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PERAN KEPALA INSPEKTORAT DALAM
MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR
INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU
Charolena Jaishartine
Abstrak
Peran Kepala Inspektorat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada
Kantor Inspektorat Kabupaten Malinau, Program S1 Pemerintahan Integratif
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, di bawah
bimbingan Ibu Prof. Dr. Aji Ratna Kusuma, M.Si dan Bapak Dr.H. M. Jamal
Amin, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Kepala
Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat
Kabupaten Malinau. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
dilakukan dengan penelitian keperpustakaan, obervasi, wawancara dan
dekomentasi. Narasumber pada penelitian ini berjumlah 2 (dua) orang terdiri
dari Kepala Inspektorat dan sekretaris Inspektorat. Analisis data dilakukan
dengan cara pengumpulan data, data kondensasi, penyajian data, penarikan
kesimpilan/verifikasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Kepala Inspektorat sangat
berperan penting bagi bawahannya dalam rangka mencapai suatu tujuan
dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat Kabupaten
Malinau dalam peranannya sebagai motivator yang selalu memberikan arahan
dan memberikan contoh yang baik agar dapat di lihat sendiri oleh bawahannya
lalu ikut mencontohkannya. Sebagai fasilitator dalam meningkatkan kinerja
pegawainya selaku Kepala Inspektur dan sebagai mediator melakukan
pembinaan kepada pegawainya dengan kekeluargaan.
Kata Kunci : Peran, Kepala Inspektorat, Meningkatkan Kinerja Pegawai
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Pendahuluan
Komponen-Komponen dalam organisasi Inspektorat Kabupaten
Malinau dengan pembagian kerja dan fungsi kegiatan yang berbeda-beda
dimana menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian
laporan yang terintegrasi menjadi satu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Malinau Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Keputusan Bupati Malinau Nomor 23
Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat dengan susunan SDM sebagai berikut :
Inspektorat Kabupaten Malinau dipimpin oleh 1 orang Inspektur yang
membawahi 1 orang Sekretaris, 4 orang Inspektur Pembantu yang dibagi dalam
4 (empat) wilayah kerja serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris
Inspektorat membawahi Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum, Kepala
Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
Inspektur Pembantu membawahi Kepala Seksi Pengawasan Bidang
Pemerintahan, Kepala Seksi Bidang Keuangan, Kepala Seksi Bidang Sosial dan
Kepala Seksi Bidang Kepegawaian Struktur Organisasi Inspektorat.
Kepemimpinan dapat berperan di dalam melindungi beberapa isu
pengaturan organisasi yang tidak tepat, seperti : distribusi kekuasaan yang
menjadi penghalang tindakan yang efektif, kekurangan berbagai macam
sumber, prosedur yang di anggap buruk, dan sebagainya yaitu problemproblem organisasi yang lebih bersifat mendasar. Oleh karena peranan sentral
kepemimpinan dalam organisasi tersebut, dimensi-dimensi kepemimpinan yang
bersifat kompleks perlu dipahami dan dikaji secara terkoordinasi, sehingga
peranan kepemimpinan dapat dilaksanakan secara efektif. Dimensi-dimensi
tersebut adalah definisi apa yang dimaksud kepemimpinan, berbagai macam
studi tentang kepemimpinan, serta usaha-usaha memperbaiki kepemimpinan.
Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar
“kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bias pula berarti
hasil kerja. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau
tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer
sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi
serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja
telah merosot sehingga perusahaan/instansi menghadapi krisis yang serius.
Menurut Siagian (1995:227) kinerja sebagai suatu keseluruhan kemampuan
seseorang untuk bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja
secara optimal dan berbagai sasaran yang secara rasio lebih kecil dibandingkan
dengan hasil yang dicapai.
