikan, 
Penelitian, Kebudayaan, dll 

Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis magang yang terjadi di 

Indonesia menurut KTLN: 

a. Magang dari suatu proyek Kerjasama, misalnya 
Kementerian LH dan Kehutanan punya kerjasama, 
biasanya tenaga-tenaga muda dari LH dan Kehutanan 
yang bisa engage (include) dalam program-program yang 
ada di kerjasama tersebut. Durasinya biasanya 1 bulan atau 
lebih, tergantung pada permintaannya.  

b. Magang menjadi komponen pada suatu program 
training, dimana hampir rata-rata semua training program 
ini diselenggarakan sifatnya adalah delight job dan biasanya 
a loan biasa. Tujuannya adalah melihat dari dekat 
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bagaimana praktek penyelenggaraan suatu hal teknis yang 
berhubungan dengan pekerjaannya di kantor/Indonesia. 
Dengan program magang itu berharap ada suatu nilai 
tambah yang bisa dipraktekan daripada sekedar ada 
training di kelas tanpa ada praktek. Jika training dan lain-
lain hanya 17 JP maka ini bisa terpenuhi.  

c. Magang Individual, magang Dilakukan secara individual 
tidak terkait dalam suatu proyek Kerjasama atau pun 
training tertentu. (Kemenkeu dan Kemenlu banyak sekali 
program-program magang pada lembaga-lembaga 
(pembangunan) internasional. Individu yang melakukan 
magang secara individu akan mendapat hal yang positif 
yang lebih bagus manakala kembali ke 
kantor/organisasinya. Individual modelnya seperti 
magang pada proyek, dimana digaji di luar (top-up) dari 
gaji pokok dari organisasi. 

Permasalahannya, terdapat aturan-aturan kepegawaian 

yang tidak kompatibel, misalnya terkait bagaimana hak dan 

kewajiban administrasi (cuti) dan keuangan (gaji) dari 

pegawai untuk magang dengan durasi panjang. Magang pada 

proyek di lembaga asing biasanya mendapat kompensasi yang 

lebih tinggi dari penghasilan sebagai PNS. Untuk mensiasati 

limitasi tersebut, terkadang pegawai mengambil cuti di luar 

tanggungan negara untuk bekerja/magang pada suatu 

organisasi asing di LN. 

Berbeda dengan magang, pertukaran pegawai cukup 

sulit untuk diimplementasikan karena menuntut adanya 

mutual benefit, kesetaraan/kedekatan dari tugas dan fungsi 

dari organisasi jarang sekali dijumpai. Dalam konteks 

kerjasama dengan organisasi internasional, pola yang terjadi 

adalah pihak luar mentransfer knowledge-nya kepada PNS 

Indonesia, tidak dilakukan secara paralel, dan tidak apple to 

apple, baik dari segi kualitas maupun jenjang pegawai.  

Contoh pertukaran terdapat dalam beberapa 

proyek/program dimana mitra pembangunan cenderung 

mengirim expert yang akan melakukan transfer knowledge dan 
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sejenisnya, sementara dari Indonesia mengirimkan junior 

expert yang belajar dari organisasi internasional. 

6. Kementerian Tenaga Kerja  

Berbeda dengan K/L sebelumnya, Kementerian Tenaga 
Kerja merupakan pengelola program pemagangan bagi tenaga 
kerja yang disesuaikan kebutuhan dunia usaha/industri, yang 
bersandar pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang 
KETENAGAKERJAAN dan turunannya (PP No. 31 Tahun 
2006 Tentang SISLATKERNAS dan Permenaker No. 06 tahun 
2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri). 

Program pemagangan tenaga kerja didasari oleh 
permasalahan Ketenagakerjaan yang didominasi 
pengangguran SLTA kebawah dan skill yang mismatch antara 
dunia pendidikan, dunia pelatihan dan dunia industri. Hal ini 
berimplikasi pada tidak terserapnya lulusan lulusan sekolah 
kejuruan di dunia industri karena kompetensinya tidak sesuai 
dengan kebutuhan industri. Program Pemagangan Dalam 
Negeri dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Persyaratan umum industri calon penyelenggara 
pemagangan adalah memiliki: Unit Pelatihan, Program 
Pemagangan, Sarana dan prasarana, dan Pembimbing 
Pemagangan (mentor).  

b. Mengajukan usulan program pemagangan yang meliputi: 
nama program pemagangan, Tujuan program 
pemagangan, Kompetensi yang akan ditempuh, Jangka 
waktu pemagangan, Persyaratan peserta pemagangan, 
Persyaratan pembimbing pemagangan dan Kurikulum 
dan silabus.  

c. Pada aspek jangka waktu pemagangan sangat penting, 
dimana sudah diatur pemagangan paling lama 1 tahun 
tetapi banyak perusahan yang nakal sehingga Kemenaker 
senantiasa melakukan evaluasi apakah program ini 
dilakukan untuk meningkatkan kompetensi atau untuk 
kamuflase penggunaan tenaga kerja dengan upah murah. 

d. Verifikasi Administrasi & Teknis  
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e. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam 
Negeri: ruang lingkup perizinan adalah lintas provinsi 
menjadi kewenangan Kemenaker, Lintas Kabupaten/Kota 
Satu Provins menjadi kewenangan Dinas Provinsi, dan 
Satu Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Dinas 
Kabupaten/Kota 

Pemagangan berbeda dengan Prakrin/PKL, dimana 

terdapat Kurikulum & Silabus, Perjanjian, Uang Saku, 

Asuransi, Metoda Pembelajaran, hingga Sertifikat 

Kompetensi. Pemagangan dilakukan dengan berbasis Jabatan, 

Kurikulum Berdasar SKKNI, dengan Komposisi 25% Teori: 

75% Praktek, terdapat Uji Kompetensi (BNSP), dan 

Pembimbing Berpengalaman serta Fasilitas Pemagangan. 

Secara teknis, penyelenggaraan pemagangan oleh Kemenaker 

melalui berbagai tahapan berikut ini: 

a. Persiapan: Pemerintah dan Penyelenggara Pemagangan 
b. Seleksi Penerimaan Peserta: Pembentukan Panitia 

Seleksi, Informasi Kepada Masyarakat dan Tahapan 
Penerimaan/Pendaftaran Calon Peserta Pemagangan  

c. Perjanjian Pemagangan: Hak dan Kewajiban Peserta dan 
Penyelenggara Pemagangan dalam Perjanjian 
Pemagangan 

d. Pelaksanaan Pemagangan di Industri: Cakupan Program 
Pemagangan, Komposisi Program Pemagangan, dan 
Waktu Penyelenggaraan Program Pemagangan (pasal 
18). 

e. Evaluasi;  

Monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan 

dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas 

Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota. Menurut UU 13, apabila 

ada perusahaan yang menyelenggarakan program 

pemagangan tanpa izin yang sah maka pegawai magang pada 

perusahaan tersebut akan diangkat menjadi pegawai tetap. 



 

PIMBANGKOM ASN | 93  

 

Model Magang & Pertukaran Pegawai 

7. Job Shadowing: Pemagangan dalam desain Sekolah Kader 
LAN RI 

Sekolah kader merupakan amanat dari UU ASN dan PP 

No. 11 tentang Manajemen PNS (berikut revisinya) yang 

bertujuan untuk menyiapkan jabatan administrator melalui 

jalur akseleratif (fast track). Dalam desain yang sedang 

dibangun, terdapat konsep pemagangan dalam format Job 

Shadowing. Desain (alur proses) sekolah kader itu sendiri 

antara lain: 

a. Di level rekrutmen melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap 
seleksi internal instansi dan seleksi LAN yang terdiri dari 
4 tahap (TPA, Assesment, Penulisan Makalah dan 
Wawancara).  

b. Proses pembelajarannya menggunakan metode: 

1) Blended learning (classic learning-nya hanya 1 bulan: in 
class, e-learning, ceramah dan teori kompetensi) 
selebihnya dilakukan pemagangan (sementara dari 
kami menyebutkan Job Shadowing). Job Shadowing (di 
instansi pemerintah, Koorporasi dan Job Shadowing di 
instansi LN).  

2) Pembelajaran jarak jauh (experiental learning) dan 
Social learning: video conference, chat, media sosial, dsb 
(peserta pembelajaran lebih banyak terpisah sehingga 
interaksi sosial tidak terputus dan senantiasa terjadi). 

3) Agenda Pembelajaran: Job Shadowing Koorporasi (3 
bulan), Benchmark (1 pekan) dan Job Shadowing di 
Instansi pemerintah (9 bulan); 

c. Evaluasi akhir: Peserta: pemahaman kompetensi, sikap 
perilaku, Job Shadowing dan Benchmark; Tenaga pendidik; 
Penyelenggaraan dan Pasca pembelajaran 
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d. Output: Future Leader in Public Sector  

Job Shadowing (pemagangan) merupakan bagian dari 

Sekolah Kader sebagai bagian dari pelatihan dengan jangka 

waktu 1,5 tahun (berfokus pada Job Shadowing). Lokus 

implementasi Job Shadowing dikaitkan dengan kebutuhan 

pemenuhan kompetensi teknisnya. Dalam sekolah kader, 

peserta Job Shadowing berakting sebagai pejabat dengan 

penugasan berdasarkan project terkait kebutuhan pemenuhan 

kompetensi teknis di instansi masing-masing.  
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BAB IV. PENGEMBANGAN MODEL 

MAGANG DAN PERTUKARAN 

PEGAWAI 
 

A. Peluang dan Tantangan dalam Penerapan Kebijakan Magang 
dan Pertukaran Pegawai 

 

Untuk membangun model pengembangan kompetensi 

melalui program magang dan pertukaran, Tim melakukan studi 

literatur yang diperkuat oleh rangkaian diskusi dengan para 

praktisi terkait. Dalam proses tersebut, teridentifikasi berbagai 

peluang dan tantangan – baik yang terjadi saat ini maupun 

proyeksi ke depan - yang harus dihadapi dalam upaya 

mengimplementasikan program magang dan pertukaran 

pegawai, antara lain : 

1. Limitasi Kebijakan  

Dalam kebijakan yang berlaku saat ini, UU Nomor 5 
tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen PNS jo PP Nomor 17 Tahun 2020, hingga PerLAN 
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi 
PNS, dijelaskan bahwa scope magang adalah antar instansi 
pemerintah, sementara pertukaran pegawai digambarkan 
terjadi antara instansi pemerintah dengan swasta. Kondisi ini 
tentu saja menafikan praktik magang maupun pertukaran 
pegawai yang terjadi saat ini, baik di dalam maupun luar 
negeri yang melampaui apa yang diatur dalam UU ASN dan 
turunannya.  

Hasil identifikasi terhadap praktik magang dan 
pertukaran yang terjadi menghasilkan gambaran ruang ruang 
lingkup sebagai berikut: 

1. Antar unit dalam instansi (internal instansi), seperti terjadi 
di Kementerian Keuangan; 

2. Antar instansi pemerintah (K/L/D baik skala nasional 
maupun internasional); 
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3. Antara instansi pemerintah dengan 
BUMN/swasta/organisasi non pemerintah lainnya (skala 
nasional hingga internasional), bahkan antar negara, 
seperti:  

1) Magang dan pertukaran dapat terjadi dalam kerjasama 
teknik antar negara (bilateral dan multilateral), 
Organisasi internasional (ADB, World Bank dan lain-
lain) hingga badan swasta asing.  

2) Terdapat keterwakilan WNI di PBB (meskipun relatif 
sedikit, dibandingkan dengan negara lain di Asia).  

3) Terdapat program magang yang dilaksanakan antar 
negara ASEAN dalam naungan kerjasama “ASEAN 
Cooperation of Civil Service Matters”.     

4) Lembaga yang mengurusi urusan kepegawaian negara 
di Malaysia memiliki Attachment Program yang 
memungkinkan pegawai di Asia Tenggara melakukan 
magang di sana. Selama sebulan, ASN dapat 
memperoleh pengalaman magang di beberapa unit 
kerja di lembaga tersebut. 

Dari serangkaian diskusi yang dilakukan dengan 
stakeholders terkait, diperoleh kesepahaman bahwa 
gambaran limitatif sebagaimana diatur dalam kebijakan 
tersebut (ruang lingkup magang yang terbatas pada instansi 
pemerintah dan pertukaran yang terbatas pada PNS dan 
pegawai swasta) perlu ditinjau kembali. Dengan demikian, 
pengembangan model magang dan pertukaran pegawai 
perlu ditempatkan beyond limitasi kebijakan. Dengan kata 
lain, perlu dilakukan adaptasi kebijakan.  

Selain limitasi dalam ruang lingkup magang dan 
pertukaran, Tim mengidentifikasi adanya kekosongan atau 
ketidakjelasan pengaturan mengenai status pegawai berikut 
hak dan kewajiban bagi pegawai yang menjadi peserta 
magang dan/atau pertukaran, terutama untuk penugasan 
jangka panjang (lebih dari 6 bulan). Untuk itu, diperlukan 
penegasan kebijakan yang menguatkan pengaturan 
mengenai administrasi kepegawaian yang terkait dengan 
hak dan kewajiban pegawai dalam pelaksanaan magang 
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atau pertukaran di instansi lain (baik publik maupun 
swasta).     

2. Keterbatasan data dan standarisasi kompetensi   

Dalam melakukan magang dan pertukaran pegawai, 
diperlukan data-data pendukung berupa peta potensi dan 
kompetensi pegawai. Data ini berperan sebagai basis untuk 
menetapkan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai. 
Dengan cakupan magang dan pertukaran pegawai yang 
sedemikian luas (lintas sektor, lintas wilayah, lintas bidang), 
maka kebutuhan akan data tersebut menjadi semakin tinggi. 
Faktanya, di dalam tubuh pemerintah itu sendiri, data-data 
tersebut belum tersedia secara menyeluruh (parsial).  

