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TEKS UCAPAN PERASMIAN  

YBHG. DATO’ ABDUL FATTAH ABDULLAH 

PRESIDEN ANGKASA 

 

MAJLIS PERASMIAN MESYUARAT 

AGUNG PERMULAAN   

KOPERASI VANILLA BERHAD  

 



2 
 

15 OGOS 2020 (SABTU) 

11.30 PAGI 

BILIK SEMINAR JPAN PAHANG ZON 2, 

TEMERLOH, PAHANG 

_____________________________________ 

 

Bismillahirrahmaanirrahim 
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Assalamualaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh 

 

Terima Kasih Kepada Pengacara Majlis 

 

{SALUTASI DISEDIAKAN URUSETIA 

MAJLIS} 
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Tuan-Tuan dan Puan-Puan Yang 

Dihormati Sekalian 

 

1. Alhamdulillah dengan izin Allah 

S.W.T., kita dapat bersama-sama hadir 

pada pagi yang mulia ini dalam 

Mesyuarat Agung Permulaan Koperasi 

Vanilla Berhad. 
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2. Saya mengambil kesempatan ini 

merakamkan setinggi-tinggi 

penghargaan dan terima kasih 

kepada semua yang hadir pada hari 

ini dan menjemput saya untuk 

merasmikan mesyuarat agung 

permulaan ini. 
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Hadirin yang dihormati sekalian 

 

3. Koperasi adalah wadah kepada 

aktiviti ekonomi dari segi falsafah, 

matlamat dan tujuan serta 

hubungannya dengan masyarakat. 

Koperasi bergerak atas sokongan 

anggotanya kerana ia dimiliki dan 
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dikawal secara demokrasi oleh 

anggota serta anggotalah pelanggan 

utama koperasi. 

 

4. Koperasi bergerak berlandaskan 

prinsip-prinsip koperasi yang hendaklah 

menjadi pegangan setiap anggota 
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yang berpegang kepada nilai sadik, 

amanah dan telus.  

 

5. Bagi sesebuah koperasi yang baru 

ditubuhkan, setiap anggotanya harus 

mengetahui aktiviti ekonomi yang 

hendak diceburi oleh koperasi. Maka di 

sinilah anggota perlu jelas dengan 
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Prinsip Ketiga Koperasi iaitu 

Penglibatan Ekonomi oleh Anggota. 

 

6. Masa depan koperasi bergantung 

kepada sejauh mana keberkesanan 

anggota memainkan peranan masing-

masing. Maju mundur sesebuah 

koperasi terletak pada sumbangan 
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dan penyertaan anggotanya dalam 

setiap aktiviti yang dijalankan. 

 

7. Anggota perlu mempunyai sikap 

saling membantu, bekerjasama, dan 

sayangkan koperasi serta sentiasa 

komited dan dedikasi menyumbang 

kepada kemajuan koperasi.  
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Hadirin yang dihormati sekalian 

 

8. Kemajuan sesebuah koperasi 

bukan semata-mata terletak pada 

komitmen dan tanggungjawab yang 

dimainkan oleh anggota tetapi juga 

pada barisan pengurusan koperasi. 

Pentadbiran koperasi haruslah 
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dikendalikan Lembaga yang dilantik 

oleh anggota dalam Mesyuarat 

Agung. Untuk itu, Lembaga koperasi 

bertanggungjawab melaksanakan 

segala dasar yang telah diputuskan 

dalam Mesyuarat Agung.  
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9. Koperasi perlu mempunyai 

kepimpinan yang jujur, dinamik dan 

progresif dan mampu membawa 

koperasi ke tahap lebih tinggi dengan 

mengamalkan kaedah terbaik (best 

practices) dalam setiap aspek 

koperasi.  Anggota berhak untuk 

memilih dan melantik pemimpin yang 
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dirasakan berkebolehan dan 

berwibawa untuk membawa koperasi 

ke peringkat seterusnya.  

 

10. Setelah itu, menjadi tugas 

anggota untuk memantau dan menilai 

kepimpinan koperasi agar sentiasa 
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menepati kehendak, mandat dan 

aspirasi anggota. 

 

Hadirin yang dihormati sekalian 

 

11.    Sebagai badan puncak gerakan 

koperasi, ANGKASA sentiasa bersedia 

membantu koperasi menjalankan 
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aktiviti dan perkhidmatan yang dapat 

memberi pulangan sosio ekonomi 

yang bermanfaat untuk anggota dan 

koperasi. 

 

12. ANGKASA menyediakan ruang 

dan peluang dalam membantu 

koperasi membangunkan 
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perniagaannya agar mampu dan 

bersedia untuk melibatkan diri dalam 

perniagaan yang berimpak tinggi.   

 

13. Koperasi Vanilla Berhad yang 

ditubuhkan khusus untuk pengusaha 

vanilla kalangan anggota koperasi 

menunjukkan ANGKASA komited 
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membantu koperasi menceburi 

pelbagai jenis perniagaan walaupun 

di Malaysia penanaman vanilla masih 

baru dan belum dikomersilkan.  

 

14. Namun, ini tidak boleh dijadikan 

alasan kerana komitmen anggota 

dalam perniagaan ini pasti 
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membuahkan hasil jika diusahakan 

dengan bersungguh-sungguh kerana 

industri ini mendapat permintaan tinggi 

daripada pengusaha makanan yang 

pada masa ini banyak bergantung 

pada campuran ekstrak, esen dan 

perasa tiruan atau sintetik.  
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15. Iklim Malaysia yang tinggi 

kelembapan dengan hujan 

tahunannya 80 peratus setahun iaitu 

antara 2000mm hingga 2500mm 

sangat sesuai dengan penanaman 

vanilla dan akan membolehkan 

tanaman ini menjadi prospek ekonomi 
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utama bagi koperasi yang menjadi 

pengeluar industri ini.  

 

16.    Akhir kata, sekali lagi terima kasih 

kepada semua anggota Koperasi 

Vanilla Berhad yang hadir pada hari ini. 

Semoga mesyuarat agung permulaan 

ini menjadi penanda aras bagi 
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membantu anggota membuat 

perancangan terbaik dalam 

menentukan hala tuju masa depan 

dan menggerakkan koperasi ke arah 

produktif dan berdaya saing.  

 

Dengan lafaz 

Bismillahirrahmaanirrahim, saya 
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dengan ini merasmikan Mesyuarat 

Agung Permulaan Koperasi Vanilla 

Berhad.  

 

Sekian, terima kasih. 