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Kepala Inspektorat adalah pemimpin yang di terima oleh para pegawai
pada Kantor Inspektorat sebagai pengikut atau pegawai pekerja. Kepala
Inspektorat mempunyai kewenangan fungsional untuk melakukan pengawasan
kepada pegawai yang berada dibawah pimpinannya. Peran Kepala Inspektorat
dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat Kabupaten
Malinau sangat diharapkan agar para pegawai terarah dan professional,
sehingga lebih mudah dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai
bersama.
Berdasarkan pengamatan yang penulis ketahui bahwa pegawai yang
ada di kantor Inspektorat kurang inisiatif dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Kurangnya disiplin pegawai karena masih terdapat pegawai yang
tidak tepat waktu masuk kantor, pegawai cenderung mengabaikan pekerjaan
pada saat kepala Inspekur tidak berada ditempat. Dalam hal ini selaku Kepala
Inspektorat harus dapat mendorong kinerja para pegawai dengan memberikan
dorongan, mengarahkan, dan memotivasi para pegawai untuk bekerja sama
dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kantor Inspektorat tersebut.
Kerangka Dasar Teori
1.Peran Kepala Inspektorat
Berdasarkan amanat dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP Nomor 20 Tahun
2001 tentang pembinaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah,
maka unsure pengawasan pada Pemerintahan Daerah yang sebelumnya
dilaksanakan oleh Inspektur wilayah Propinsi Kabupaten/Kota, Inspektorat
merupakan unsure penunjang Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan yang
di pimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, Inspektorat
sebagai unsure pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi
maupun di kabupaten dan kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas
hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung
jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah
merupakan pertanggung jawaban administratif dalam hal keuangan dan
kepegawaian.
Kepala Inspektorat Kabupaten Malinau mempunyai tugas sebagai berikut :
1) Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
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2) Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, membina, mengawasi
semua kegiatan Inspektorat.
Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Inspektorat Kabupaten
Malinau berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau dan
secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah dan pemerintahan desa dan kasus pengaduan.
Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan program pengawasan pada masing-masing wilayah kerja.
2) Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pengawasan.
3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah kabupaten.
4) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
5) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan.
Inspektur Pembantu terdiri dari :
a) Inspektur Pembantu Wilayah I.
b) Inspektur Pembantu Wilayah II.
c) Inspektur Pembantu Wilayah III.
d) Inspektur Pembantu Wilayah IV.
2.Kepemimpinan
Menurut Miftha Thoha (1983:255) Pemimpin adalah seorang pribadi
yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk
mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk
alasannya.
Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka
kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan
dengan hal tersebut, menurut Hadari Nawawi (1995:74), fungsi kepemimpinan
berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok
masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam,
bukan diluar situasi itu Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian didalam
situasi sosial kelompok atau organisasinya.
1.Pengertian Kepemimpinan
Menurut Terry (dalam Kartono 2002:57) kepemimpinan adalah
kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai
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tujuan-tujuan kelompok. Kepemimpinan adalah proses dengan mana seorang
agen menyebabkan bawahan bertingkah laku menurut satu cara tertentu (Benis,
dalam Kartono 2002:57).
Selanjutnya Sutarto (2001:25) berpendapat bahwa kepemimpinan yaitu
rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang
lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
2.Pengertian Gaya Kepemimpinan
Menurut Tjiptono (2006:161) gaya kepemimpinan adalah suatu cara
yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Sementara
itu, pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah
laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan
oleh orang lain (Hersey, 2004:29).
Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan
dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan
perilaku para anggota organisasi bawahannya (Nawawi, 2003:115).
3.Sifat-Sifat Kepemimpinan
Menurut Tjiptono (2006:161) gaya kepemimpinan adalah suatu cara
yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Sementara
itu, pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah
laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan
oleh orang lain (Hersey, 2004:29).
Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan
dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan
perilaku para anggota organisasi bawahannya (Nawawi, 2003:115).