Selain keterbatasan data potensi dan kompetensi 
pegawai, standar kompetensi pegawai di sektor publik juga 
belum sepenuhnya tersedia, apalagi terkoneksi dengan sektor 
privat. Saat ini, standar kompetensi ASN yang tersedia secara 
nasional masih terbatas pada kompetensi manajerial dan sosial 
kultural. Sementara untuk standar kompetensi teknis, 
perumusannya berada pada masing-masing instansi teknis 
terkait. Hal ini menjadi suatu tantangan besar bagi instansi 
teknis untuk dapat segera merealisasikan standar kompetensi 
teknis yang terkait dengan karakteristik/kewenangan 
instansinya.  

Meski dapat dipandang sebagai barrier, keterbatasan data 
tersebut dapat juga menjadi peluang untuk membangun data 
melalui pendekatan institusional (bottom up). Dengan kata lain, 
pembangunan basis data dapat dilakukan by process, 
mengikuti kebutuhan pelaksanaan program magang dan 
pertukaran (antar organisasi) sembari membangun basis data 
potensi dan kompetensi pegawai secara nasional. Dalam 
proses ini, kolaborasi baik antar LAN dan BKN menjadi suatu 
kebutuhan mutlak. 

3. Kebutuhan akan pengaturan yang fleksibel 

Diskusi dengan beberapa K/L mengungkap fakta bahwa 
terdapat K/L yang telah melaksanakan program magang dan 
pertukaran pegawai secara instansional (dengan kebijakan 
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masing-masing instansi). Masing-masing instansi tersebut 
bahkan telah memiliki pengaturan khusus (pedoman) yang 
berlaku di lingkungan internalnya (instansinya), contoh: (1) 
BPSDM Kementerian Kesehatan yang melakukan praktik 
magang untuk pegawai yang akan di-posting di jabatan 
Direktur RS; (2) DJA dengan DJPK di Kementerian Keuangan 
yang melakukan praktik pertukaran pegawai dalam kerangka 
pemecahan masalah yang dihadapi oleh kedua Ditjen dan 
beririsan satu sama lain.  

Contoh praktik magang dan pertukaran pegawai yang 
sudah berjalan tersebut dapat menjadi bagian yang 
memperkaya referensi dalam perumusan pedoman magang 
dan pertukaran di tingkat nasional. Menjadi input bagi 
penyusunan pedoman magang dan pertukaran pegawai 
lingkup nasional yang mengatur norma, standar, prosedur 
dan kriteria (NSPK) magang dan pertukaran pegawai. Dengan 
demikian, NSPK disusun dengan memperhatikan praktik 
magang dan pertukaran yang sudah terjadi sebelumnya. Pada 
sisi lain, mendorong instansi yang belum menerapkan 
program magang dan pertukaran pegawai untuk dapat 
mengembangkan model magang dan pertukaran pegawai 
yang sesuai dengan kebutuhan instansinya.  

4. Refleksi permasalahan dan tantangan implementasi 
kebijakan di masa lalu    

Diskusi dengan beberapa K/L yang telah melakukan 
praktik magang dan pertukaran dengan mengacu pada 
pedoman instansional (lingkup instansi masing-masing) 
memunculkan beberapa catatan permasalahan. Pertukaran 
pegawai yang dilakukan di  Kementerian ESDM misalnya 
(pada masa kepemimpinan Wakil Menteri Arcandra Tahar). 
Keinginan Kementerian ESDM saat itu untuk membangun 
awareness staf Kementerian ESDM dalam memberikan layanan 
secara lebih cepat ditindaklanjuti dengan melaksanakan 
pertukaran pegawai dengan pegawai BUMN/swasta. Hal ini 
ditujukan untuk melatih sense pegawai ESDM agar lebih 
responsif dalam melayani mitra perusahaan swasta bidang 
energi. Namun demikian, dalam praktiknya, pertukaran 
pegawai hanya menghasilkan pembelajaran mengenai tugas 
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pokok perusahaan swasta bagi pegawai ESDM. Tidak terjadi 
transfer knowledge sebagaimana yang diharapkan sebelumnya. 
Selain itu, kerjasama pertukaran pegawai hanya terjadi satu 
arah (tidak terdapat pengiriman pegawai BUMN/swasta ke 
Kementerian ESDM).  

Permasalahan dan tantangan berikutnya adalah terkait 
belum jelasnya hak dan kewajiban yang melekat pada 
program magang dan pertukaran pegawai, khususnya apabila 
melibatkan pihak swasta atau bahkan negara lain (lingkup 
internasional). Hal ini tercermin dalam upaya membangun 
kerjasama dengan Pemerintah Thailand yang dilakukan oleh 
BKN. Pada saat trilateral meeting, diskusi penentuan 
pembiayaan magang pegawai dari Thailand ke Indonesia 
(penentuan allowance fee yang harus diberikan kepada pegawai 
Thailand yang magang di Indonesia) pada akhirnya 
menemukan jalan buntu.  

Contoh lainnya adalah praktik pertukaran pegawai yang 
dilakukan di Biro KTLN KemenSetneg. Dalam konteks 
pertukaran tersebut, pertukaran terjadi antara tenaga ahli 
(supply kompetensi) dengan tenaga junior (demand 
kompetensi) yang terbalut proyek kerjasama teknik (bukan 
kerjasama bangkom). Dengan demikian, belum ditemukan 
adanya pertukaran pegawai dalam format khusus 
pengembangan kompetensi yang pernah terjadi sebelumnya.      

5. Membangun kesepahaman antar pihak (terutama dengan 
sektor swasta) 

Kunci utama keberhasilan pelaksanaan suatu program 
adalah adanya keterbukaan atau tingkat acceptance atau 
penerimaan instansi lain untuk ikut 
menjalankan/mensukseskan program magang atau 
pertukaran pegawai. Untuk itu, proses penyamaan persepsi 
dan proses menghubungkan kebutuhan organisasi dalam 
kerangka magang dan pertukaran pegawai antara public dan 
private organization perlu dilakukan. Konsep magang dan 
pertukaran memerlukan mutual benefit, sinergi, dan kolaborasi 
diantara instansi (publik maupun swasta) yang melakukan 
kerjasama. Mekanisme kerjasama yang akan dibangun perlu 
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diatur secara formal, baik dalam bentuk MoU payung/MoU 
Internasional (G to G), MoU Nasional atau MoU antarinstansi 
yang akan melakukan kerjasama dalam bentuk magang atau 
pertukaran pegawai. 

Di sektor publik sendiri, perlu dilakukan sinkronisasi 
kebijakan yang terkait dengan magang dan pertukaran 
pegawai. Misalnya terkait dengan kebijakan manajemen ASN, 
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan 
kebijakan-kebijakan yang menyangkut pihak eksternal (diluar 
pemerintah).  

Pada intinya, magang maupun pertukaran pegawai 
harus dapat memberikan manfaat, baik untuk individu 
pegawai, maupun untuk instansi asal dan instansi tujuan. 
Stakeholders perlu diyakinkan bahwa terdapat manfaat besar 
yang dapat diperoleh dari praktik pengembangan kompetensi 
ini, bukan hanya terkait peningkatan kompetensi individu, 
tetapi juga adanya transfer knowledge, transfer value, transfer 
culture dan berbagai hal berharga lainnya (peningkatan 
kapasitas yang berdampak organisasional). Selain itu, 
program magang dan pertukaran pegawai dapat menjadi 
sarana untuk mengembangkan jejaring (network) antar 
organisasi yang terlibat, baik di sektor publik dan swasta. 
Untuk itu, identifikasi instansi yang potensial sebagai target 
magang atau pertukaran menjadi sangat penting dalam 
menentukan keberhasilan program. 

6. Membuka sumber pembiayaan non-APBN/D 

Salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan program 

magang dan pertukaran pegawai adalah 

penganggaran/pembiayaannya. Sampai saat ini belum ada 

pengaturan yang jelas terkait dengan pembiayaan untuk 

program magang dan pertukaran pegawai. Meskipun 

demikian ada peluang pembiayaan program magang dan 

pertukaran pegawai yang dapat berasal dari non-anggaran 

instansi (non-APBN-APBD), seperti biaya pribadi, sponsorship 

atau partnership. Pembiayaan secara sponsorship atau 

partnership bisa dengan melibatkan pihak swasta/private, baik 

dari dalam maupun luar negeri. Namun demikian, 
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narasumber dari Kementerian Keuangan menekankan untuk 

menghindari overlapping anggaran jika dalam pembiayaan 

program/kegiatan terdapat kolaborasi dengan pihak lain. 

 

B. Kebutuhan Penyesuaian Model Pertukaran Pegawai dan 
Magang 

 

Dalam membangun model magang dan pertukaran 
pegawai, Tim menggunakan base line dari model pertukaran yang 
dikembangkan oleh Kepala Pusat Inovasi Manajemen 
Pengembangan Kompetensi ASN, Drs. Seno Hartono, DESS 
(2018). Model pertukaran tersebut dikembangkan dalam proyek 
perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 (PKN 
Tgkt. 2). Selanjutnya model tersebut dijadikan dasar untuk 
membangun model program magang dan pertukaran pegawai, 
sebagai berikut:   
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Gambar IV. 1 Basic Model Pertukaran Pegawai dan Magang 

 

Sumber: Proyek Perubahan PKN Tingkat. II Seno Hartono 

(2018) 

 

Berdasarkan model tersebut, dapat dicermati bahwa logical 
framework yang dibangun merujuk pada kebijakan existing yang 
membatasi konteks magang pada instansi pemerintah dan 
pertukaran pegawai pada instansi swasta. Namun demikian, 
baik pertukaran pegawai maupun magang memiliki prinsip 
dasar yang sama, yaitu dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pengembangan kompetensi organisasi yang direpresentasikan 
melalui kebutuhan pengembangan kompetensi individu. Selain 
itu, melalui gambar diatas terlihat bahwa pertukaran pegawai 
memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan magang. 
Hal ini bukan didasarkan semata-mata cakupan pada interaksi 
yang mensyaratkan adanya penempatan pegawai secara dua 
arah (saling), namun juga pada filosofi-nya yang beyond 
pengembangan kompetensi (strategic motive). Dalam pertukaran 
pegawai ini terjadi transfer knowledge, transfer value, transfer culture 
dan transfer informasi lainnya. Untuk mempertemukan antara 
demand dan supply kompetensi, perlu dikembangkan satu sistem 
berbasis IT yang disebut dengan istilah virtual competency market.  
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Dengan mempertimbangkan hasil praktik model 
pertukaran dalam proyek perubahan Kepala Pusat Inovasi 
Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN, identifikasi 
peluang dan tantangan penerapan program serta berbagai 
dinamika yang berkembang, untuk pengembangan/penjabaran 
model tersebut kedalam pedoman umum pelaksanaan program 
magang dan pertukaran pegawai, dirumuskan beberapa 
penyesuaian atau adjustment sebagai berikut:    

Pertama, adanya peluang untuk mengembangkan ruang 
lingkup magang dan pertukaran pegawai beyond yang diatur 
dalam kebijakan yang ada saat ini. Artinya,  perlu dilakukan re-
definisi terkait magang dan pertukaran pegawai. Re-definisi juga 
diperlukan untuk memperjelas pemahaman terhadap magang 
dan pertukaran pegawai, tidak hanya berdasarkan ruang lingkup 
interaksinya (satu arah atau dua arah), namun juga mengikuti 
filosofinya atau tujuan utamanya. Hal ini sekaligus menjadi dasar 
untuk mempermudah penjabaran atau operasionalisasinya lebih 
lanjut dalam pedoman umum; 

Kedua, dalam pengembangan virtual competency market 
digunakan juga pendekatan institusional dalam mengidentifikasi 
kebutuhan pengembangan kompetensi (demand) maupun 
ketersediaan kompetensi unggulan (supply). Hasil identifikasi ini 
selanjutnya akan menjadi bahan dalam membangun virtual 
competency market database secara nasional. Database kompetensi 
ini sangat penting karena saat ini belum tersedia standar 
kompetensi ASN yang lengkap (masih terbatas pada standar 
kompetensi manajerial dan sosial kultural, sementara standar 
kompetensi teknis belum terbangun). Namun demikian, hal ini 
tidak perlu dipandang sebagai hambatan, karena dapat 
dikembangkan by process. Di sisi lain, database dari BKN maupun 
SIPKA LAN dapat dijadikan acuan awal. Untuk itu, diperlukan 
kolaborasi yang kuat antar stakeholders terkait, khususnya K/L 
teknis atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional. 

Ketiga, penyusunan pedoman umum sebaiknya memuat 
norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang cukup jelas 
untuk dapat dijadikan acuan (tidak multi-tafsir) dan tidak 
menegasikan atau menghilangkan praktek yang sudah berjalan 
saat ini. Dengan kata lain, pada satu sisi pengaturan dalam 
pedoman ini dituntut untuk memberikan batasan pengaturan 
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yang tegas, namun di sisi lain tetap memberikan ruang 
(fleksibilitas) kepada K/L/D untuk mengatur lebih lanjut 
pelaksanaan teknis dari program magang dan pertukaran 
berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing 
instansi. Untuk itu, pengaturan detail teknis kegiatan dapat 
dituangkan dalam learning delivery agreement (tanpa penerapan 
standar kurikulum) yang disusun setelah terjalin kesepakatan 
(MoU) antarinstansi untuk melaksanakan program magang dan 
pertukaran pegawai. 

