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TEKS UCAPAN PENUTUP 

YBHG. DATO’ ABDUL FATTAH 

ABDULLAH 

PRESIDEN ANGKASA  
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PROGRAM KE ARAS 

MEMPERKASAKAN PERNIAGAAN 

KOPERASI 

 

DEWAN JKKK  

KAMPUNG FELDA SUNGAI KOYAN 3, 

RAUB, PAHANG 
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26 DISEMBER 2019 (KHAMIS) 

12.30 TENGAHARI 

__________________________________ 

 

BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM, 

ASSALAMULAIKUM WBT  
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TERIMA KASIH PENGACARA MAJLIS 

 

YANG BERBAHAGIA EN ABI 

HURAIRAH AHMAD 

TIMBALAN PENGERUSI ANGKASA 

NEGERI PAHANG ZON 3 
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YANG BERUSAHA EN SHUKEMEI 

AHMAD 

KETUA WILAYAH SKM RAUB / LIPIS 

 

 

BARISAN JAWATANKUASA 

PERHUBUNGAN ANGKASA NEGERI 

PAHANG ZON 3 
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PUAN2 DAN PARA HADIRIN  

SEKALIAN 

 

ALHAMDULILLAHIRABBIL ALAMIN 

WASALATU WASALAMU ALA 

SYAIDINA MUHAMMADIN WA ALA 

ALIHI WASOHBIHI AJMAIN.  
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SEGALA PUJIAN BAGI ALLAH 

SUBHANAHU WATAALA DAN SALAM 

SEJAHTERA KE ATAS JUNJUNGAN 

KITA NABI MUHAMMAD S.A.W.  

 

Dengan izin allah kita dapat 

bersama-sama pada hari ini di 

dalam majlis penutup Program 
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Memperkasa Perniagaan Koperasi 

Anjuran Perhubungan ANGKASA 

Negeri Pahang Zon 3  

 

Sepertimana yang saudara-saudari 

sedia maklum, koperasi adalah satu 

pertubuhan yang bermatlamat 

untuk meningkatkan kepentingan 
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ekonomi para anggotanya dengan 

menyediakan kemudahan dan 

perkhidmatan yang diperlukan oleh 

anggotanya. Berdasarkan prinsip-

prinsip koperasi, asas kepada setiap 

koperasi adalah keanggotaannya. 
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Koperasi adalah wadah kepada 

aktiviti ekonomi dari segi falsafah, 

matlamat dan tujuan, serta 

hubungannya dengan 

masyarakat. Berbeza dengan 

sektor swasta yang berniaga dan 

bergerak atas modal pelabur yang 

memilikinya, koperasi bergerak dan 
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berniaga atas sokongan para 

anggotanya.  

 

Sebagai satu organisasi, koperasi 

dipunyai oleh anggota, dikawal 

secara demokrasi di kalangan 

anggota dan aktiviti koperasi 

dilanggani oleh anggota sendiri. 



12 
 

Justeru itu, kita dapat melihat masa 

depan gerakan koperasi banyak 

bergantung kepada anggota-

anggotanya. Maju dan mundur 

sesebuah koperasi adalah 

bergantung kepada sumbangan 

dan penyertaan anggota-

anggotanya di dalam aktiviti-
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aktiviti yang dijalankan.  Saya ingin 

mengambil peluang ini untuk 

menegaskan di sini bahawa tuan-

tuan dan puan-puan sebagai 

anggota koperasi mempunyai 

tanggungjawab berat yang perlu 

dilaksanakan secara lebih 

berkesan. Koperasi adalah milik 
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anda. Sikap tolong menolong, 

bekerjasama, semangat kekitaan 

dan sayangkan koperasi perlu ada 

di dalam diri setiap anggota. 

 

Saya yakin apa yang tuan-tuan 

dan puan-puan pelajari dan 

perolehi sepanjang tempoh 
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program ini sedikit sebanyak akan 

dapat membantu tuan-tuan dan 

puan-puan dalam menjalankan 

perniagaan kelak dengan lebih 

teratur dan lancar di samping 

dapat meningkatkan kemahiran 

diri dan pengetahuan secara 

amnya. 
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Saya juga berharap agar objektif 

program yang telah dirancang 

dapat dicapai. 

 

Akhir kata, saya ingin 

mengucapkan setinggi-tinggi 

tahniah dan penghargaan kepada 

semua pihak yang terlibat dalam 
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menjayakan program ini, pihak 

urusetia yang telah bekerjasama 

dan berusaha untuk memastikan 

program ini berjaya dilaksanakan 

serta para peserta program yang 

berjaya menamatkan tempoh dua 

hari program ini. 
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Saya dengan lafaz 

Bismillahirrahmanirahim 

merasmikan penututup Program 

Memperkasa Perniagaan Koperasi 

Perhubungan ANGKASA Negeri 

Pahang Zon 3. 

 

SEKIAN, TERIMA KASIH.  
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WABILLAHITAUFIK WAL HIDAYAH, 

ASSALAMUALAIKUM W.B.T 