Terdapat lima gaya kepemimpinan menurut Siagian (2002), yaitu :
1. Tipe pemimpin yang otoriter
2. Tipe pemimpin yang militeristik
3. Tipe pemimpin yang paternalistik
4. Tipe pemimpin yang kharismatik
5. Tipe pemimpin yang demokratis
4.Peran Pemimpin dalam Meningkatkan Kinerja
Dalam suatu organisasi atau perusahaan, kepemimpinan merupakan
salah satu faktor penting. DuBrin (2005:3) mengemukakan bahwa
kepemimpinan itu adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui
komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk
atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespons
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dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang
memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan,
kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara
bawahan agar tujuan organisasional dapat tercapai.
3. Kinerja Pegawai
Kinerja apabila dikaitkan dengan performance sebagai kata benda
(noun), maka pengertian performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat
dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya
pencapaian tujuan perusahaan secara illegal, tidak melanggar hokum dan tidak
bertentangan dengan moral dan etika (Rivai & Basri, 2004; Harsuko 2011).
1.Pengertian Kinerja Pegawai
Siagian (1995:227) mendefinisikan kinerja sebagai suatu keseluruhan
kemampuan seseorang untuk bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai
tujuan kerja secara optimal dan berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan
pengorbanan yang secara rasio lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang
dicapai.
Prawirosentono dalam Pasolong (2007:176) lebih cenderung
menggunakan kata performance dalam menyebut kata kinerja. Menurutnya
performance atau kinerja adalah hasil yang dapat dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab
masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara
legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika.
2.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Menurut Harbani Pasolong (2010:186), faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja pegawai adalah sebagai berikut :
a. Kemampuan, yaitu kemampuan dalam suatu bidang yang dipengaruhi
oleh bakat, intelegensi (kecerdasan) yang mencukupi dan minat.
b. Kemauan, yaitu kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang
tinggi untuk tujuan organisasi.
c. Energi, yaitu sumber kekuatan dari dalam diri seseorang. Dengan
adanya energi, seseorang mampu merespon dan bereaksi terhadap
apapun yang dibutuhkan, tanpa berpikir panjang atau perhatian secara
sadar sehingga ketajaman mental serta konsentrasi dalam mengelola
pekerjaan menjadi lebih tinggi.
d. Teknologi, yaitu penerapan pengetahuan yang ada untuk
mempermudah dalam melakukan pekerjaan.
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e. Kompensasi, yaitu sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas
jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya.
f. Kejelasan tujuan, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh pegawai. Tujuan
ini harus jelas agar pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dapat
terarah dan berjalan lebih efektif dan efisien.
g. Keamanan, yaitu kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada
umumnya seseorang yang merasa aman dalam melakukan
pekerjaannya, akan berpengaruh kepada kinerjanya.
3.Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja adalah proses dimana organisasi menetapkan
parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang
dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan
bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam
meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah
untuk meningkatkan pengukuran adalah meningkatkan kinerja secara umum.
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan
untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan
sasaran (James Whittaker, 1993).
4.Indikator Kinerja
Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) mengemukakan
bahwa indikator kinerja, yaitu :
1. Kualitas
Kualitas kerja adalah seberapa baik seseorang karyawan mengerjakan apa
yang seharusnya dikerjakan.
2. Kuantitas
Kuantitas kerja adalah seberapa lama seseorang pegawai pegawai bekerja
dalam satu harinya. Kuantitas kerja hari dapat dilihat dari kecepatan kerja
setiap pegawai itu masing-masing
3. Pelaksanaan Tugas
Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan
pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.
4. Tanggung Jawab
Tanggung Jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban
karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.
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Metode Penelitian
Sesuai dengan judul yang akan penulis teliti, jenis penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan
semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah
yang telah dirumuskan pada perumusan masalah. Hal ini sesuai dengan
pendapat yang dikemukakan Hadari Nawawi (2005:63) yaitu Metode deskriptif
dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang akan diselidiki
dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/obyek penelitian
(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan
fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu
memberikan gambaran mengenai peran Kepala inspektorat dalam
meningkatkan kinerja pegawai pada kantor Inspektorat Kabupaten Malinau
dengan didukung data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara.