Keempat, memperhatikan beberapa aspek pengaturan 
sebagai berikut:   

1. Dasar kebutuhan magang dan pertukaran pegawai harus 
selalu dimulai dengan kebutuhan organisasi atau 
kebutuhan peningkatan kinerja organisasi (tidak 
berorientasi individu); 

2. Perumusan target program magang dan pertukaran 
pegawai yang jelas dan terukur sebagai dasar untuk 
menyusun isi program hingga penentuan mentor yang 
tepat untuk mendorong efektivitas pelaksanaan program. 
Dengan kata lain, peserta program harus terikat dengan 
produk kerja (target yang hendak dicapai dalam program 
magang dan pertukaran pegawai). Hal ini dapat disusun 
dalam learning delivery agreement yang sekaligus menjadi 
pedoman penyelenggara maupun peserta magang dan 
pertukaran pegawai; 

3. Perlu dibuka kemungkinan terjadinya magang dan 
pertukaran pegawai sesuai kebutuhan organisasi masing-
masing (tidak perlu dibatasi pada jabatan atau kualifikasi 
sejenis atau tidak perlu apple to apple), namun tetap 
memperhatikan relevansi kebutuhan organisasi dengan 
jabatan dan talent position pegawai; 

4. Durasi pelaksanaan magang dan pertukaran pegawai tidak 
perlu diatur secara ketat, namun cukup bersifat time-frame 
(batas minimal dan maksimal). Limitasi durasi pelaksanaan 
magang dan pertukaran pegawai disarankan maksimal 2 
(dua) tahun. Penetapan durasi sebaiknya selalu dikaitkan 
dengan target yang hendak dicapai dalam program.  
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5. Penyusunan mekanisme saat terjadi wanprestasi atau 
kegagalan dalam mencapai tujuan program magang dan 
pertukaran pegawai yang sudah ditetapkan. Hal ini 
penting untuk menjelaskan hak dan kewajiban 
penyelenggara maupun peserta dalam mencapai tujuan 
program; 

6. Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan program 
magang dan pertukaran pegawai. Hal ini sangat 
bermanfaat untuk memudahkan penyusunan database 
kompetensi pegawai; 

7. Membuka kemungkinan sumber pendanaan yang berasal 
dari pihak eksternal, dengan mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

8. Secara umum, pedoman yang akan disusun perlu meliputi 
mekanisme penentuan kompetensi yang akan 
dikembangkan (dasar kebutuhan yang jelas), seleksi dan 
penetapan peserta, penetapan target peserta, desain 
program, monitoring dan evaluasi, hingga reward and 
punishment. 

Kelima, kebutuhan untuk memperhatikan aturan terkait 

yang beririsan dengan pelaksanaan program magang dan 

pertukaran pegawai, seperti manajemen ASN dan pengelolaan 

keuangan negara. Dalam konteks ini, beberapa hal tidak perlu 

diatur secara eksplisit namun dapat dikaitkan dengan 

pengaturan asalnya. Bahkan tidak menutup kemungkin untuk 

melakukan revisi peraturan yang ada, menyisipkan dalam 

rancangan kebijakan terkait Manajemen ASN yang sedang 

disusun, atau menyusun kebijakan baru yang dapat mendukung 

pelaksanaan program magang dan pertukaran pegawai.   

Gambaran model magang dan pertukaran pegawai dalam 

kerangka prosesnya dapat diilustrasikan sebagai berikut:  
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1. Model Magang 

Pemodelan untuk konsep magang yang disusun secara 
lebih detail dapat diilustrasikan sebagai berikut:  

Gambar IV. 2 Model Magang 

 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa 
magang berawal dari adanya kebutuhan riil untuk 
mengembangkan kompetensi pegawai dalam rangka 
peningkatan kinerja organisasi (sisi demand). Kebutuhan 
pengembangan ini dilanjutkan dengan melakukan scanning 
lokus magang di organisasi lain yang dapat memenuhi 
kebutuhan kompetensi tersebut (sisi supply). Proses 
pertemuan demand-supply ini diharapkan dapat terjadi di 
pasar kompetensi virtual (virtual competency market) yang 
merupakan suatu platform yang memuat profil organisasi 
(kompetensi unggulan maupun kebutuhan kompetensi yang 
dimiliki oleh organisasi) dan profil pegawai (kompetensi 
unggulan dan kebutuhan kompetensi yang dimiliki 
pegawai). Pada intinya, virtual competency market berfungsi 
untuk mempertemukan supply dan demand kompetensi yang 
mendasari terjadinya proses jual beli kompetensi dan 
dieksekusi dengan program magang. 
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Pertemuan demand-supply dalam program magang 
terjadi dimana demand merupakan gambaran kebutuhan 
pengembangan kompetensi pegawai, untuk mengatasi gap 
competency (dikaitkan dengan kebutuhan organisasi) melalui 
magang dan supply merupakan value yang dibutuhkan oleh 
pemagang, yang ditunjukkan dengan adanya experience yang 
ditawarkan terkait dengan bidang pemagangan, berikut 
dukungan pegawai ahli yang sesuai dengan kebutuhan 
kompetensi pemagang. Dengan demikian, dalam 
pelaksanaan magang, dibutuhkan kesediaan supplyer 
(organisasi tujuan magang, yang memiliki supply) untuk 
menerima pegawai magang di organisasinya. Pertemuan 
atau kesepakatan supply dan demand ini kemudian 
ditindaklanjuti dengan negosiasi dan penyusunan learning 
delivery agreement (LDA) yang menjadi dasar atau aturan 
main dalam pelaksanaan program magang. LDA meliputi: 
target yang harus dicapai pegawai, hak dan kewajiban, serta 
aturan teknis terkait berbagai hal yang perlu diperhatian 
selama proses magang berlangsung.  

Melalui program magang, diharapkan terjadi pengisian 
terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai 
(competencies gap). Demand terkait kebutuhan pengembangan 
kompetensi dapat dipenuhi dengan supply dari organisasi 
dan pegawai ahli yang mempunyai kompetensi unggulan. 
Manfaat terkait pengisian gap kompetensi pegawai ini harus 
sejalan dengan kebutuhan organisasi yang mendasari 
dilakukannya magang, yang juga dapat dikaitkan dengan 
pengembangan karier pegawai. Peningkatan kompetensi 
pegawai dan peningkatan kapasitas organisasi yang terjadi 
dengan adanya program magang dicatat dalam database 
sebagai bentuk update data kompetensi. 
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2. Model Pertukaran Pegawai 

Gambaran pemodelan pertukaran pegawai secara lebih 
detail dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

Gambar IV. 3 Model Pertukaran Pegawai 

 

Sebagaimana dijelaskan dalam model magang, 
pertukaran pegawai berawal dari adanya kebutuhan riil 
untuk pengembangan kapasitas organisasi yang 
terepresentasikan dalam peningkatan kompetensi pegawai 
(sisi demand). Kebutuhan ini kemudian ditindaklanjuti 
dengan melakukan scanning lokus pertukaran pegawai di 
organisasi lain yang dapat memenuhi kebutuhan 
kompetensi tersebut (sisi supply). Proses pertemuan demand-
supply ini diharapkan dapat terjadi di pasar kompetensi 
virtual (virtual competency market) sebagaimana terjadi dalam 
program magang.  

Perbedaan pemanfaatan virtual competency market 
antara program magang dan pertukaran pegawai terletak 
pada kesepakatan terhadap kebutuhan pengembangan 
kompetensi atau pertemuan demand-supply. Pada program 
magang, suply and demand terjadi pada satu sisi (satu arah), 
sementara pertukaran pegawai menuntut terjadinya 
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pertemuan 2 (dua) sisi supply and demand. Artinya, dua 
instansi memiliki kebutuhan pengembangan kapasitas 
(demand) dan pada sisi lain mampu saling memberikan apa 
yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi  (supply).  

Program pertukaran pegawai ini dikhususkan untuk 
pegawai yang masuk kelompok terbaik (high performing/hi-
po) yang merepresentasikan organisasi dalam proses 
pertukaran pegawai. Pertukaran pegawai dapat dilakukan 
dalam level yang sama, atau level yang berbeda. Sehingga 
ruang lingkup pertukaran pegawai pada prinsipnya adalah 
organisasional atau instansional. Pertemuan atau 
kesepakatan supply dan demand dalam pertukaran pegawai 
ini kemudian ditindaklanjuti dengan negosiasi dan 
penyusunan learning delivery agreement (LDA) yang menjadi 
dasar atau aturan main dalam pelaksanaan program 
pertukaran pegawai. LDA meliputi: target yang harus 
dicapai pegawai, hak dan kewajiban, serta aturan teknis 
terkait berbagai hal yang perlu diperhatikan selama proses 
pertukaran pegawai berlangsung.  

Melalui program pertukaran pegawai, diharapkan 
terjadi pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi 
pegawai (gap competencies) sebagai implikasi dari pertukaran 
nilai dari dua sisi organisasi. Dengan kata lain, kedua 
organisasi saling memperoleh manfaat dari praktik 
pertukaran pegawai berdasarkan tujuan pertukarannya, 
pada sisi lain terjadi peningkatan kompetensi pegawai 
melalui challenges tersebut. Peningkatan kompetensi 
pegawai dan peningkatan kapasitas organisasi yang terjadi 
dengan adanya program pertukaran dicatat dalam database 
sebagai bentuk update data kompetensi. Pertukaran pegawai 
juga diharapkan dapat berjalan sinergi dengan 
pengembangan karier pegawai. 

 

C. Ruang Lingkup dan Penjabaran Program Magang dan 
Pertukaran Pegawai  

Dengan memperhatikan model yang dikembangkan serta 
kebutuhan penyesuaian (adjustment) terhadap ruang lingkup dan 
materi pengaturan program magang dan pertukaran pegawai, 
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maka berikut ini dikembangkan konstruksi pemodelan baru 
program magang dan pertukaran pegawai sebagai berikut: 

1. Program Magang 

a. Definisi 

Deskripsi magang dalam perspektif kebijakan saat ini 

setidaknya memiliki beberapa limitasi: pertama, lokusnya 

terbatas pada instansi pemerintah, padahal praktik dan 

kebutuhannya melampaui itu; kedua, berfokus pada 

keterampilan atau kompetensi teknis; ketiga, dibuka opsi 

untuk dilakukan tanpa bantuan ahli, sehingga berpotensi 

mengurangi peluang keberhasilannya. Untuk itu, magang 

perlu didefinisikan ulang. Dengan adanya kebutuhan 

untuk melakukan penyesuaian terhadap filosofi, ruang 

lingkup lokus, hingga cakupan kompetensi magang, maka 

magang didefinisikan ulang sebagai berikut: 

“Proses pembelajaran pegawai untuk menguasai 

kompetensi tertentu dengan melibatkan diri dalam 

proses pekerjaan terkait di luar unit/organisasi dalam 

jangka waktu tertentu di bawah bimbingan dan 

pengawasan mentor/ahli di bidangnya”. 

Re-definisi ini memiliki penekanan pada beberapa 

hal, yaitu: (1) ruang lingkup penugasan magang yang 

dapat menyempit (dilakukan di internal instansi), namun 

juga bisa meluas (dilakukan di luar instansi pemerintah), 

(2) perluasan cakupan kompetensi yang menyesuaikan 

dengan kebutuhan organisasi (pelaksanaan tugas fungsi 

instansi); dan (3) keharusan untuk melibatkan diri dalam 

pekerjaan tertentu secara langsung melalui bimbingan 

mentor (kehadiran mentor mutlak diperlukan).  

Pada intinya, fokus magang tertuju pada 

pengembangan kompetensi spesifik (teknis, manajerial, 

atau sosio-kultural) yang menyertai kebutuhan 

peningkatan performa pelaksanaan tusi pegawai. Selain 

itu, meskipun desain magang bersifat satu arah, namun 

magang dapat terjadi dalam format 2 (dua) arah, dimana 
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instansi saling mempertukarkan pegawai untuk magang di 

instansi lain dan sebaliknya. 

 

b. Dasar pertimbangan dan hasil yang diharapkan 

Untuk mempertegas filosofi magang, maka perlu 

ditetapkan dasar pertimbangan dan tujuan penerapan 

magang. Pada dasarnya, magang dijadikan sebagai opsi 

pengembangan kompetensi karena adanya kebutuhan 

pengembangan kompetensi spesifik yang hanya dapat 

dipenuhi dengan proses interaksi dengan sistem di luar 

unit/organisasi (berada dalam sistem lain) dalam jangka 

waktu tertentu. Jika berkaca pada berbagai praktik yang 

terjadi, secara spesifik terdapat beberapa kondisi yang 

mendasari munculnya kebutuhan magang, antara lain:  

1) Adanya resiko dalam menduduki jabatan jika tidak 
melakukan magang di bawah bimbingan ahli 
sebelumnya (mengurangi resiko). Hal ini misalnya 
terjadi pada JF Dokter yang mengharuskan seorang 
dr baru untuk mengikuti internship dibawah 
bimbingan dr Senior, atau calon pejabat publik yang 
dimagangkan untuk melihat kesiapannya memangku 
jabatan. 

2) Adanya kejenuhan dalam organisasi, membutuhkan 
new experience untuk new idea/updating competency. 
Magang dalam konteks ini dapat menjadi opsi di kala 
suatu organisasi/unit organisasi mengalami 
“kebuntuan”atau “terjebak” dalam lingkaran 
rutinitas dan mengalami kesulitan untuk 
berkembang (berinovasi).  

