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Jakarta, 11/9/2014 (Kominfonewscenter) – Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
ad interim, Chairul Tanjung memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen Keluarga
Besar ESDM yang menyatakan akan menjadi lebih baik lagi dimasa mendatang setelah apa
yang terjadi sebelum-sebelumnya dan mendukung dengan sepenuhnya keinginan perubahan
tersebut.

Komitmen pertama Kementerian ESDM untuk melangkah lebih baik dibuktikan dengan
pengefisiensian anggaran.

“Saya mendukung dengan sepenuh hati keinginan perubahan itu termasuk juga bahwa
komitmen dari Kementerian ESDM untuk menurunkan pembiayaan, biaya-biaya yang ada di
Kementerian ESDM ini komitmennya ingin diturunkan bahkan sampai diatas 30 persen dan
menurut saya ini adalah niat baik yang harus kita apresiasi,” ujar Menteri Energi Dan Sumber
Daya ad interim, Chairul Tanjung, seperti disiarkan Humas ESDM Kamis (11/9).

“Saya memberikan arahan terkait dengan perbaikan yang harus dilakukan di Kementerian
ESDM, tentu kita semua tahu banyak musibah yang dialami oleh Kementerian ESDM oleh
karenanya tugas saya yang pertama adalah mengembalikan harkat dan martabat serta
semangat seluruh Keluarga Besar ESDM untuk bangkit dari keterpurukan dan menatap kemasa
depan kearah yang jauh lebih baik lagi”, kata Chairul Tanjung.

Menurut Menteri yang akrab dipanggil CT tersebut, tidak mudah mengembalikan kepercayaan
diri Keluarga Besar ESDM yang terpuruk saat ini karena berturut-turut terkena musibah. “Tentu
kita tau tidak mudah untuk Keluarga Besar ESDM melihat berturut turutnya musibah yang
melanda Kementerian ESDM, oleh karenanya saya tadi berbicara panjang lebar dari hati kehati
untuk kita bersama-sama memiliki komitmen untuk melakukan kebaikan didalam tubuh
Kementerian ESDM ini,” ujar CT.

Keluarga Besar ESDM menyatakan kesiapannya untuk menjadi lebih baik lagi kedepan, dan
menjadikannya masa lalu sebagai pelajaran berharga. “Alhamdulillah saya mendapatkan
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komitmen dari seluruh pejabat khususnya Pejabat Eselon I di Kementerian ESDM yang
disampaikan oleh Bapak pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM yang menyatakan
bahwa mereka siap untuk berubah dan menarik garis tegas antara masa lalu dengan masa
yang akan datang," imbuh CT.

“Saya menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan saya katakan kalau memang
semua Keluarga Besar ESDM itu berkomitmen seperti itu maka saya yang akan pasang badan
untuk seluruh keluarga besar ESDM, asal betul-betul komitmen yang dilakukan atau yang
diucapkan betul-betul dilaksanakan dengan baik,” tegas Menteri.

Selanjutnya CT meminta kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Keluarga
Besar ESDM memperbaiki diri dan membuktikan bahwa mereka sekarang betul-betul akan
bekerja secara baik dan memberikan kebaikan untuk bangsa kita dan seluruhnya diabdikan
untuk kepentingan nasional kita.” Nah ini yang membuat saya senang dan bangga sekali
sebagai Menteri ESDM saya sekarang automatic adalah bagian dari Keluarga Besar
Kementerian ESDM sendiri,”imbuh CT.

Usai ditunjuk Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi Menteri
Energi Dan Sumber Daya ad interim, Chairul Tanjung segera menggelar Rapat Koordinasi
dengan jajaran Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Kementerian ESDM, Kamis (11/09).

Dasar hukum penunjukkan Charul Tanjung sebagai Menteri ESDM Ad Interim tercantum dalam
Keputusan Presiden No.77/P tahun 2014, ditanda tangani Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada 9 September 2014. (msy)
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