Hasil Penelitian
1.Peran Kepala Inspektorat dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada
Kantor Inspektorat Kabupaten Malinau.
Berkaitan dengan penelitian ini yang mengambil objek penelitian peran
Kepala Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pegawai pada kantor
Inspektorat Kabupaten Malinau, maka berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh penulis berkaitan dengan hal tersebut didapati bahwa Kepala
Inspektorat senantiasa mengupayakan perannya Sebagai motivator, fasilitator,
dan mediator untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan kinerja
pegawai pada Kantor Inspektorat Kabupaten Malinau.
a. Peran Kepala Inspektorat Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Kinerja
Pegawai Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Malinau.
Pentingnya Kepala Inspektorat sebagai motivator di Kantor Inspektorat
dalam meningkatkan kinerja pegawainya adalah sangat perlu di pahami oleh
para pegawainya bahwa Kepala Inspektorat adalah merupakan pimpinan yang
di pilih oleh Bupati sebagai Kepala daerah sebagai Kepala Inspektur,dimana
Kepala Inspektorat dapat melakukan berbagai bentuk tindakan kepada
pegawainya untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat
Kabupaten Malinau. Di mana Kepala Inspektorat sebagai motivator harus
mampu memberikan motivasi kepada pegawainya dalam meningkatkan kinerja
sehingga apa yang ingin di capai nantinya dapat terlaksana dengan baik dan
sesuai dengan target yang ingin di capai atau di raih. Karena sebagai Kepala
Inspektorat adalah merupakan pendorong kepada pegawainya agar dapat
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bekerja sama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Motivator adalah pemberi dorongan supaya berkinerja lebih baik, pimpinan
adalah leader. Bagaimana seorang leader agar dapat memberikan motivasi atau
fasilitator, pimpinan itu harus dapat membawa anggota organisasi itu untuk di
ajak bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tertentu
perlu proses.
b. Peran Kepala Inspektorat Sebagai Fasilitator Dalam Meningkatkan Kinerja
Pegawai Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Malinau.
Sebagai fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang
memahami tujuan bersama dan membantu rencana guna mencapai tujuan
tertentu. Apa yang bisa dilakukan oleh Inspektorat adalah menurut penulis baru
sampai pada tahapan maksimal adalah benefik. Karena kita tidak bisa merubah
satu kondisi ini yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menekan tingkat
korupsi. Oleh sebab itu di dalam fasilitator ini peran fasilitator adalah
mendorong supaya mempercepat proses agar mencapai output tertentu.
Sebagai leader, Kepala Inspektorat melakukan komunikasi secara
langsung kepada pihak auditan jika terjadi kesulitan dalam mengambil data
yang di perlukan. Dalam memfasilitasi para pegawai, Kepala Inspektorat juga
perlu melakukan CPE adalah Contuning Profesional Education itu adalah
pendidikan profesi yang berkelanjutan. Kemudian terkait dengan kepangkatan
misalnya, apa penyebabnya tidak naik pangkat, khususnya untuk pejabat
fungsional tertentu dia akan mengumpulkan angka kredit. Angka kredit dicapai
dengan adanya surat penugasan, penugasan ini adalah kreditnya. Sehingga
untuk itu perlu di terbitkan surat tugas, surat tugas nanti outputnya laporan.
Fasilitasi yang Inspekorat lakukan untuk di dalam khususnya itu juga sampai ke
sana. Aspek kepangkatannya, aspek hubungan dengan pihak luar, kemudian
aspek skill kompetensi yang bersangkutan. Dan ada kalanya Inspektorat di
minta sebagai saksi di dalam satu kasus yang ada indikasi tindak pidana
korupsi.
c. Peran Kepala Inspektorat Sebagai Mediator Dalam Meningkatkan Kinerja
Pegawai Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Malinau.