3) Adanya kebutuhan untuk mengakuisisi kompetensi 
secara utuh (matang). Prinsip umum magang adalah 
mengaktualisasikan explicit knowledge (pengetahuan 
tekstual) yang diperoleh melalui bangkom klasikal 
kedalam tacit knowledge (pengetahuan riil) yang 
diperoleh melalui praktik langsung dalam pekerjaan 
riil. Artinya, magang berfungsi sebagai sarana 



   

PIMBANGKOM ASN | 112 
  

Model Magang & Pertukaran Pegawai 

pematangan kompetensi yang menjadi bagian dari 
desain pembelajaran klasikal. Namun prinsip ini 
berkembang dimana terdapat praktek magang 
dengan desain program tersendiri yang terpisah dari 
bangkom klasikal. Namun demikian, pematangan 
kompetensi tetap menjadi sasaran yang ingin 
dicapainya.        

4) Adanya kebutuhan untuk memperluas 
perspektif/membangun empati/memahami sistem 
di luar dirinya. Magang menjadi suatu instrumen 
yang dapat membantu organisasi untuk menyerap 
sudut pandang lain, terutama dari stakeholders-nya. 
Hal ini dapat mendukung terwujudnya desain 
kebijakan atau pelayanan yang lebih baik.   

Mengacu pada berbagai dasar pertimbangan di atas, 

program magang diharapkan dapat menghasilkan antara 

lain: 

1) Kesiapan (readyness) pegawai untuk memangku 
jabatan tertentu, 

2) Penguasaan/updating kompetensi tertentu,  

3) Kebijaksanaan (wisdom) dalam pemberian layanan 
atau pun pengambilan keputusan (kebijakan). 

Melalui magang, terjadi peningkatan kapasitas 

organisasi yang terepresentasikan dalam peningkatan 

kompetensi individu. Hal ini menunjukkan bahwa 

peningkatan kompetensi individu harus selaras dengan 

peningkatan kapasitas organisasi. 

 

c. Variasi Model  

Berdasarkan basis kebutuhannya, magang dapat 

dilakukan dalam kerangka model berikut ini :  

1) Pengembangan karier, mempersiapkan pegawai 
untuk menduduki jabatan tertentu.  

2) Updating kompetensi, penyegaran ide dan 
pematangan kompetensi, yang kebutuhannya 
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muncul dari peningkatan performa pelaksanaan tusi 
berdasarkan tuntutan lingkungan strategis.  

3) Pengenalan konteks, perluasan sudut pandang 
pelayanan dan pembuatan kebijakan untuk 
peningkatan pelayanan dan kualitas kebijakan yang 
lebih mampu merangkul berbagai kepentingan.  

Dalam praktik yang umum terjadi, magang 
setidaknya dilakukan dalam dua (2) kerangka pendekatan, 
yaitu: (1) mengimplementasikan pengetahuan yang 
diperoleh dalam proses pembelajaran klasikal kedalam 
praktik kerja riil untuk mentransformasi pengetahuan 
eksplisit menjadi pengetahuan tacit; (2) mengembangkan 
keahlian atau keterampilan tertentu dengan melibatkan 
diri secara langsung dalam pekerjaan riil. Dengan 
demikian, magang dapat diterapkan dalam 2 (dua) model 
pendekatan: 

1) Bundling model atau menjadi bagian dalam desain 
pelatihan klasikal tertentu (contoh pelatihan 
Jabatan Fungsional dan Kepemimpinan) 

2) Independent model atau menjadi desain program 
pelatihan tersendiri (fleksibel, dapat didesain 
berdasarkan kebutuhan). 

Dengan dibukanya bundling model, maka magang 
dapat menjadi bagian terintegrasi dalam proses pelatihan 
klasikal. Dalam konteks ini, keberadaan magang menjadi 
faktor penguat pembentukan kompetensi yang diharapkan 
dalam pelatihan klasikal. Misalnya dalam pelatihan 
Jabatan Fungsional dan Kepemimpinan yang di dalamnya 
ditambahkan pengembangan kompetensi secara magang. 

Sementara itu, independent model membuka peluang 
untuk melakukan proses transfer kompetensi secara cepat 
dan tepat. Hal ini juga menjadikan magang sebagai 
program pelatihan yang fleksibel, dapat didesain 
berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi yang 
spesifik. Variasi model ini merupakan opsi yang dapat 
dipilih untuk menyusun desain magang yang disesuaikan 
dengan kebutuhan organisasi.  
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d. Lokus magang dan kriterianya  

Dengan meluasnya ruang lingkup magang dalam 

pendefinisiannya, maka magang dapat dilakukan pada 

beberapa ruang lingkup (nasional maupun internasional), 

yaitu:  

1) Unit dalam instansi pemerintah (internal organisasi), 

2) Instansi pemerintah lainnya (antar K/L/D atau 
eksternal organisasi), 

3) Korporasi  

4) Instansi lainnya (menyesuaikan dengan kebutuhan 
pengembangan kompetensi). 

Penugasan magang pada lingkup atau 

instansi/organisasi diatas mensyaratkan adanya supply 

experience (jenis organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 

magang) dan supply competency (terdapat expert yang sesuai 

dengan kebutuhan kompetensi yang akan dikembangkan 

melalui magang) pada instansi tujuan. Ketersediaan supply 

dari instansi tujuan ini menjadi kriteria mutlak yang harus 

dipenuhi dalam menentukan lokus magang. Oleh karena 

itu, kejelasan tujuan atau hasil yang diharapkan dari 

pelaksanaan magang dan pertukaran pegawai menjadi 

kunci untuk  memilih unit/organisasi yang tepat. Jika 

tidak, maka magang dipastikan tidak akan berjalan sesuai 

dengan harapan (tujuan program magang). 

 

e. Kualifikasi pegawai  

Jika melihat pada jenis kompetensi yang ingin 

dikembangkan (potret gap kompetensi), maka program 

magang tidak perlu dibatasi segmen penerapannya. 

Namun, terkait dengan dasar pertimbangan yang mengacu 

pada kebutuhan organisasi, maka penugasan peserta 

magang tetap harus didasarkan pada kualifikasi tertentu, 

antara lain:  
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1) Status kepegawaian : kesempatan mengikuti magang 
dapat diberikan kepada semua ASN (baik PNS 
maupun PPPK). Namun demikian, untuk PPPK 
konteksnya tentu menjadi lebih terbatas, misalnya bagi 
PPPK dengan keahlian/keterampilan tertentu yang 
terbatas di kalangan PNS, dikontrak dalam jangka 
waktu lama dan membutuhkan upgrading/adaptasi 
kompetensi dengan waktu magang yang relatif singkat.    

2) Jenis jabatan : kesempatan mengikuti magang dapat 
diberikan kepada semua jenis jabatan, tergantung pada 
kebutuhan pengembangan kompetensinya.  

3) Kualifikasi pegawai : meskipun terbuka untuk semua 
jenis jabatan, namun kesempatan mengikuti magang 
diberikan untuk pegawai dengan kualifikasi terbaik 
pada bidangnya (memiliki basis kompetensi yang 
terkait dengan bidang pemagangan).  

Penetapan kualifikasi pegawai terbaik di bidangnya 

merupakan upaya untuk untuk meningkatkan efektivitas 

program. Magang adalah proses menyerap pengetahuan, 

pengalaman, dan keahlian baru di tempat baru, oleh 

karena itu dibutuhkan pegawai terpilih untuk 

melaksanakan misi tersebut.   

 

f. Durasi Magang 

Mengacu pada UU ASN dan turunannya, magang 

memiliki durasi paling lama satu (1) tahun. Namun 

demikian, berdasarkan pengembangan definisi dan ruang 

lingkupnya, maka durasi pelaksanaan magang 

memerlukan penyesuaian. Hal ini sangat terkait dengan 

tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya magang 

(gap kompetensi yang akan diisi) atau pada jabatan apa 

penugasan untuk melaksanakan magang diberikan, 

misalnya dosen yang dalam melakukan riset tertentu 

mungkin membutuhkan durasi melebihi 1 (satu) tahun 

(mungkin hingga dua (2) tahun). Untuk itu, durasi magang 
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dapat dipertimbangkan untuk ditambah jika sangat 

diperlukan.   

Meskipun kebijakan tidak menetapkan batas bawah 

durasi magang, namun diperlukan penetapan durasi wajar 

yang mengikuti kebutuhan transfer kompetensi yang 

diharapkannya. Dengan mengacu pada praktik yang 

sudah terjadi dan pandangan bahwa jabatan manajerial 

membutuhkan waktu magang yang relatif singkat, 

kemungkinan durasi pelaksanaan magang dapat terjadi 

sekurang-kurangnya dalam waktu 2 Minggu. Hal ini tentu 

ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip 

kewajaran, estimasi waktu transfer kompetensi yang 

dibutuhkan dan keberlanjutan (sustainability) pelaksanaan 

tugas di unit atau instansi itu sendiri. 

 

g. Mekanisme dan instrumentasi 

Untuk memperjelas panduan pelaksanaan magang 

sekaligus meningkatkan peluang keberhasilannya 

(efektivitas program magang), diperlukan mekanisme atau 

prosedur umum sebagai berikut:    

1) Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi yang 
dapat diisi melalui magang, yaitu proses mendiagnosa 
atau mengidentifikasi kebutuhan organisasi untuk 
peningkatan competency tertentu melalui magang 
(alasan memerlukan magang yang dapat mengacu 
pada dasar pertimbangan magang). Kebutuhan 
organisasi ini menjadi dasar untuk menetapkan target 
magang yang menjadi acuan dalam mengidentifikasi 
calon/kandidat pegawai yang akan dipilih untuk 
melaksanakan magang. Pelaksanaan analisis ini dapat 
dikombinasikan dengan pendekatan AKPK yang 
terdapat dalam PerLAN No. 10/2018 tentang 
Pengembangan Kompetensi PNS.   

2) Penentuan unit/instansi tujuan, penjajakan dan 

penandatanganan kerjasama berupa MoU dan/atau 
PKS. Dalam konteks ini, terdapat 2 (dua) proses besar 
di dalamnya, yaitu proses mempertemukan demand and 
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supply magang yang diharapkan dapat terjadi melalui 
Integrated Virtual Competency Market (IVCM), yang 
dilanjutkan dengan menjalin kesepakatan kerjasama 
dalam bentuk Learning Delivery Agreement (PKS), 

a) Pengelolaan pasar kompetensi virtual terintegrasi 
(IVCM) untuk mempertemukan demand-supply 
kompetensi. Di dalam IVCM terjadi  interaksi, 
negosiasi, dan kesepakatan untuk melakukan 
magang, penentuan peserta magang, unit/instansi 
tujuan, posisi atau jabatan yang akan dimagang, 
mentor yang mendampingi selama proses magang. 
Di dalam IVCM, diharapkan dapat terdapat menu 
minimal sebagai berikut: 

▪ Potret atau profil kompetensi unggulan unit dan 
individu (sebagai profil kompetensi unggulan 
atau supply) dan potret atau profil kebutuhan 
pengembangan kompetensi unit dan individu 
(demand),  

▪ Menu interaksi antar instansi/pegawai untuk 
melakukan scanning, “tawar menawar” 
(menyamakan atau menyepakati demand-
supply), penentuan peserta magang, unit tujuan 
terpilih, posisi, peran atau jabatan yang 
dimagang, dan penentuan mentor. 

Profil kompetensi ini akan terus dikembangkan 

sebagai basis data pengembangan kompetensi 

nasional (database talenta nasional). Jika profil 

kompetensi sudah terbangun secara luas dan multi 

sektor, maka proses pertukaran sejak awal dapat 

dilakukan melalui IVCM. Pasar kompetensi virtual 

akan menjadi ekosistem virtual (tanpa batas ruang 

dan waktu) bagi organisasi pemerintah atau non 

pemerintah, baik level nasional maupun 

internasional untuk berinteraksi dalam rangka 

mempertemukan supply-demand program 

pertukaran pegawai dan magang.   

b) Penyusunan Learning Delivery Agreement (LDA) 
sebagai bentuk lain dari perjanjian kerjasama 
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sederhana yang memuat aspek-aspek krusial 
sebagai berikut:  

▪ Target program magang, yang menunjukkan 
kejelasan tujuan mengenai apa yang ingin 
dicapai oleh instansi pengirim atau instansi asal 
pemagang dengan menjalankan program 
magang di instansi tujuan. Target ini disertai 
dengan indikator-indikator ketercapaiannya 
yang digunakan sebagai salah satu dasar untuk 
melakukan monitoring dan evaluasi, 

▪ Durasi pelaksanaan magang, yang harus 
disepakati bersama antara instansi asal dan 
instansi tujuan berdasarkan estimasi kebutuhan 
pencapaian tujuan magang. Dalam hal ini dapat 
disusun jadwal atau rencana aksi pelaksanaan 
kegiatan magang dalam bentuk lampiran LDA, 

▪ Positioning pegawai di instansi penerima atau 
tujuan, untuk memperjelas cakupan job 
description selama melaksanakan magang, 
sekaligus meningkatkan peluang efektivitas 
program, 

▪ Mentoring, salah satu hal penting yang perlu 
diperhatikan bagi pemagang adalah keberadaan 
mentor dengan kepemilikan kompetensi 
substantif terkait bidang pemagangan dan 
kompetensi untuk mengembangkan orang atau 
learning delivery, 

▪ Hak dan kewajiban peserta magang dan instansi 
pengirim maupun instansi penerima. Memuat 
hal-hal yang harus dipenuhi oleh peserta 
maupun instansi yang terlibat dalam 
pelaksanaan magang dan hak yang diterima 
selama menjalankan program. Dalam 
penentuan hak dan kewajiban peserta maupun 
instansi ini, perlu memperhatikan regulasi 
terkait, terutama yang berkaitan dengan 
keuangan dan kepegawaian. Pengaturan hak 
dan kewajiban dimaksud pada dasarnya 
ditujukan untuk memberikan perlindungan hak 
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kepegawaian sebagai ASN, melindungi 
kepentingan masing-masing instansi, dan 
memastikan keberhasilan program magang itu 
sendiri,    

