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TEKS UCAPAN PERASMIAN 

YBHG. DATO’ ABDUL FATTAH 

ABDULLAH 

PRESIDEN ANGKASA 

 

MAJLIS PERASMIAN MESYUARAT 

AGUNG PERMULAAN  KOPERASI 

GERAK USAHAWAN PERLIS BERHAD  
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18 OGOS 2019 (AHAD) 

9.30 PAGI 

DEWAN KRT TAMAN BUKIT KAYA, 

KANGAR, PERLIS 

__________________________________ 

 

Bismillahirrahmaanirrahim 
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Assalamualaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh 

 

Terima Kasih Pengacara Majlis 

 

{SALUTASI DISEDIAKAN URUSETIA 

MAJLIS} 
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Tuan-Tuan dan Puan-Puan Yang 

Dihormati Sekalian 

 

 

1. Pertama sekali, marilah kita 

panjatkan kesyukuran ke hadrat 

Allah S.W.T. kerana dengan limpah 

kurnia dan izin-Nya, kita dapat 
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bersama-sama hadir pada pagi 

yang mulia ini dalam Mesyuarat 

Agung Permulaan Koperasi Gerak 

Usahawan Perlis Berhad. 

 

2. Saya mengambil kesempatan 

ini merakamkan setinggi-tinggi 

penghargaan dan terima kasih 
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kepada semua yang hadir pada 

hari ini dan menjemput saya untuk 

merasmikan mesyuarat agung 

permulaan ini. 

 

Hadirin yang dihormati sekalian 
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3. Sebuah koperasi adalah 

pertubuhan manusia yang 

berautonomi yang mana 

anggotanya bersatu secara 

sukarela demi mencapai 

kepentingan dan aspirasi bersama 

dalam bidang ekonomi, sosial dan 

budaya, melalui suatu badan yang 
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dimiliki bersama dan yang terkawal 

secara demokrasi. Anggota 

koperasi hendaklah menerima dan 

berpegang kepada nilai-nilai etika, 

termasuk sadik, amanah dan telus. 

(Jati diri Koperasi). 
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4. Koperasi bergerak 

berlandaskan kepada tujuh (7) 

prinsip: iaitu: 

• Prinsip Pertama: Keanggotaan 

Sukarela dan Terbuka 

• Prinsip Kedua: Kawalan Demokrasi 

oleh Anggota 
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• Prinsip Ketiga: Penglibatan Ekonomi 

oleh Anggota 

• Prinsip Keempat: Autonomi dan 

Kebebasan 

• Prinsip Kelima: Pendidikan, Latihan 

dan Maklumat 

• Prinsip Keenam: Bekerjasama 

Antara Koperasi 
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• Prinsip Ketujuh: Berprihatin Terhadap 

Masyarakat 

 

5. Koperasi adalah wadah 

kepada aktiviti ekonomi dari segi 

falsafah, matlamat dan tujuan serta 

hubungannya dengan masyarakat. 

Koperasi bergerak atas sokongan 
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anggotanya kerana ia dimiliki dan 

dikawal secara demokrasi oleh 

anggota serta anggotalah 

pelanggan utama koperasi.  

 

6. Justeru, masa depan koperasi 

bergantung kepada sejauh mana 

keberkesanan anggota 
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memainkan peranan masing-

masing. Maju mundur sesebuah 

koperasi adalah kerana 

sumbangan dan penyertaan 

anggotanya dalam setiap aktiviti 

yang dijalankan. 
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7. Anggota mempunyai 

tanggungjawab berat yang perlu 

dilaksanakan secara berkesan. 

Sikap saling membantu, 

bekerjasama, semangat kekitaan 

dan sayangkan koperasi perlu ada 

dalam setiap diri anggota. Anggota 

hendaklah sentiasa komited dan 



15 
 

dedikasi menyumbang kepada 

kemajuan koperasi.  

 

8. Pengurusan dan pentadbiran 

koperasi haruslah dikendalikan oleh 

Lembaga yang dilantik oleh 

anggota koperasi dalam Mesyuarat 

Agung. Untuk itu, Lembaga koperasi 
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hendaklah bertanggungjawab 

melaksanakan segala dasar yang 

telah diputuskan dalam Mesyuarat 

Agung.  

 

9. Koperasi perlu mempunyai 

kepimpinan yang jujur, dinamik dan 

progresif dan mampu membawa 
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koperasi ke tahap lebih moden. 

Pemimpin-pemimpin perlu 

mengamalkan kaedah terbaik (best 

practices) dalam setiap aspek 

koperasi.  Oleh itu, anggota 

berperanan memilih dan melantik 

pemimpin yang berkebolehan dan 

berwibawa. Setelah pelantikan, 
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tugas anggota untuk memantau 

dan menilai kepimpinan koperasi 

agar sentiasa menepati kehendak 

dan aspirasi anggota kerana 

koperasi ditubuhkan untuk 

memenuhi keperluan anggota-

anggotanya. 

 



19 
 

Hadirin yang dihormati sekalian 

 

10.    ANGKASA adalah badan 

puncak gerakan koperasi yang 

diiktiraf kerajaan bagi menaungi 

semua koperasi di Malaysia. 

ANGKASA sentiasa komited untuk 

membantu koperasi menjalankan 
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aktiviti dan perkhidmatan yang 

dapat memberi pulangan sosio 

ekonomi yang bermanfaat untuk 

anggota khasnya dan koperasi 

amnya. ANGKASA juga berperanan 

menyatukan dan mewakili gerakan 

koperasi Malaysia di peringkat 

nasional dan antarabangsa. 



21 
 

11. Selaras dengan Deklarasi 

Putrajaya yang dipersetujui antara 

ANGKASA, SKM dan MKM, 

ANGKASA akan membantu 

koperasi untuk merangsang dan 

membangunkan perniagaan 

koperasi agar koperasi mampu dan 

bersedia untuk melibatkan diri 
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dalam perniagaan yang berimpak 

tinggi.   

 

12.    Akhir kata, sekali lagi terima 

kasih kepada anggota Koperasi 

Gerak Usahawan Perlis Berhad yang 

hadir pada hari ini. Saya 

mengucapkan selamat 
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bermesyuarat untuk semua. 

Semoga mesyuarat agung 

permulaan koperasi ini membantu 

anggota membuat perancangan 

yang dapat menentukan hala tuju 

masa depan dan menggerakkan 

koperasi menggerakkan ke arah 
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yang lebih produktif dan berdaya 

saing.  

 

Dengan lafaz 

Bismillahirrahmaanirrahim, saya 

dengan ini merasmikan Mesyuarat 

Agung Permulaan Koperasi Gerak 

Usahawan Perlis Berhad.  