Dalam kehidupan organisasional, selalu ada saja konflik yang harus di
atasi, baik hubungan ke luar maupun ke dalam organisasi. Jika Kepala
Inspektorat lepaskan seperti itu akan liar pendapat. Inspektorat punya kegiatan
tujuannya untuk bagaimana caranya mencapai tujuan ini maka akan di bahas
sehingga di situ akan kelihatan kualitasnya apakah ini pejabat karbitan atau

186

Peran Kepala Inspektorat dalam Meningkatkan Kinerja (Charolena jaishartine)

pejabat yang sudah melalui proses jam terbang yng tinggi. Di Inspektorat ini
masih ada pejabat yang karbitan.
2.Faktor Pendukung dan Penghambat Kepala Inspektorat dalam
Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Kantor Inspektorat Kabupaten
Malinau.
Keberhasilan dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor
Inspektorat Kabupaten Malinau yang di lakukan Kepala Inspektorat dalam
masa jabatan yang ada tentu saja mengalami berbagai faktor yang baik yang
mendukung terlaksananya peningkatan kinerja para pegawai maupun
penghambat-penghambat yang senantiasa di hadapi oleh Kepala Inspektorat
dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat Kabupaten
Malinau sebagai pemimpin adapun faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut :
a. Faktor Pendukung
Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara
kuantitas maupun kualitas. Kinerja organisasi merupakan hasil interaksi yang
kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu dalam organisasi.
Kepemimpinan merupakan kemampuan meyakinkan dan mengerakkan orang
lain agar mau bekerja sama di bawah kepemimpinannya sebagai suatu tim
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tanpa adanya dukungan kepemimpinan,
maka proses pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai tidak akan
berjalan dengan baik. Sebagai salah satu faktor pendukung maka seorang
pemimpin yang baik dapat dijadikan contoh oleh bawahannya.
b. Faktor Penghambat
Faktor penghambatnya perlu perubahan manset yaitu cara berfikir, ada
kode etik standar aparat pengawasan fungsional pemerintah. Di dalam kode
etik aparat pengawasan fungsional pemerintah ini ada 3 hal, hubungan dengan
sesama, hubungan dengan auditan, dan hubungan dengan di luar pekerjaan.
Jadi penghambatnya disini adalah bisa di katakan ada 3 hal tentunya, tata pikir,
tata sikap, tata tindak dan bicara yang belum sesuai karena ini semua ada
ilmunya di interpersonal skill. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang tanpa
orang tersebut merasa terpengaruhi.
Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya
maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Peran Kepala Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pegawai pada
Kantor Inspektorat Kabupaten Malinau senantiasa melakukan perannya
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sebagai motivator, fasiliator dan mediator dalam meningkatkan kinerja
pegawai pada Kantor Inspektorat Kabupaten Malinau seperti yang
dijelaskan dibawah ini.
a. Kepala Inspektorat secara langsung maupun tidak langsung telah
memberikan motivasi terhadap anggotanya supaya pegawainya
dapat termotivasi dari apa yang telah di berikan oleh Kepala
Inspektorat guna untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor
Inspektorat Kabupaten Malinau, yang dilakukan Kepala Inspektorat
dalam memberi motivasi kepada pegawainya yaitu Kepala
Inspektorat selalu turun kantor awal dari para pegawainya dan
pulang Kantor terakhir dari para pegawainya. Selaku Kepala
Inspektorat tidak memaksa artinya mereka bisa melihat karena
dengan dorongan dan motivasi yang di berikan oleh Kepala
Inspektorat kepada bawahannya dapat ikut berpartisipasi dalam
mencapai tujuan bersama.