▪ Perlunya pengaturan saat terjadi wanprestasi, 
misalnya terjadi pelanggaran LDA oleh peserta 
atau instansi yang menyebabkan terganggunya 
proses magang, 

▪ Perlunya pengaturan saat terjadi kondisi kahar 
(force majeur), yaitu pengaturan apabila terjadi 
hal-hal yang di luar kontrol, misalnya terjadi 
musibah, sakit, bencana alam, dan lainnya, 

3) Pelaksanaan magang, yang merupakan proses transfer 
kompetensi yang dilakukan dengan mengacu pada 
learning delivery agreement yang telah disepakati 
bersama. Untuk menjamin pelaksanaannya sesuai 
dengan tujuan, maka paling tidak dilakukan dengan 
tahapan sebagai berikut: 

a) Pembekalan (oleh instansi pengirim atau asal), 
yaitu proses yang dilakukan instansi asal untuk 
mempersiapkan peserta magang, terutama 
pemahaman terhadap tujuan magang, apa yang 
boleh dan tidak boleh dilakukan pegawai (do and 
don’t), serta hak dan kewajiban dari sisi instansi 
pengirim (pelaksanaannya kurang lebih tiga (3) 
hari),    

b) Orientasi (di instansi penerima), yaitu proses 
inisiasi awal yang dilakukan instansi penerima 
untuk mempersiapkan peserta magang agar dapat 
beradaptasi dengan posisi dan lingkungan barunya, 
penjelasan mengenai maksud dan tujuan yang 
dapat dibantu selama magang, sekaligus 
membekali pemahaman terkait aturan (rule of the 
game) serta hak dan kewajiban dari sisi instansi 
penerima. Pelaksanaan orientasi kurang lebih tiga 
(3) hari), 

c) Praktik magang (di instansi penerima), yaitu proses 
dimana pegawai menjalani magang sesuai dengan 
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LDA yang telah disepakati (waktu, target, posisi, 
pembelajaran yang diterima, dsb). Durasi magang 
paling lama satu tahun (sebaiknya dapat 
dipertimbangkan penetapan durasi lebih satu 
tahun dengan urgensi atau substansi magang 
tertentu), 

d) Monitoring dan evaluasi (dilakukan baik oleh 
instansi pengirim maupun instansi penerima), yaitu 
serangkaian proses yang dilakukan untuk 
memastikan bahwa magang berada dalam 
koridornya, dilakukan melalui penilaian berkala 
yang diakhiri dengan evaluasi akhir, dapat berupa 
presentasi hasil magang atau uji kompetensi yang 
akan menjadi penentu kelulusannya    

4) Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang pada 
intinya merupakan upaya untuk memastikan bahwa 
program magang berjalan sesuai dengan harapan 
(tujuan awalnya, yaitu mengisi kebutuhan atau gap 
kompetensi). 

a) Monitoring dilakukan sepanjang program 
berlangsung (on process), melalui pengamatan 
langsung oleh atasan dan mentor, dengan bantuan 
Form Monitoring. Monitoring dapat menghasilkan 
tindakan korektif (perbaikan) atau represif 
(penegakan aturan), dilakukan atau diambil sesuai 
kebutuhan, 

b) Evaluasi, menyesuaikan dengan durasi 
pelaksanaannya, dapat dilakukan per semester, per 
bulan, per minggu (melihat apakah pelaksanaan 
magang masih on-the track sekaligus melakukan 
intervensi atau tindakan yang diperlukan) dan 
dilakukan di akhir kegiatan (menilai tingkat 
ketercapaian target dan menjadi dasar untuk 
menentukan kelulusan peserta magang sekaligus 
mengambil langkah tindak lanjut program), 

c) Disusun rapor atau laporan kinerja selama 
pelaksanaan program magang (berkala), serta 
penilaian akhir (secara keseluruhan/final) terhadap 
kinerja peserta program. Penilaian ini dilakukan 
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oleh instansi penerima, dalam pelaksanaan 
penilaian ini dapat melibatkan 
mentor/pendamping magang. Penilaian ini 
menjadi dasar penilaian kinerja pegawai magang 
oleh instansi pengirim atau instansi asalnya. 

d) Tindak lanjut, yang terdiri dari dua kemungkinan, 
yaitu: 

▪ Peserta yang lulus: peserta yang menyelesaikan 
program magang dengan baik dapat diberikan 
reward yang mengarah pada insentif non-
finansial (misalnya sertifikasi khusus dan 
peluang pengembangan karier). 

▪ Peserta yang tidak lulus: peserta yang 
dinyatakan tidak lulus program magang akan 
dicatat dalam laporan kinerjanya yang 
berpengaruh pada pengembangan kariernya. 
Instansi pengirim melakukan evaluasi terkait 
dengan faktor penyebab kegagalannya. Apabila 
faktor penyebab kegagalan berasal dari hal di 
luar kendali peserta magang, maka masih dapat 
diberikan peluang untuk  mengikuti program 
pengembangan kompetensi selanjutnya. 
Sementara apabila faktor kegagalan berada 
dalam kendali peserta magang, maka belum 
dapat diberikan peluang untuk  mengikuti 
program pengembangan kompetensi 
selanjutnya untuk jangka waktu tertentu sampai 
dilakukannya evaluasi kinerja. 

Dalam setiap tahapan kegiatan sebagaimana 

dijelaskan di atas terdapat instrumentasi dalam bentuk 

form singkat yang menjadi sarana untuk me-record proses 

yang terjadi. Hal ini menjadi penting sebagai sarana 

pembelajaran, mempermudah proses monitoring dan 

evaluasi, serta sebagai embrio dalam menyusun database 

pengembangan program magang selanjutnya yang lebih 

baik. 
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h. Hak dan Kewajiban 

Dengan memperhatikan kemungkinan pembagian 
peran pelaksana dan pengelola program, maka dapat 
diidentifikasi hak dan kewajiban individu (pegawai) 
maupun instansional (instansi pengirim dan penerima). 
Identifikasi hak dan kewajiban dapat disusun sesuai 
kebutuhan, yang paling tidak memuat point-point sebagai 
berikut: 

1) Hak dan Kewajiban Pegawai 

Merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh peserta 
magang berikut apa yang diterima selama menjalankan 
program. 

a) Hak Pegawai (tercatat dalam LDA), contoh: 

▪ Memastikan hak-hak dasar kepegawaian 
sebagai ASN tetap terpenuhi misalnya status 
kepegawaian, kelas jabatan, pengembangan 
karier (dapat tercatat dalam pelaksanaan 
pekerjaan atau dihitung masa kerja), gaji, 
tunjangan tetap diterima secara utuh, 

▪ Status pegawai di tempat magang: terikat 
dengan peran jabatan tertentu, sehingga tugas 
dan fungsinya menjadi jelas, hal ini dapat 
dikaitkan juga dengan akses terhadap fasilitas 
atau data tertentu yang mengikuti “jabatan” di 
instansi tujuan, atau bahkan hak untuk 
menerima  insentif kinerja, 

▪ Mentoring, yaitu hak menerima pembimbingan 
atau pendampingan dari expert yang ditunjuk 
oleh instansi penerima, dengan kualifikasi 
minimal pada penguasaan substansi 
kompetensi magang dan kemampuan untuk 
melakukan transfer kompetensi,  

▪ Sertifikasi khusus atau reward dalam bentuk lain 
yang dapat diberikan bagi peserta yang 
melaksanakan program magang dengan 
pencapaian baik atau sangat baik yang 
diindikasikan dengan penilaian dari instansi 
penerima dan tingkat ketercapaian target 
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magang (penguasaan competency tertentu),  

▪ Hak lain dapat diatur kemudian melalui LDA. 

b) Kewajiban Pegawai: target dan turunannya 
(tercatat dalam LDA), contoh: 

▪ Menetapkan target antar waktu, untuk 
mempermudah estimasi durasi magang dan 
memperjelas apa yang harus dicapai oleh 
peserta magang berdasarkan indikator 
ketercapaian target magang yang telah 
dirumuskan, 

▪ Mengikuti aturan kerja yang berlaku instansi 
tujuan, dengan kata lain memposisikan diri 
sebagai bagian dari pegawai di instansi 
penerima, 

▪ Menyampaikan laporan kinerja secara rutin 
(frekuensi penyampaian laporan menyesuaikan 
dengan durasi magang), terutama untuk 
magang dengan durasi panjang (progress report), 
sebagai salah satu bahan untuk memonitor 
kinerja pegawai selama magang, 

▪ Menyampaikan laporan akhir (gambaran proses 
secara keseluruhan dan pencapaian target 
selama magang), 

▪ Kewajiban lain yang dapat diatur kemudian 
melalui LDA.  

2) Hak dan kewajiban instansi penerima 

Merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh instansi 
penerima berikut apa yang diperoleh selama 
menjalankan program. 

a) Hak instansi (tercatat dalam LDA), contoh: 

▪ Memberdayakan peserta magang untuk 
mendukung pelaksanaan kerja di instansi 
penerima dalam ruang lingkup perannya 
selama magang, 

▪ Menegakkan aturan umum yang berlaku di 
instansinya hingga mengembalikan peserta 
magang ke instansi asalnya jika dipandang 
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perlu, 

▪ Menerima laporan kinerja pegawai secara rutin 
selama berada di tempat magang, 

▪ Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja, 
berikut melakukan tindak lanjut terhadap hasil 
monitoring dan evaluasi yang dilakukan, 

▪ Hak lain yang dapat diatur kemudian melalui 
LDA. 

b) Kewajiban instansi penerima, contoh: 

▪ Menempatkan pegawai di unit tempat magang 
dalam peran jabatan tertentu, sehingga tugas 
dan fungsinya menjadi jelas, berikut pemberian 
akses terhadap fasilitas atau data tertentu yang 
mengikuti “jabatan” di instansi penerima 
berdasarkan kebutuhan magang, termasuk hak 
untuk menerima insentif tertentu, 

▪ Memberikan mentoring dengan menunjuk 
expert yang relevan dengan kebutuhan magang 
(dengan kualifikasi minimal pada penguasaan 
substansi kompetensi magang dan kemampuan 
untuk melakukan transfer kompetensi) dan 
memastikan proses mentoring diarahkan 
kepada pencapaian target magang,  

▪ Memberikan rapor kinerja sebagai bentuk 
pelibatan aktif pegawai dalam proses kerja di 
instansi penerima,  

▪ Kewajiban lain yang dapat diatur kemudian 
melalui LDA. 

3) Hak dan kewajiban instansi pengirim 

Merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh instansi 
pengirim selama program berjalan. 

a) Hak instansi (tercatat dalam LDA), contoh: 

▪ Melakukan pemanggilan peserta magang untuk 
kembali ke organisasi dalam waktu tertentu jika 
terjadi kebutuhan yang sangat mendesak, 

▪ Melakukan penggantian peserta dengan 
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kualifikasi sepadan, 

▪ Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja, 
berikut melakukan tindak lanjut terhadap hasil 
monitoring dan evaluasi yang dilakukan, 

▪ Hak lain yang dapat diatur kemudian melalui 
LDA. 

b) Kewajiban instansi pengirim, contoh: 

▪ Menanggung akomodasi dan hak keuangan 
peserta magang, terutama pada saat pengiriman 
dan pengembalian 

▪ Terlibat aktif dalam monitoring dan evaluasi 
kinerja peserta magang,  

▪ Membuka akses komunikasi dengan pemagang 
dan instansi penerima selama pelaksanaan 
magang (secara berkelanjutan),  

▪ Kewajiban lain yang dapat diatur kemudian 
melalui LDA. 

Hak dan kewajiban ini menjadi bagian dalam LDA 

yang akan menjadi pengaturan magang (rule of games) 

dalam pelaksanaan program magang. Selain itu, terdapat 

juga hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh 

instansi pengirim dalam upaya meningkatkan efektivitas 

program magang, diantaranya yaitu:  

▪ Menyusun target magang/pertukaran yang jelas 

berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan 
kompetensi yang mengarah pada program 
magang/pertukaran sebagai opsi paling relevan dalam 
menjawab kebutuhan bangkom, 

▪ Menyusun desain program (kurikulum) 
magang/pertukaran yang tepat berikut tindak 
lanjutnya terhadap rencana pengembangan karier 
pegawai baik berupa promosi, mutasi, mapun 
pemberdayaan pegawai pasca magang, 

▪ Melakukan pemilihan peserta secara selektif dengan 
memperhatikan kualifikasi dan sustainibilitas 
pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit yang 
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ditinggalkan, 

▪ Memastikan target berikut hal yang berkaitan 
dengannya (kurikulum) tersampaikan dengan baik 
kepada peserta magang/pertukaran, 

▪ Melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif untuk 
memastikan proses magang/pertukaran tetap berada 
dalam koridornya, baik secara personal maupun 
melalui komunikasi aktif dengan instansi tempat 
pegawai dimagangkan/dipertukarkan.     

Sementara hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan 

oleh instansi penerima diantaranya yaitu: 

▪ Analisis ketersediaan supply bagi kebutuhan 
magang/pertukaran di organisasi (Unit dengan core 
business dan kegiatan yg sesuai, jabatan yg tersedia, 
SDM yg sesuai (utk Pertukaran), dan ketersediaan 
mentor)   

▪ Analisis kapasitas organisasi dalam memberikan 
fasilitasi dan dukungan terhadap program (durasi, 
pelibatan dlm pekerjaan, support datin, kompensasi, 
dsb) 

▪ Memberikan dukungan optimal untuk memastikan 
proses magang/pertukaran tetap berada dalam 
koridornya dengan mengoptimalkan sumber daya 
yang dimiliki dan komunikasi aktif dengan peserta 
magang/pertukaran maupun instansi asal peserta. 

