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PT SPR LANGGAK RAIH PENGHARGAAN PERUSAHAAN
BERKINERJA TERBAIK PERTAMA DARI SKK MIGAS

Surat Keputusan Hasil Penilaian KPI KKKS

General Manager Notes
Buku Laporan KPI SCM PT SPR Langgak

Laporan Penilaian Kinerja SCM PT SPR Langgak

General Manager SPR Langgak Ikin Faizal
mengatakan,”capaian ini merupakan hasil kerja
keras dan usaha teman teman pekerja SPR
Langgak yang selalu mendemontrasikan
kemampuannya dengan maksimal, sehingga
capaian ini adalah hasil dari semua pekerja yang
selalu bekerja dengan hati serta penuh
integritas”.
“Sebagai Perusahaan daerah yang berkecimpung
dalam industri minyak dan gas bumi di
Indonesia, SPR Langgak selalu berusaha untuk
beroperasi dengan baik dan sesuai dengan
kaidah kaidah yang berlaku dalam industri ini”
Kata Ikin Faizal menambahkan.

Supply Chain Management (SCM) dalam
Industri Migas berperan dalam mendukung
strategi bisnis organisasi secara keseluruhan
dengan mengefisienkan biaya operasi melalui
Kinerja Rantai Pasok yang optimum. Rantai
pasok yang optimum dan andal mampu
menjembatani permintaan dan penyediaan
produk secara efisien, tepat waktu dan
berkesinambungan. Dalam usahanya untuk
mewujudkan bisnis yang berkelanjutan atau
sustainable,
maka
diperlukan
suatu
pengukuran kinerja SCM.

Kami sangat bersyukur kepada Allah SWT
bahwa pada tahun 2020 ini, SKK Migas
mengumumkan bahwa Kinerja dari SCM PT SPR
Langgak sebagai Kontraktor Kerjasama terbaik
(peringkat pertama) dalam penilaian kinerja
Key Performance Indicator (KPI) Kontraktor
Kerjasama (KKKS) Grup III oleh SKK Migas untuk
tahun buku 2018 yang diumumkan melalui
surat No. SRT-0109/SKKMH0000/2020/S7
pada tanggal 4 Agustus 2020 yang lalu, dan
bersaing dengan 24 KKKS eksploitasi lainnya
pada group III tersebut.

Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk
mengetahui kinerja yang dimiliki oleh
perusahaan, dan dapat dijadikan indikator
performansi yang dimiliki perusahaan atau
yang dikenal dengan istilah Key Performance
Indicator (KPI). Untuk monitoring pengukuran
kinerja Divisi SCM PT SPR Langgak dilakukan
oleh SKK Migas yang merupakan institusi
pemerintah yang memiliki wewenang sebagai
regulator dalam mengawasi operasional
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) setiap
tahunnya.

Penilaian ini meliputi aspek kuantitatif dan
kualitatif dalam pengukuran kinerja KKKS
terkait rantai suplai yang sesuai dengan PTK007 yang meliputi:
1. Kepatuhan
terhadap
pedoman
pengelolaan Rantai Suplai KKKS dan
pedoman
yang
terkait
peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
2. Efisiensi biaya;
3. Efisiensi dan pengoptimalan pemanfaatan
asset; dan
4. pemanfaatan produksi dan kompetensi
dalam negeri
Semoga SPR Langgak dapat mempertahankan
kinerjanya dan tetap menduduki peringkat
pertama Kinerja rantai suplai.
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