b. Kepala Inspektorat sebagai fasilitator harus mampu memberikan
bantuan secara terus-menerus serta mampu memfasilitasi untuk
kelancaran kegiatan-kegiatan guna mempercepat suatu proses untuk
mencapai output tertentu. Yang di lakukan Kepala Inspektorat
sebagai fasilitator jika tim ada kesulitan komunikasi maka Kepala
Inspektorat sebagai leader akan turun langsung ke Kepala SKPD
yang terkait. Termaksud juga pada CPE (Contuning Profesional
Education) itu adalah pendidikan profesi yang berkelanjutan dan
pegawai pada Kantor Inspektorat Kabupaten Malinau ini perlu
adanya CPE. Untuk itu perlu di dukung karena tidak sembarangan
orang dan selaku Kepala Inspektorat akan memetakan siapa yang
punya potensi, karena akan menggunakan sumber dana, sumber
daya dan waktu. Kepala Inspektorat selaku pemimpin harus mampu
mengelola sumber daya yang ada ini secara efektif dan efisien
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
c. Kepala Inspektorat sebagai mediator juga melakukan curah
pendapat kepada pejabat struktural, setelah mendapatkan suatu
keputusan yang sama maka baru pada seluruh pegawai, sehingga
ada kontribusi dalam pengambilan keputusan itu. Selaku Kepala
Inspektorat yang di lakukan dengan menajemen konflik,
menajemen konflik itu di gunakan untuk mendorong dan
meningkatkan kinerja. Yang akan di lakukan adalah mediasi,
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menjembatani antara kepentingan yang berbeda untuk menyatukan
kinerja yang baik dalam suatu organisasi.
2. Adapun faktor yang mendukung terlaksananya peningkatan kinerja
pegawai yaitu kejujuran, integritas, objektifitas (tidak memihak),
independensi, kapabilitas dan mau di ajak untuk maju. Sedangkan faktor
penghambat yang senantiasa di hadapi oleh Kepala Inspektorat dalam
meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat Kabupaten Malinau
adalah tata pikir, tata sikap, tata tindak dan bicara yang belum sesuai.
Rekomendasi
Berdasarkan dari hasil kesimpulan dari pembahasan di atas maka
penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut :
1. Peran Kepala Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pegawainya masih
ada saja anggota-anggota di dalam organisasi tersebut yang tidak di siplin
seperti tidak tepat turun kantor, dan maka ada salah satu dari pegawai yang
ada di Inspektorat tidak turun kantor selama beberapa hari dan juga tidak
melaksanakan tugas dan fungsisnya dengan baik, maka selaku Kepala
Inspektorat harus segera menanganinya. Saran dari saya yaitu bagi pegawai
yang tidak menjalankan suatu pekerjanya dengan baik atau tidak mematuhi
peraturan yang ada sebagaimana mestinya, maka selaku Kepala Inspektorat
harus segera menindak lanjuti dengan memberikan sanksi seperti sanksi
ringan, sanksi sedang dan sanksi berat sesuai dengan pelanggarannya.
2. Di dalam faktor pendukung peran Kepala Inspektorat dalam meningkatkan
kinerja pegawainya memang harus mengutamakan kejujuran, karena jika
sudah tidak jujur maka semua pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik
sesuai dengan yang ingin di capai. Saran dari saya yaitu tidak hanya
anggota saja tapi Kepala Inspektorat selaku pemimpin harus membiasakan
sikap yang jujur, karena kejujuran merupakan faktor yang mendukung
terlaksananya peningkatan kinerja pegawai. Dan di dalam faktor
penghambat perlu perubahan manset yaitu tata pikir, tata sikap, tata tindak
dan tata bicara yang perlu di perbaiki lagi dengan saling mengintropeksi
diri masing-masing untuk menyatukan suatu pendapat dan keinginan yang
ingin di capai bersama-sama oleh semua para pegawai.
Berdasarkan kesimpulan dan saran-saran yang di berikan penulis besar
harapan bahwa dengan adanya penelitian ini maka tingkat pemahaman Kepala
Inspektorat terhadap perannya dalam meningkatkan kinerja pegawai pada
Kantor Inspektorat Kabupaten Malinau menjadi lebih optimal lagi sedangkan
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bagi pegawai Inspektorat dapat membawa kepada suatu pembaharuan terhadap
meningkatkan kinerja mereka.
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