Adapaun peserta magang perlu menerapkan hal-hal 

mendasar berikut ini: 

▪ Memahami desain program, aspek-aspek yang perlu 
dipelajari dalam pelaksanaan program dan mampu 
berfikir secara fleksibel, luas, kreatif, dan inovatif, 

▪ Mampu memposisikan diri dengan baik sebagai 
peserta magang/pertukaran (adaptasi kultural), 

▪ Mengikuti aturan main  (LDA) secara konsekuen, 

▪ Memberikan kemampuan terbaiknya dalam 
mensukseskan program. 
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i. Pengelola 

Secara garis besar, sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, program magang dikelola oleh dua (2) aktor, 
yaitu:  

1) Koordinator tingkat nasional, yang perannya 
dilakukan oleh LAN dan BKN dengan mengacu pada 
tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana 
tertera dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 
dan aturan turunannya.  

a) LAN : melakukan pembinaan pelaksaanaan 
dengan memaksimalkan NSPK, pemantauan dan 
SIPKA, 

b) BKN : melakukan pembinaan dan penguatan 
NSPK terkait administrasi kepegawaian, supply 
data dan informasi, dukungan teknis administrasi 
kepegawaian. 

Dalam konteks ini, kolaborasi yang baik antara LAN 

dan BKN merupakan kebutuhan mendasar melalui 

sinergi yang diharapkan dapat dilakukan melalui 

pengelolaan IVCM. 

2) Pengelola kegiatan di tingkat instansional, merupakan 
unit kerja yang menangani fungsi kepegawaian dan 
sejenisnya di lingkup instansi (misalnya Biro/Bagian 
Kepegawaian, BPSDM/BKD, HRD). Pengelola 
kegiatan ini bertanggung jawab untuk mendukung 
keberhasilan pelaksanaan program magang secara 
langsung sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah 
ditetapkan atau disepakati dalam LDA.   

 

j. Pembiayaan Program 

Sebagai bagian dari program pengembangan 
kompetensi ASN tingkat nasional/instansional, 
pembiayaan magang kemungkinan akan banyak berasal 
dari APBN/APBD. Namun demikian, dengan 
memperhatikan dinamika dan kemungkinan atau peluang 
kedepan, sumber pendanaan magang perlu dibuka dari 
pihak eksternal (partnership atau sponsorship), dengan 
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mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku sehingga tidak terjadi overlapping. Model 
pembiayaan kemungkinan akan menyesuaikan dengan 
kebutuhan (demand) program, organisasi/instansi mana 
yang memiliki kepentingan utama. 

 

2. Program Pertukaran Pegawai 

a. Definisi 

Untuk memahami pertukaran pegawai, konsep 
magang dan detasering perlu dijadikan pembanding. Jika 
merujuk pada Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Pengembangan Kompetensi PNS, magang dapat 
dipahami sebagai proses belajar kepada instansi 
pemerintah lainnya (-), sementara detasering justru 
menjadi sarana berbagi keahlian ke organisasi/instansi 
lain (+). Sementara itu, ada 3 (tiga) hal yang dapat digaris 
bawahi dari deskripsi pertukaran dalam PerLAN 10/2018 
tentang Pengembangan Kompetensi PNS, yaitu: 
kesempatan menduduki jabatan (kualifikasi yang sesuai), 
pada sektor swasta (pembatasan), dan konteks mencari ide 
baru atau pengembangan karier (one step forward). Jika 
didalami lebih jauh, konsep dasar pertukaran pegawai 
lebih memiliki kedekatan dengan detasering (menduduki 
jabatan dengan kualifikasi sesuai).    

Namun demikian, konsep pertukaran pegawai dalam 
Peraturan LAN menunjukkan dualisme pemaknaan, 
dimana pertukaran dideskripsikan memerlukan 
kesesuaian dengan persyaratan kompetensi (+), sementara 
dasar pertimbangan menunjukkan adanya kesenjangan 
kinerja dan kompetensi (-). Dengan terbukanya lokus 
magang dalam model yang dikembangkan ini, pertukaran 
pegawai menjadi bias makna dan menjadi tumpang tindih 
dengan konsep magang dan detasering. Berdasarkan hal 
tersebut, maka pertukaran pegawai perlu di definisikan 
ulang dengan konsep baru yang sama sekali berbeda 
dengan magang dan detasering. Dengan kata lain, 
penempatan pegawai dari dua organisasi secara timbal 
balik, jika dilakukan dalam koridor magang dan/atau 
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detasering tidak dapat dimaknai sebagai pertukaran 
pegawai. 

Dengan adanya kebutuhan untuk melakukan 
penyesuaian terhadap filosofi, ruang lingkup, hingga 
cakupan kompetensi pertukaran pegawai, maka 
pertukaran pegawai didefinisikan ulang sebagai berikut:     

“Proses pembelajaran antar unit/ organisasi (sarana 

pertukaran nilai, budaya, kompetensi, pengalaman 

organisasi) dengan saling menempatkan pegawai pada 

posisi tertentu dalam jangka waktu tertentu di 

unit/organisasi mitra pertukarannya” 

Definisi ini memiliki penekanan pada beberapa hal, 
yaitu: ruang lingkup penugasan pertukaran pegawai yang 
dapat menyempit pada satu sisi (dilakukan dalam 
instansi), namun dapat meluas pada sisi lain (dilakukan 
dengan selain instansi swasta); desain 2 (dua) arah yang 
menjadi nature dari pertukaran pegawai; menempatkan 
diri dalam posisi tertentu di instansi penerima (menduduki 
jabatan); lebih luas daripada pengembangan kompetensi 
(organizational base), menekankan pada nilai  organisasi 
(organizational values), bahkan dapat menjadi sarana 
penyelesaian masalah (problem solving) antar 2 (dua) 
instansi yang memiliki keterkaitan tusi; dan 
pendampingan dari instansi/organisasi penerima tidak 
dalam bentuk mentoring sebagaimana diberlakukan pada 
magang, melainkan koordinatif.  

 

b. Dasar pertimbangan dan hasil yang diharapkan 

Untuk mempertegas filosofi pertukaran pegawai 
yang dalam redefinisi di atas dikatakan melebihi 
pengembangan kompetensi, maka perlu ditetapkan dasar 
pertimbangan dan tujuan penerapan pertukaran pegawai, 
yaitu:  

1) Kebutuhan untuk membangun komunikasi,  
pengertian, dan kerjasama/sinergi (penguatan jejaring) 
dengan unit/instansi lain dalam konteks peningkatan 
efektivitas performa organisasi hingga problem solving 
(strategic values) 
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2) Adanya kebutuhan untuk bertukar keunggulan 
masing-masing instansi/organisasi (sarana bertukar 
nilai lebih yang dimiliki organisasi). Keunggulan disini 
dimaknai bukan hanya sebatas kompetensi, tetapi bisa 
berupa keahlian (expertise), nilai (value) atau budaya 
organisasi (culture) yang melekat pada suatu 
organisasi . 

Mengacu pada filosofi di atas, maka program 
pertukaran pegawai diharapkan dapat menghasilkan:  

1) Kesepahaman dan/atau kerjasama antar instansi, 
terutama dalam penanganan isu bersama, 

2) Akses data dan informasi yang lebih baik terkait 
dengan kebutuhan pengambilan 
keputusan/perumusan kebijakan yang berdampak 
terhadap peningkatan kapasitas organisasi dalam 
penanganan isu-isu tertentu,  

3) Terjadi transfer nilai unggul organisasi (expertise, values, 
culture) penerima yang dapat diadopsi untuk 
peningkatan kapasitas organisasi pengirim.  

Hal inilah yang menunjukkan bahwa pertukaran 
pegawai memiliki positioning yang melebihi jalur 
pengembangan kompetensi lainnya.   

 

c. Variasi Model 

Berdasarkan basis kebutuhannya, pertukaran 
pegawai dapat dilakukan dalam kerangka model berikut 
ini : 

1. Komunikatif, sebagai sarana komunikasi, 
kerjasama dan sinergi antar 2 (dua) 
instansi/organisasi dalam penanganan isu 
tertentu,  

2. Pertukaran keunggulan, sebagai sarana bertukar 
keunggulan masing-masing instansi/organisasi 
(sarana bertukar nilai lebih yang dimiliki 
organisasi), 

Dalam implementasinya, mengingat kemungkinan 
kompleksitas penerapannya, maka pertukaran pegawai 
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kemungkinan baru dapat diterapkan melalui model 
pendekatan independen atau menjadi desain program 
pelatihan tersendiri. Namun demikian, penerapannya 
dapat berlangsung dalam kerjasama insidental atau satu 
kali selesai, atau didesain sebagai sebuah program 
kerjasama yang berkelanjutan (jangka panjang).  

Kerjasama insidental mungkin akan terjadi pada 2 
(dua) organisasi yang tidak memiliki irisan kepentingan 
strategik yang kuat namun memiliki keunggulan 
kompetensi yang dapat dipertukarkan. Sementara itu, 
kerjasama jangka panjang sangat diharapkan terjadi pada 
organisasi yang memiliki irisan kepentingan dalam 
penanganan isu tertentu. Hal ini dapat menjadi salah satu 
instrumen untuk mewujudkan whole of government hingga 
public-private partnership yang mengarah pada perumusan 
kebijakan yang efektif dan proporsional. 

 

d. Lokus pertukaran pegawai dan kriterianya  

Dengan meluasnya ruang lingkup pertukaran 
pegawai dalam pendefinisiannya, maka pertukaran 
pegawai dapat terjadi pada ruang lingkup:  

1) Internal instansi (antar unit dalam instansi 
pemerintah), 

2) Antar instansi pemerintah (K/L/D), baik di tingkat 
nasional maupun internasional, 

3) Antara instansi pemerintah dengan korporasi, baik di 
tingkat nasional maupun internasional,  

4) Antara instansi pemerintah dengan organisasi 
lainnya (menyesuaikan dengan kebutuhan 
pengembangan kompetensi). 

Pertukaran pegawai pada semua ruang lingkup 
potensial sebagaimana dijelaskan diatas kemungkinan 
besar dapat terjadi atau dilakukan dalam salah satu atau 
dua kondisi berikut ini :  

1. Terdapat irisan kepentingan diantara dua (2) instansi 
(misalnya berada di satu rumpun 
sektoral/bidang/penanganan isu bersama); 
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2. Terdapat expertise, values, culture dan kompetensi 
yang dapat dipertukarkan. 

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa 
pertukaran pegawai memiliki kompleksitas alami karena 
ruang lingkup sasarannya yang bersifat strategik dan 
multi-dimensi. Sebagaimana magang, kejelasan tujuan 
pertukaran pegawai menjadi kunci untuk  dapat memilih 
organisasi/mitra pertukaran yang tepat.  

 

e. Kualifikasi pegawai  

Melihat pada definisi, dasar pertimbangan dan ruang 
lingkup sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka 
program pertukaran pegawai cenderung memiliki 
segmentasi yang lebih spesifik, antara lain:  

1) Hanya diperuntukkan bagi ASN dengan status PNS, 
bukan PPPK, 

2) Jenis jabatan yang dipertukarkan dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan pengembangan kompetensinya, 
tetapi kemungkinan hanya terjadi pada jabatan 
manajerial (struktural), dan jabatan fungsional (JF) 
pada level menengah dan atas (middle-top level), 

3) Dapat bersifat sama jenis jabatannya (apple to apple) 
atau tidak, hal ini untuk mengantisipasi adanya 
perbedaan kebutuhan dan karakteristik instansi yang 
akan melakukan pertukaran. Apabila ditetapkan 
secara apple to apple, potensi terjadinya pertukaran 
pegawai (implementasi program pertukaran 
pegawai) akan menjadi sangat kecil. Untuk itu, 
jabatan yang akan dipertukarkan dapat ditetapkan 
sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antar 
instansi,  

4) Diperuntukkan bagi pegawai kategori High 
Performing (Hi-Po), yaitu pegawai yang memiliki 
kompetensi tinggi dan kinerja tinggi, namun 
membutuhkan pengembangan kompetensi 
(challenge) untuk keperluan pengembangan kariernya 
di masa mendatang.  
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Penetapan kualifikasi pegawai terbaik (Hi-Po) pada 
bidang yang akan dipertukarkan terkait dengan upaya 
untuk meningkatkan efektivitas program pertukaran 
pegawai. Terlebih lagi, pertukaran pegawai memiliki 
karakter yang bersifat strategik bukan hanya sekedar 
pengembangan kompetensi. Untuk itu, pemilihan/seleksi 
calon peserta harus memperhatikan kesesuaian kualifikasi 
dengan target pertukaran pegawai. 

 

f. Durasi Pertukaran Pegawai 

Mengacu pada UU ASN dan turunannya, pertukaran 
pegawai memiliki durasi paling lama satu (1) tahun. 
Namun demikian, dengan melihat pada misi strategik 
yang hendak dicapai, praktik yang berlangsung di negara 
lain serta tujuan yang beyond pengembangan kompetensi, 
maka terdapat kebutuhan untuk menaikkan batas atas 
durasi pertukaran pegawai hingga mencapai dua (2) 
tahun. Untuk itu, durasi pertukaran pegawai mungkin 
dapat dipertimbangkan untuk mencapai dua (2) tahun jika 
sangat diperlukan.   

