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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Yang terhormat,
• Presiden Direktur Bintang Toedjoe beserta Para Direksi,
• Panitia Penyelenggara,
• Para Wartawan
• Hadirin yang kami muliakan

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa
mempersembahkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
atas nikmat dan karuniaNya jua, kita bisa hadir dan bersilaturahmi,
menyambung komunikasi, dan saling membagi informasi di antara
kita, dengan harapan semoga acara Peringatan 16 Tahun Extra Joss
yang mengambil tema “Extra Joss, Stamina Untuk Negeri”, bisa
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menjadi kontribusi positif, khususnya untuk peningkatan daya
saing dan produktifitas Extra Joss dalam menghadapi kompetisi.
Saat ini sebagian publik sudah tahu tentang sejauhmana
peran dan kontribusi Extra Joss dalam proses pembangunan
bangsa. Ada peran dan sumbangan positif yang telah dilakukan
Extra Joss termasuk dalam merespon dunia pendidikan nasional.
Sebagai produk minuman bermuatan energi, dan dalam suasana
persaingan yang makin ketat dan munculnya produk-produk baru
minuman sejenis, Extra Joss diharapkan bisa membuat pola
produksi dan berkompetisi yang lebih baik. Mengingat era
sekarang ini, banyak produk-produk bermunculan, namun tidak
diimbangi dnegan kualitas daya produksi yang baik.

Bapak Presiden Direktur beserta jajaran yang saya hormati,
Hadirin yang berbahagia,
Tantangan dalam persaingan global saat ini, menuntut
adanya peningkatan kualitas kerja secara optimal, mengingat
kualitas tenaga kerja merupakan ujung tombak dari sebuah
eprusahaan, atau dalam konteks bernegara menjadi tumpuan
bangsa, karena dengan kualitas tenaga kerja yang bermutu yang
bisa menghasilkan produk yang mampu memikat daya tawar
pasar.
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Dalam beberapa dasawarsa ini, Indonesia cenderung
menjadi sorotan dunia, terutama dalam menyediakan kualitas
umberdaya manusia yang siap pakai. Kualitas sumberdaya
manusia, khususnya tenaga kerja Indonesia, baik di dalam maupun
luar negeri, masih dalam kondisi memprihatinkan. Kondisi ini
tentu, selain karena Indonesia masih dihadapkan pada berbagai
krisis multidimensional, juga adanya realitas kehidupan sosial saat
ini yang makin menuntut kompetisi yang konstruktif.

Bapak Presiden Direktur beserta jajaran yang saya hormati,
Hadirin yang berbahagia,
Dalam rangka meningkatkan etos kerja dan bagaimana
mengatasi

persoalan-persoalan

pengangguran

kususnya

di

kalangan pemuda, serta bagaimana agar produk tertentu yang
dihasilkan oleh suatu perusahaan termasuk Extra Joss diharapkan
mampu bersaing di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan
internasional, tentu memerlukan kerja keras, sistem manajemen
produksi, dan sistem manajemen pemasaran secara sistematis dan
terprogram.
Manajemen

sebuah

perusahaan

apapun,

selalu

mengedepankan aspek produktifitas. Dan produktifitas tidak bisa
dipisahkan dari aspek kualitas tenaga kerja yang baik. Jika Extra
Joss tidak ingin kehilangan dalam berbagai momentum segmentasi
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persaingan global, maka langkah kongkrit dan konstruktif yang
perlu dilakukan adalah terus meningkatkan produktifitas tenaga
kerja, karena kualitas tenaga kerja yang baik merupakan syarat
penting untuk memenangkan persainga global saat ini.
Tenaga kerja juga merupakan modal sossial pembangunan
bangsa. Di negara manapun selalu dibutuhkan tenaga kerja. Dan
tidak ada perusahaan yang tidak memerlukan tenaga kerja. Oleh
sebab itu, Extra Joss tentu selalu diharapkan aktif memainkan
peranan konstruktif dan kontributif terutama dalam mengawal
pembangunan bangsa sesuai kapasitas yang dimiliki.
Bangsa Indonesia saat ini tengah menata berbagai benang
kusut pembangunan, termasuk salahsatunya adalah memperbaiki
dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu, saya
selaku Ketua DPR menghimbau kepada semua, termasuk Extra Joss
yang sudah memiliki track record baik di masyarakat, untuk tetap
memberikan sumbangan possitif bagi pembangunan bangsa sesuai
kapasatias yang dimiliki.
Saya berharap Extra Joss melalui manajemen yang dimiliki,
akan terus memaksimalkan semua potensi sumberdaya alam dan
sumberdaya manusia yang ada secara optimal guna menciptakan
iklim pembangunan berbasis etos kerja masyarakat yang tinggi,
serta memicu kesadaran kolektif bangsa ndi antara kita semua.
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Bapak Presiden Direktur beserta jajaran yang saya hormati,
Hadirin yang berbahagia,
Akhirnya, Dirgahayu 16 Tahun Extra Joss, dengan jargon
sebagai produk minuman yang berkhasiat dan berenergi, saya
berharap Extra Joss tetap menjadi bagian dari solusi proses
pembangunan bangsa.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 3 Februari 2010
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H. MARZUKI ALIE
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