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TEKS UCAPAN  

YBHG. DATO’ FATTAH ABDULLAH 

PRESIDENT ACO 

 

SOFT LAUNCHING & BUSINESS GATHERING OF RKI 

PAYMENT 

 

14 OGOS 2019 (RABU) 

AUDITORIUM, 2nd FLOOR KANTOR KEMENTERIAN 

KOPERASI & UKM 

JAKARTA 

______________________________________________ 

 

Bismillahhirrahmanirrahim 

 

Menteri Koperasi dan SME 

 

Presiden DEKOPIN 

 

Presiden iSynergy 

 

Presiden RKI 

 

Pengarah JASINDO 
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Pegawai-pegawai tertinggi Koperasi dan 

seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang 

dihormati sekelian. 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

dan salam sejahtera. 

 

Alhamdulillah bersyukur ke hadrat ALLAH S.W.T. 

kerana dengan limpah dan kurniaNya kita 

diberi keizinan untuk sama-sama meraikan 

program Soft Launching & Business Gathering of 

RKI Payment pada hari ini.   

 

Saya mengucapkan setinggi – tinggi tahniah 

dan syabas kepada iSynergy dan RKI atas 

pelancaran produk pada hari ini. Mudah-

mudahan kejayaan anda semua pada hari ini 

adalah titik permulaan untuk kejayaan yang 

seterusnya.    

 

Di pihak ACO, saya melihat pelancaran produk 

ini adalah salah satu kejayaan koperasi 

diperingkat Indonesia dan seterusnya boleh 

dikembangkan di peringkat ASEAN dengan 

melebarkan sayap produk ini dengan 

kerjasama koperasi-koperasi di negara ASEAN.  
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Saya percaya dalam situasi masa kini, saya 

amat yakin dengan kapasiti ACO untuk 

menjadi salah satu enjin pertumbuhan ekonomi 

koperasi negara-negara ASEAN dan diharap 

koperasi-koperasi di Indonesia dapat 

mengambil peluang ini untuk bekerjasama 

dengan koperasi-koperasi di negara ASEAN 

yang lain.  

 

Hadirin dan hadirat yang dihormati, 

 

ACO telah berjaya mendapat pengiktirafan 

oleh Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN) dan telah dibenarkan untuk 

menggunakan nama dan logo ASEAN. Aktiviti 

utama yang dianjurkan oleh ACO adalah 

ASEAN Co-operative Organization (ACO) Trade 

Exhibition, Conference & Business Matching 

(ACOTEX 2018) dan ACO Conference 2018.  

 

Selain daripada itu juga, pada tahun 2018 ACO 

juga telah menganjurkan beberapa lawatan 

perdagangan koperasi ASEAN ke Myanmar, 

Vietnam, Cambodia, Laos dan Kepulauan Riau, 

Indonesia untuk kunjungan hormat ahli-ahli 
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ACO, meneroka jaringan perniagaan dan 

potensi pasaran ASEAN. 

 

Pada tahun 2020, ACO merancang akan 

memainkan peranan yang lebih agresif, efektif 

dan efisyen bagi merealisasikan kerjasama 

ekonomi antara koperasi dalam kalangan 

negara-negara ASEAN. Antara perancangan 

yang akan dijalankan ialah ASEAN Mall iaitu 

Program Pembangunan Produk Koperasi di 

Negara-negara ASEAN dan ACO Business 

Forum yang akan dijadikan platform untuk ahli-

ahli ACO Forum untuk membincangkan 

kerjasama dan peluang perniagaan.  

 

ASEAN Mall adalah satu platform untuk 

pemasaran produk-produk koperasi ASEAN 

dipamerkan di setiap negara. Saya berhasrat 

agar konsep “satu negara satu produk” dapat 

direalisasikan dan ACO akan menjadi ejen 

promosi produk ASEAN. Saya berhasrat dan 

bercita-cita agar pada satu hari nanti ACO 

dapat mengeluarkan produk ASEAN di bawah 

jenama ACO Produk. 
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Dengan adanya platform ACO ini, saya 

menggesa agar koperasi Indonesia dapat 

mengambil peluang untuk memajukan 

perniagaan koperasi di peringkat ASEAN dan 

Kementerian Koperasi Indonesia turut serta 

DEKOPIN sebagai badan apeks koperasi 

Indonesia memberi sokongan terhadap 

program-program yang akan dijalankan oleh 

ACO pada masa-masa akan datang.  

 

ANGKASA akan menganjurkan Malaysia 

Carnival of Cooperatives Product & Services 

(MACCOPS 2019) yang akan diadakan pada 

28 – 30 November 2019 di Persada Johor, Johor 

Bahru. Program ini merupakan program yang 

dijalankan 2 tahun sekali dan pada tahun ini 

merupakan kali ke-4 diadakan. Sejak 

diperkenalkan pada 2014, MACCOPS telah 

berjaya mencapai sejumlah RM70 juta nilai 

dagangan koperasi, menarik seramai 35,000 

pengunjung dan edisi yang akan datang 

dijangka menyaksikan peningkatan. 
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Pihak ANGKASA telah menghantar jemputan 

MACCOPS 2019 kepada semua koperasi 

terutamanya di peringkat Asia Pasifik untuk 

menyertai pameran produk koperasi ini. Antara 

kelebihan menyertai MACCOPS 2019 ialah 

memberi peluang kepada koperasi 

antarabangsa untuk menerokai kerjasama dan 

peluang-peluang perniagaan baru. Selain itu 

juga, MACCOPS 2019 mensasarkan untuk 

menjadi Hub halal ekonomi dari pelbagai 

negara untuk diterokai oleh koperasi yang 

menyertai. Ia juga bermanfaat untuk para 

peserta berkongsi pengalaman dan memberi 

pendedahan. Saya menyeru agar peluang ini 

boleh diambil oleh koperasi Indonesia untuk 

menjadi pempamer di MACCOPS 2019. 

 

Hadirin dan hadirat yang dihormati, 

 

Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan 

ini untuk mengucapkan jutaan tahniah kepada 

Rumah Koperasi Indonesia (RKI) dan iSynergy 

atas pelancaran produk pada hari ini. Semoga 

usaha kita ini terus diberkati Allah SWT serta 

dapat memberi kebaikan kepada semua pihak 

dan akan menjadi pemangkin kepada 
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penjanaan ekonomi ahli-ahli koperasi secara 

khususnya dan kepada semua pihak yang 

terlibat secara amnya dan pada masa sama 

akan menaikkan martabat warga koperasi itu 

sendiri.  

 

Sekian, Wabillahi taufik wal hidayah wa 

salamualikum wa rahamtullahi wa barakatuh. 