Pada prinsipnya, meskipun tidak memiliki batas 
bawah, namun diperlukan penetapan durasi wajar yang 
mengikuti kebutuhan transfer knowledge/ skill/  experience/ 
value yang diharapkannya. Hal ini tentu ditentukan 
dengan mempertimbangkan misi strategis pertukaran 
pegawai dan kebutuhan akan keberlanjutan pelaksanaan 
tugas di unit atau instansi itu sendiri. 

 

g. Mekanisme dan instrumentasi 

Untuk memperjelas panduan pelaksanaan 
pertukaran pegawai sekaligus meningkatkan peluang 
keberhasilannya (efektivitas program pertukaran), 
diperlukan acuan mengenai mekanisme atau prosedur 
yang mudah dilakukan, yaitu:    

1) Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi 

yang dapat diisi melalui pertukaran, yaitu proses 
mendiagnosa atau mengidentifikasi kebutuhan 
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organisasi untuk membangun komunikasi, kerjasama 
dan pengertian dalam penanganan isu-isu tertentu 
atau melakukan pertukaran keunggulan kompetensi 
tertentu. Kebutuhan organisasi ini juga menjadi dasar 
untuk menetapkan target pertukaran pegawai dan 
mengidentifikasi kandidat pegawai yang akan dipilih 
untuk melaksanakan pertukaran melalui talent pool 
(jika ada), 

2) Penentuan unit/instansi yang akan diajak 
kerjasama dalam pertukaran, penjajakan, dan 
penandatanganan kesepakatan kerjasama berupa 
learning delivery agreement (LDA). Proses untuk 
menjalin kesepakatan kerjasama dengan unit 
kerja/instansi lain yang memiliki kriteria yang sesuai 
dengan kebutuhan pertukaran pegawai (membangun 
komunikasi, kerjasama dan pengertian dalam 
penanganan isu tertentu atau melakukan pertukaran 
keunggulan kompetensi tertentu). Dalam konteks ini, 
sebagaimana magang, terdapat 2 (dua) proses besar 
di dalamnya, yaitu proses mempertemukan demand 
and supply pertukaran pegawai yang diharapkan 
dapat terjadi dalam Integrated Virtual Competency 
Market (IVCM), yang dilanjutkan dengan menjalin 
kesepakatan kerjasama dalam bentuk Learning 
Delivery Agreement, 

a) Pengelolaan pasar kompetensi virtual terintegrasi 
(IVCM) untuk mempertemukan demand-supply 
pertukaran pegawai. Di dalam IVCM terjadi 
interaksi, negosiasi, dan kesepakatan untuk 
melakukan pertukaran, penentuan peserta 
pertukaran, unit/instansi tujuan, posisi atau 
jabatan yang akan diisi oleh masing-masing 
pegawai pertukaran, hingga koordinator yang 
mendampingi selama proses pertukaran pegawai. 
Dalam IVCM, setidaknya terdapat: 

• Potret atau profil kompetensi unggulan unit 
dan individu (sebagai profil kompetensi 
unggulan atau supply) dan potret atau profil 
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kebutuhan pengembangan kompetensi unit 
dan individu (demand),  

• Menu untuk interaksi antar instansi/pegawai 
untuk melakukan scanning, “tawar menawar” 
(menyamakan atau menyepakati demand-
supply), penentuan peserta pertukaran, unit 
tujuan terpilih, posisi, peran atau jabatan yang 
dipertukarkan, dan penentuan mentor, coach, 
expert atau mitra yang akan mendampingi.  

Profil kompetensi ini akan terus dikembangkan 

sebagai basis data pengembangan kompetensi 

nasional (database talenta nasional). Jika profil 

kompetensi sudah terbangun secara luas dan 

lintas sektor, maka proses pertukaran sejak awal 

dapat dilakukan melalui pasar kompetensi virtual 

(virtual competency market). Sebagaimana magang, 

ekosistem terjadinya pertukaran pegawai 

(interaksi dalam rangka mempertemukan supply-

demand program pertukaran pegawai) diharapkan 

dapat terjadi pada pasar kompetensi virtual 

terintegrasi (IVCM), baik untuk organisasi 

pemerintah atau non-pemerintah, pada level 

nasional maupun internasional.  

Pada prinsipnya, pasar kompetensi virtual dapat 

bersifat instansional dan lintas instansi. Konten 

dari pasar kompetensi virtual setidaknya terdiri 

dari profil organisasi, unit organisasi, hingga 

profil pegawai (SDM). Profil dimaksud 

merupakan gambaran mengenai ruang lingkup 

(sektor, bidang atau tugas fungsi yang 

dijalankan), keunggulan yang dapat ditawarkan, 

hingga kebutuhan pengembangannya (baik 

tingkat instansional, unit kerja, sampai pegawai).   

b) Penyusunan learning delivery agreement (LDA) 
sebagai bentuk lain dari perjanjian kerjasama 
sederhana yang memuat aspek-aspek krusial 
sebagai berikut:  
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• Target program pertukaran, yang 
menunjukkan kejelasan mengenai apa yang 
ingin dicapai oleh instansi masing-masing 
dengan menjalankan program pertukaran. 
Target ini disertai dengan indikator-indikator 
ketercapaiannya yang digunakan sebagai 
salah satu dasar dalam melakukan monitoring 
dan evaluasi, 

• Durasi pelaksanaan pertukaran, yang harus 
disepakati bersama antara instansi yang 
terlibat berdasarkan estimasi kebutuhan 
pencapaian tujuan pertukaran. Dalam hal ini 
dapat disusun jadwal atau rencana aksi 
pelaksanaan kegiatan pertukaran sebagai 
lampiran LDA, 

• Positioning pegawai di masing-masing 
instansi, untuk memperjelas jabatan atau 
posisi selama melaksanakan pertukaran, 
sekaligus mengidentifikasi job description dan 
kewenangan yang melekat dengan harapan 
dapat meningkatkan efektivitas program, 

• Koordinator, salah satu hal penting yang perlu 
diperhatikan bagi pegawai pertukaran adalah 
keberadaan koordinator dengan kepemilikan 
kompetensi untuk mengkoordinasikan proses 
pertukaran pegawai di masing-masing 
unit/instansi/organisasi. Selain menguasai 
keunggulan organisasi, koordinator 
diharapkan memiliki kompetensi manajemen 
pembelajaran (perencanaan pembelajaran, 
pembimbingan, hingga evaluasi 
pembelajaran) 

• Hak dan kewajiban peserta dan instansi yang 
terlibat dalam program pertukaran, memuat 
hal-hal yang harus dipenuhi oleh peserta 
pertukaran berikut apa yang menjadi haknya 
selama menjalankan program, berikut hak dan 
kewajiban instansinya. Hak dan kewajiban 
peserta dan instansi harus diselaraskan 
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dengan kewajiban yang dapat dipenuhi 
instansi masing-masing (sebagai instansi 
pengirim maupun penerima) selama program 
pertukaran berikut aturan yang terdapat di 
dalamnya. Pengaturan hak dan kewajiban 
dimaksud ditujukan untuk memberikan 
perlindungan status kepegawaian peserta dan 
memastikan keberhasilan program 
pertukaran pegawai, 

• Perlunya pengaturan saat terjadi wanprestasi, 
misalnya terjadi pelanggaran LDA oleh 
peserta atau instansi yang menyebabkan 
terganggunya proses magang, 

• Perlunya pengaturan saat terjadi kondisi 
kahar (force majeur), yaitu pengaturan apabila 
terjadi hal-hal yang di luar kontrol, misalnya 
terjadi musibah, sakit, bencana alam, dan 
lainnya, 

3) Pelaksanaan pertukaran pegawai, yang merupakan 
proses pembelajaran masing-masing pegawai di 
tempat baru (instansi penerima) yang dilakukan 
dengan mengacu pada learning delivery agreement 
yang telah disepakati bersama. Untuk menjamin 
pelaksanaannya sesuai dengan tujuan, maka paling 
tidak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Pembekalan (oleh instansi pengirim), yaitu proses 
awal yang dilakukan instansi asal untuk 
mempersiapkan peserta pertukaran, terutama 
pemahaman terhadap tujuan melakukan 
pertukaran, apa yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan pegawai (do and don’t) serta hak dan 
kewajiban dari sisi instansi pengirim 
(pelaksanaannya kurang lebih tiga (3) hari);    

b) Orientasi (oleh instansi penerima), yaitu proses 
inisiasi awal yang dilakukan instansi penerima 
untuk mempersiapkan peserta pertukaran agar 
dapat beradaptasi dengan posisi dan lingkungan 
barunya, komunikasi dua (2) arah mengenai 
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maksud tujuan dan apa yang dapat dibantu 
selama pertukaran, sekaligus membekali 
pemahaman terkait aturan (rule of the game) dari 
sisi instansi penerima. Pelaksanaan orientasi 
kurang lebih tiga (3) hari); 

c) Praktik pertukaran (di instansi penerima), yaitu 
proses dimana pegawai menjalani program 
pertukaran sesuai dengan LDA yang telah 
disepakati (waktu, target, posisi, tugas, dsb). 
Durasi pertukaran pegawai antara satu (1) bulan 
sampai dua (2) tahun. Sementara waktu 
penempatan pertukaran pegawai fleksibel, 
menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 
organisasi (kapan, berapa lama, dan tidak harus 
dilakukan secara bersamaan) 

d) Monitoring dan evaluasi (dilakukan baik oleh 
instansi pengirim maupun instansi penerima), 
yaitu serangkaian proses yang dilakukan untuk 
memastikan bahwa magang berada dalam 
koridornya, dilakukan melalui penilaian berkala 
yang diakhiri dengan evaluasi akhir, dapat 
berupa presentasi hasil magang atau uji 
kompetensi yang akan menjadi penentu 
kelulusannya.    

4) Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut, yang pada 
intinya merupakan upaya untuk memastikan bahwa 
program pertukaran pegawai berjalan sesuai dengan 
harapan (tujuan awalnya). 

a) Monitoring dilakukan sepanjang program 
pertukaran berlangsung (on process), melalui 
pengamatan langsung oleh atasan dan mentor, 
dengan bantuan Form Monitoring. Monitoring 

dapat menghasilkan tindakan korektif 
(perbaikan) hingga represif (penegakan aturan), 
dilakukan atau diambil sesuai kebutuhan; 

b) Evaluasi, menyesuaikan dengan durasi 
pelaksanaannya, dapat dilakukan per semester, 
per bulan, per minggu (melihat apakah 
pelaksanaan pertukaran masih on-the track 
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sekaligus melakukan intervensi atau tindakan 
yang diperlukan) dan dilakukan di akhir kegiatan 
(menilai tingkat ketercapaian target dan menjadi 
dasar untuk menentukan kelulusan peserta 
pertukaran sekaligus mengambil langkah tindak 
lanjut program).  

c) Disusun rapor atau laporan kinerja selama 
pelaksanaan program pertukaran, serta penilaian 
akhir (secara keseluruhan/final) terhadap kinerja 
peserta program. Penilaian ini dilakukan oleh 
instansi penerima, dalam pelaksanaan penilaian 
ini dapat melibatkan mentor, coach, expert atau 
mitra yang akan mendampingi. Penilaian ini 
menjadi dasar penilaian kinerja yang 
bersangkutan oleh instansi asalnya. 

d) Tindak lanjut, yang terdiri dari dua 
kemungkinan, yaitu: 

▪ Peserta yang lulus: peserta yang 
menyelesaikan program pertukaran pegawai 
dengan baik dapat diberikan reward yang 
mengarah pada insentif non finansial 
(misalnya sertifikasi khusus dan peluang 
pengembangan karier). 

▪ Peserta yang tidak lulus: peserta yang 
dinyatakan tidak lulus program pertukaran 
pegawai akan dicatat dalam laporan 
kinerjanya yang berpengaruh pada 
pengembangan kariernya. Instansi pengirim 
melakukan evaluasi terkait dengan faktor 
penyebab kegagalannya. Apabila faktor 
penyebab kegagalan berasal dari hal di luar 
kendali peserta pertukaran pegawai, maka 
masih dapat diberikan peluang untuk  
mengikuti program pengembangan 
kompetensi selanjutnya. Sementara apabila 
faktor kegagalan berada dalam kendali 
peserta pertukaran pegawai, maka belum 
dapat diberikan peluang untuk  mengikuti 
program pengembangan kompetensi 
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selanjutnya untuk jangka waktu tertentu 
sampai dilakukannya evaluasi kinerja. 

