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Bapak Hermawan Kartajaya, Presiden MarkPlus&Co, yang saya hormati dan
saya banggakan.
Bapak Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc. Ketua Kelompok Kerja Revolusi
Mental, yang saya hormati dan saya banggakan.
Ibu Daisy I Yasmine, Wakil Ketua Kelompok Kerja Revolusi Mental, yang saya
hormati dan saya banggakan.
Para Chief Executive Officer (CEO) perusahaan/BUMN yang saya hormati dan
saya banggakan.
Para Pejabat di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang saya
cintai.
Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia

Assalamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa
atas perkenan dan ridho-Nya pada malam ini, Selasa tanggal 12 Mei 2015 kita dapat

bersama-sama menghadiri acara “Ulang Tahun MarkPlus Indonesia yang ke-25 ”
yang salah satu nya akan dilakukan Serah Terima Arsip PT.MarkPlus kepada Arsip
Nasional Republik Indonesia.

Para Hadirin yang saya hormati
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan bahwa arsip yang tercipta dalam rangka pelaksanaan
organisasi/perusahaan adalah refleksi dari prestasi organisasi/perusahaan yang
dibentuk atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, dan fungsi, untuk berperan serta
dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dan cita-cita dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arsip merupakan rekaman kegiatan
dan peristiwa yang keberadaannya bersifat unik, otentik, reliable dan kredibel yang
merupakan cerminan dan menjadi saksi, serta bukti yang handal tentang sejarah
perjalanan bangsa. Arsip yang demikian sudah selayaknya diserahkan ke Arsip
Nasional

Republik

Indonesia

untuk

dilestarikan

dan

dimanfaatkan

untuk

kemaslahatan bangsa hingga akhir zaman.
Pada malam hari ini yang kebetulan bertepatan dengan ulang tahun PT.
MarkPlus Indonesia yang ke 25, kita melaksanakan serah terima arsip statis untuk
yang pertama kalinya dari PT. MarkPlus kepada ANRI. Kami sangat gembira
menerima penyerahan PT. MarkPlus ini, karena sampai saat ini masih sedikit
perusahaan yang sadar akan pentingnya penyelamatan arsip. Semoga pencapaian
ini tertulis dengan tinta emas dalam sejarah bangsa kita yang semakin besar dan
jaya. Mudah-mudahan tradisi ini terus berlanjut dan menjadi bagian dari revolusi
mental yang bergulir di lingkungan kantor swasta. Revolusi mental yang kecuali
dilandasi kesadaran akan kecintaan kepada sejarah dan keselamatan warisan
budaya, juga aksi nyata melalui penyerahan arsip bersejarah ke ANRI. Kami
berharap pada waktu yang tidak terlalu lama dapat diserahkan arsip lainnya dari PT.
MarkPlus

dalam

rangka

memenuhi kewajiban

menyerahkan

arsip

statis

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, untuk dimanfaatkan seluas-luasnya sebagai informasi publik bagi
kepentingan negara, bangsa dan masyarakat

Para Hadirin yang saya hormati
Arsip yang diserahkan kepada ANRI pada malam ini meliputi arsip yang
merekam aktivitas perusahaan dan Bapak Hermawan Kertajaya selama lebih kurang
sejak tahun 1988. Arsip tersebut berupa profil perusahaan, kliping dan dokumentasi
PT. MarkPlus, materi dan makalah ilmiah, tulisan-tulisan tentang konsep marketing,
dan arsip tentang penganugerahan gelar DR. HC, dan lain-lain, yang berjumlah 14
jenis arsip atau 77 berkas arsip. Arsip tersebut di atas merupakan asset nasional
untuk dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi yang berhak secara hukum untuk
kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, ilmu pengetahuan dan
kemasyarakatan dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Para Hadirin yang saya hormati
Akhirnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, ijinkanlah saya atas nama
Arsip Nasional Republik Indonesia dan komunitas kearsipan menyampaikan terima
kasih setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak
Hermawan Kertajaya dan seluruh jajaran PT. MarkPlus atas perhatian dan
kepedulian untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip yang bernilaiguna
pertanggungjawaban nasional untuk disimpan di ANRI. Semoga pertemuan kita
dalam forum ini merupakan momentum bagi kita untuk saling berkoordinasi dan
bersinergi sesuai dengan fungsi dan kapasitas kita masing-masing dalam
memajukan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia.

Sekian, terima kasih.
Wasalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 12 Mei 2015
Kepala

Mustari Irawan