Dalam setiap tahapan kegiatan sebagaimana 
dijelaskan di atas, terdapat instrumentasi dalam bentuk 
form singkat yang menjadi sarana untuk me-record proses 
yang terjadi. Hal ini menjadi penting sebagai sarana 
pembelajaran, mempermudah proses monitoring dan 
evaluasi, serta sebagai embrio dalam menyusun database 
pengembangan program pertukaran pegawai yang lebih 
baik. 

h. Hak dan kewajiban 

Dengan memperhatikan kemungkinan pembagian 
peran pelaksana dan pengelola program, maka dapat 
diidentifikasi hak dan kewajiban pegawai maupun 
instansi. Identifikasi hak dan kewajiban dapat disusun 
sesuai kebutuhan, paling tidak memuat point-point 
sebagai berikut: 

1) Hak dan kewajiban Pegawai 

Merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh peserta 
pertukaran pegawai berikut apa yang diterima selama 
menjalankan program. 

a) Hak Pegawai (tercatat dalam LDA), contoh: 

• Memastikan hak-hak dasar kepegawaian 
sebagai ASN tetap terpenuhi misalnya status 
kepegawaian, kelas jabatan, pengembangan 
karier (dapat tercatat dalam pelaksanaan 
pekerjaan atau dihitung masa kerja), gaji, 
tunjangan tetap diterima secara utuh, 

• Status pegawai di tempat pertukaran adalah 
menduduki jabatan tertentu, sehingga tugas 
dan fungsinya menjadi jelas, hal ini dapat 
dikaitkan juga dengan akses terhadap fasilitas 
atau data tertentu yang mengikuti jabatan di 
instansi tujuan, atau bahkan hak untuk 
menerima  insentif kinerja, 

• Mentoring, yaitu hak menerima 
pendampingan dari pegawai ahli yang 
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ditunjuk oleh instansi penerima dengan peran 
koordinator sebagaimana disampaikan 
sebelumnya,   

• Sertifikasi khusus atau reward dalam bentuk 
lain yang dapat diberikan bagi peserta yang 
melaksanakan program pertukaran pegawai 
dengan pencapaian baik atau sangat baik yang 
diindikasikan dengan penilaian dari instansi 
penerima dan tingkat ketercapaian target 
pertukaran pegawai (penguasaan competency 
tertentu), 

• Hak lain yang dapat diatur kemudian melalui 
LDA. 

b) Kewajiban Pegawai: target dan turunannya 
(tercatat dalam LDA), contoh: 

• Menetapkan target antar waktu, untuk 
mempermudah estimasi durasi pertukaran 
pegawai dan memperjelas apa yang harus 
dicapai oleh peserta pertukaran pegawai 
berdasarkan indikator ketercapaian target 
pertukaran pegawai yang telah dirumuskan,  

• Mengikuti aturan kerja yang berlaku di 
instansi tujuan, dengan kata lain 
memposisikan diri sebagai bagian dari 
pegawai di instansi penerima, 

• Menyampaikan laporan kinerja secara rutin 
(frekuensi penyampaian laporan 
menyesuaikan dengan durasi pertukaran), 
terutama untuk pertukaran dengan durasi 
panjang (progress report), sebagai salah satu 
bahan untuk memonitor kinerja pegawai 
selama melaksanakan pertukaran, 

• Menyampaikan laporan akhir (gambaran 
proses secara keseluruhan dan pencapaian 
target selama pertukaran pegawai), 

• Kewajiban lain yang dapat diatur kemudian 
melalui LDA.  
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2) Hak dan kewajiban instansi penerima 

Merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh instansi 
penerima berikut apa yang diperoleh selama 
menjalankan program. 

a) Hak instansi (tercatat dalam LDA), contoh: 

• Memberdayakan peserta pertukaran untuk 
mendukung pelaksanaan kerja di instansi 
penerima dalam ruang lingkup jabatannya 
selama melaksanakan pertukaran, 

• Melakukan pembatasan kewenangan tertentu 
yang melekat pada jabatan tertentu yang 
diemban peserta pertukaran pegawai, 

• Menegakkan aturan umum yang berlaku di 
instansinya hingga mengembalikan peserta 
pertukaran ke instansi asalnya jika dipandang 
perlu, 

• Menerima laporan kinerja pegawai secara 
rutin selama berada di tempat pertukaran, 

• Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja, 
berikut melakukan tindak lanjut terhadap 
hasil monev yang dilakukan, 

• Hak lain yang dapat diatur kemudian melalui 
LDA. 

b) Kewajiban instansi penerima, contoh: 

• Menempatkan pegawai di tempat pertukaran 
dalam jabatan tertentu, sehingga tugas dan 
fungsinya menjadi jelas, berikut pemberian 
akses terhadap fasilitas atau data tertentu 
yang mengikuti jabatan di instansi penerima 
berdasarkan kebutuhan pertukaran pegawai, 
termasuk hak untuk menerima  insentif 
tertentu, 

• Memberikan mentoring dengan menunjuk 
fasilitator yang relevan (koordinator) dengan 
kebutuhan pertukaran dan memastikan 
proses koordinasi/fasilitasi diarahkan kepada 
pencapaian target pertukaran,  
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• Memberikan raport kinerja sebagai bentuk 
pelibatan aktif pegawai dalam proses kerja di 
instansi penerima,  

• Kewajiban lain yang dapat diatur kemudian 
melalui LDA. 

3) Hak dan kewajiban instansi pengirim 

Merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh instansi 
pengirim selama program berjalan. 

a) Hak instansi (tercatat dalam LDA), contoh: 

▪ Melakukan pemanggilan peserta pertukaran 
untuk kembali ke organisasi dalam waktu 
tertentu jika terjadi kebutuhan yang sangat 
mendesak, 

▪ Melakukan penggantian peserta dengan 
kualifikasi sepadan, 

▪ Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja, 
berikut melakukan tindak lanjut terhadap hasil 
monitoring dan evaluasi yang dilakukan, 

▪ Hak lain yang dapat diatur kemudian melalui 
LDA. 

b) Kewajiban instansi pengirim, contoh: 

▪ Memastikan peserta pertukaran memahami 
desain program yang akan dijalani (target, 
indikator, dan proses yang harus dilalui)  

▪ Menanggung akomodasi dan hak keuangan 
peserta pertukaran, terutama pada saat 
pengiriman dan pengembalian 

▪ Terlibat aktif dalam monitoring dan evaluasi 
kinerja peserta pertukaran,  

▪ Membuka akses komunikasi dengan peserta 
pertukaran dan instansi penerima selama 
pelaksanaan magang (secara berkelanjutan),  

▪ Kewajiban lain yang dapat diatur kemudian 
melalui LDA. 
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Hak dan kewajiban ini menjadi bagian dalam LDA 
yang akan menjadi aturan (rule of games) dalam 
pelaksanaan program pertukaran pegawai. Selain itu, 
terdapat juga hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan 
oleh instansi pengirim dalam upaya meningkatkan 
efektivitas program pertukaran pegawai, diantaranya 
yaitu:  

▪ Menyusun target pertukaran pegawai yang jelas 
berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan 
kompetensi yang mengarah pada program pertukaran 
pegawai sebagai opsi paling relevan dalam menjawab 
kebutuhan bangkom, 

▪ Menyusun desain program (kurikulum) pertukaran 
pegawai yang tepat berikut tindak lanjutnya terhadap 
rencana pengembangan karier pegawai baik berupa 
promosi, mutasi, mapun pemberdayaan pegawai pasca 
pertukaran pegawai, 

▪ Melakukan pemilihan peserta secara selektif dengan 
memperhatikan kualifikasi dan sustainabilitas 
pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit yang 
ditinggalkan, 

▪ Memastikan target berikut hal yang berkaitan 
dengannya (kurikulum) tersampaikan dengan baik 
kepada peserta pertukaran pegawai, 

▪ Melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif untuk 
memastikan proses pertukaran pegawai tetap berada 
dalam koridornya, baik secara personal maupun 
melalui komunikasi aktif dengan instansi tempat 
pegawai dipertukarkan.     

Sementara hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan 
oleh instansi penerima diantaranya yaitu: 

▪ Analisis ketersediaan supply bagi kebutuhan 
pertukaran pegawai di organisasi (Unit dengan core 
business dan kegiatan yg sesuai, jabatan yg tersedia, 
SDM yg sesuai, dan ketersediaan mentor), 

▪ Analisis kapasitas organisasi dalam memberikan 
fasilitasi dan dukungan terhadap program (durasi, 
pelibatan dlm pekerjaan, support data, kompensasi, 
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dsb), 

▪ Memberikan dukungan optimal untuk memastikan 
proses pertukaran pegawai tetap berada dalam 
koridornya dengan mengoptimalkan sumber daya 
yang dimiliki dan komunikasi aktif dengan peserta 
pertukaran pegawai maupun instansi asal peserta. 

Adapun peserta magang perlu menerapkan hal-hal 
mendasar berikut ini: 

▪ Memahami desain program, aspek-aspek yang perlu 
dipelajari dalam pelaksanaan program dan mampu 
berfikir secara fleksibel, luas, kreatif, dan inovatif, 

▪ Mampu memposisikan diri dengan baik sebagai 
peserta pertukaran pegawai (adaptasi kultural), 

▪ Mengikuti aturan main  (LDA) secara konsekuen, 

▪ Memberikan kemampuan terbaiknya dalam 
mensukseskan program. 

 

i. Pengelola 

Sebagaimana program magang, sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, program pertukaran pegawai 
dikelola oleh dua (2) aktor, yaitu:  

1) Koordinator tingkat nasional, yang perannya 
dilakukan oleh LAN dan BKN dengan mengacu pada 
tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana 
tertera dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 
dan aturan turunannya.  

a) LAN : melakukan pembinaan pelaksaanaan dengan 
memaksimalkan NSPK, pemantauan dan SIPKA, 

b) BKN : melakukan pembinaan dan penguatan NSPK 
terkait administrasi kepegawaian, supply data dan 
informasi, dukungan teknis administrasi 
kepegawaian. 

2) Dalam konteks ini, kolaborasi yang baik antara LAN 
dan BKN merupakan kebutuhan mendasar melalui 
sinergi yang diharapkan dapat dilakukan melalui 
pengelolaan IVCM. 
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3) Pengelola kegiatan di tingkat instansional, merupakan 
unit kerja yang menangani fungsi kepegawaian dan 
sejenisnya di lingkup instansi (misalnya Biro/Bagian 
Kepegawaian, BPSDM/BKD, HRD). Pengelola 
kegiatan ini bertanggung jawab untuk mendukung 
keberhasilan pelaksanaan program pertukaran 
pegawai secara langsung sesuai dengan tugas dan 
fungsi yang telah ditetapkan atau disepakati dalam 
LDA. 

 

j. Pembiayaan Program 

Sebagai bagian dari program pengembangan 
kompetensi ASN tingkat nasional/instansional, 
pembiayaan pertukaran pegawai kemungkinan akan 
banyak berasal dari APBN/APBD. Namun demikian, 
dengan memperhatikan karakteristik instansi yang 
menjadi mitra pertukaran, dinamika dan kemungkinan 
atau peluang kedepan, sumber pendanaan pertukaran 
perlu dibuka dari pihak eksternal (partnership atau 
sponsorship), dengan mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku sehingga tidak terjadi overlapping. 
Model pembiayaan kemungkinan akan menyesuaikan 
dengan kesepakatan yang akan dijalin oleh kedua 
organisasi/instansi. 
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BAB V. PENUTUP 

 

Pertukaran Pegawai dan Magang merupakan salah satu 

bentuk pengembangan kompetensi non-klasikal atau pengembangan 

kompetensi yang dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada 

proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar 

kelas. Baik Pertukaran Pegawai maupun Magang adalah 

pengembangan kompetensi khusus yang memiliki beberapa tahapan 

dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum diimplementasikan. 

Secara garis besar, keduanya memiliki 4 tahap pelaksanaan yakni; (a) 

analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, (b) penentuan 

unit/instansi yang akan diajak kerjasama dalam pertukaran, (c) 

pelaksanaan magang/pertukaran pegawai, dan (d) monitoring, 

evaluasi dan tindak lanjut. Keduanya juga memiliki beberapa 

persyaratan pelaksanaan yang harus dipenuhi seperti (a) penyusunan 

dokumen Learning Delivery Agreement yang berisikan target 

magang/pertukaran pegawai, durasi pelaksanaan, penempatan 

peserta, dan pengaturan hak dan kewajiban peserta, instansi 

pengirim, dan penerima, (b) pengaturan pembiayaan 

magang/pertukaran pegawai, dan (c) konsolidasi unit sumberdaya 

manusia kedua belah pihak dalam mengontrol pelaksanaan 

magang/pertukaran pegawai.      

Pertukaran Pegawai dan Magang menjadi jalur 

pengembangan kompetensi khusus yang diharapkan dapat 

menginisiasi perubahan paradigma pengembangan kompetensi dari 

individual base menuju organizational base. Melalui pertukaran pegawai 

dan magang, dapat diketahui bahwa pemberian kesempatan untuk 

mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai kewajiban 

organisasi (berbeda dengan inisiatif individu) memang bukan hal 

yang bersifat sporadis, namun menjadi bagian terintegrasi dari 

kebutuhan pengembangan kapasitas organisasi secara strategik. 

Pengembangan kompetensi diberikan melalui proses yang terencana, 

desain program yang sesuai kebutuhan, dan evaluasi yang terukur 

untuk memastikan bahwa jalur pengembangan kompetensi yang 



   

PIMBANGKOM ASN | 148 
  

Model Magang & Pertukaran Pegawai 

ditempuh mencapai hasil optimalnya, bagi individu khususnya, dan 

organisasi sebagai tujuan utama. 

Untuk mencapai kearah sana, ada banyak hal yang perlu 

dibenahi. Dalam hal ini, paradigma corporate university dapat 

dijadikan sebagai arah transformasi, dengan dukungan virtual 

competency market sebagai salah satu infrastruktur dasarnya. 

Keberadaan virtual competency market diharapkan dapat mendorong 

transformasi pengelolaan bangkom konvensional, mulai dari 

mewujudkan analisis kebutuhan bangkom yang presisi, penentuan 

peserta bangkom yang merepresentasikan kebutuhan organisasi, 

desain program bangkom yang efektif, hingga pencapaian target yang 

jelas dan terukur. Melalui ini, bangkom tidak akan dipandang lagi 

sebagai suplemen yang ditempatkan dalam kerangka administratif 

formal, akan tetapi kebutuhan dasar untuk mewujudkan 

pengembangan kapasitas organisasi secara nyata dan berkelanjutan.     

Keberhasilan atau kegagalan implementasi program 

pertukaran dan magang setidaknya dapat menjadi salah satu alat 

ukur untuk melihat sejauh mana instansi pemerintah siap untuk 

bergerak maju kedepan menyongsong perubahan. Karena jika jalur 

bangkom strategik saja menjadi “biasa”, bagaimana dengan jalur 

“biasa” yang saat ini menjadi rutinitas bangkom semata.  
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