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KOPERASI vs. BENTUK BADAN USAHA LAIN 
 

 
Perbedaan Dasar 

Usaha 
Perorangan 

 
Kemitraan  

 
Korporasi  

 
Koperasi  

1. Jumlah orang 
yang diperlukan  

Satu orang saja Setidaknya 
dua orang 
atau lebih 

Setidaknya lima 
orang: sipil dan 
pejabat dapat 
menjadi 
pemegang 
saham  pada 
saat yang sama 

Setidaknya 20 orang: 
orang biasanya 
membentuk koperasi 
primer, pejabat dapat 
menjadi anggota 
federasi atau uni  

2. Status 
kepemilikan 

Pemilik tunggal  Perjanjian 
sederhana 
antara dua 
orang dapat 
disebut 
kemitraan  

Harus terdaftar 
di Departemen 
Perdagangan  

Harus terdaftar di 
Dinas Koperasi 
Kabupaten/Kota 
atau Propinsi. 

3. Persyaratan 
pendaftaran  

Formulir 
permohonan 

Perjanjian 
kemitraan 

Anggaran Dasar, 
Anggaran 
Rumah Tangga, 
dan Pernyataan 
Bank 

Akta pendirian 

Laporan keuangan 
pertama dan tanda 
terima kontribusi 
modal 

Sasaran jangka 
pendek koperasi  

Tandatangan pendiri 

Salinan kartu 
pengenal pendiri 

4. Kontribusi modal Hanya pemilik 
yang menyetor 
modal 

Mitra 
berkontribusi 
tunai atau jasa  

Setiap 
pemegang 
saham 
membayar 
sejumlah saham 
yang ingin dibeli 

Anggota 
berkontribusi  
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Perbedaan Dasar 

Usaha 
Perorangan 

 
Kemitraan  

 
Korporasi  

 
Koperasi  

5. Struktur 
pengurus 

Satu orang 
pengambil 
keputusan  

Mitra 
mengambil 
keputusan 
bersama 

Direksi 
mengambil 
keputusan final 

Rapat Anggota 
mengambil 
keputusan final 

6. Hak suara Tidak ada hak 
suara, karena 
hanya satu 
orang yang 
terlibat 

Suara 
berdasarkan 
saham 

Suara sesuai 
saham; boleh 
menguasakan 
hak suara 

Satu anggota, satu 
suara 

7. Kewajiban Tidak terbatas 
sebagai pemilik 

Tidak terbatas 
sebagai mitra 
kecuali 
perseroan 
komanditer 

Terbatas sampai 
modal dasar 

Terbatas sampai 
modal ditempatkan 

8. Perpajakan Pajak 
penghasilan bagi 
pemilik 

Mitra 
membayar 
pajak atas 
saham  

Laba kena pajak; 
pemegang 
saham 
membayar pajak 
dividen yang 
diterima  

Net surplus tidak 
kena pajak; 
pemegang saham 
membayar pajak atas 
bunga dari modal 
saham yang diterima 

9. Dampak 
Kematian Pemilik, 
Mitra, Pemegang 
Saham atau 
Anggota 

Akhir kegiatan 
usaha 

Kemitraan 
secara 
otomatis 
selesai 

Korporasi 
berlanjut, ahli 
waris menerima 
saham 

Koperasi berlanjut; 
ahli waris menjadi 
anggota bila 
memenuhi syarat 

10. Alasan 
keberadaan 

Laba  Laba atau 
pelayanan 

Laba  Laba dan pelayanan 

 
 
SIFAT DAN KARAKTERISTIK KOPERASI 
 
Koperasi adalah sekumpulan orang atau badan usaha. Koperasi berbeda dari organisasi 
lain karena falsafah, sifat, dan karakternya. 
 
Koperasi berorientasi pelayanan:  

Koperasi didirikan untuk melayani anggotanya dengan menyediakan barang dan jasa 
pada harga yang masuk akal. Anggota menyetor modal kepada koperasi sehingga barang 
dan jasa dapat disediakan lewat kegiatan usaha, bukan demi memaksimalkan laba. Akan 
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tetapi, dalam melayani anggotanya, koperasi tidak bertindak layaknya badan amal. 
“Koperasi bukan untuk laba atau amal; melainkan untuk pelayanan.”  

 
Koperasi berorientasi komunitas:  

 
Koperasi bekerja demi kemakmuran anggotanya dengan mengintegrasikan dirinya ke 
dalam kehidupan komunitas. Koperasi meningkatkan kesejahteraan individu dan 
masyarakat di mana koperasi tersebut berada. 

 
Koperasi berorientasi orang:  

 
Koperasi bukan sekedar instrumen ekonomi yang hanya mengurusi dividen dan imbal 
ekonomi atau finansial. Koperasi adalah alat perubahan demi kemajuan manusia secara 
menyeluruh. 

 
Koperasi dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan anggotanya: 

 
Koperasi adalah dimiliki, dikendalikan dan dimanfaatkan oleh anggota. Keanggotaan 
adalah salahsatu faktor penting dalam keberhasilan sebuah koperasi. Anggota memiliki 
kekuasaan penuh untuk mengelola dan mengendalikan koperasi mereka. Koperasi lebih 
mengutamakan pemanfaatan oleh anggota dibanding non-anggota. 

 
Koperasi adalah badan usaha:  

 
Koperasi bergerak di bidang usaha dengan tanggungjawab kemasyarakatan. Koperasi 
memainkan peranan penting di dalam kehidupan masyarakat dengan memberikan 
layanan dan bekerja secara efisien dan responsif seperti badan usaha dan keuangan 
lainnya. 

 
Perkembangan terbaik koperasi adalah lewat kemandirian dan gotong-royong: 

 
Asas saling mendukung berlaku. Akan tetapi, sebelum meminta atau memohon bantuan 
dari luar, kemandirian dan kemampuan diri wajib dipertimbangkan. Bantuan dari luar 
diterima tetapi koperasi harus tumbuh lebih kuat dengan modal sumberdaya sendiri 
daripada mengandalkan bantuan. 

 
Manfaat terbaik koperasi adalah ketika mereka menjawab kebutuhan anggota: 

 
Penting untuk menggunakan pendekatan dan teknik yang tepat guna menjamin 
kebutuhan anggota dimengerti dan diakui sebelum sebuah koperasi didirikan. 
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Perkembangan terbaik koperasi adalah dari bawah ke atas:   
 

Koperasi primer adalah dasar seluruh struktur koperasi. Mengerjakan bagian atas sebelum 
dasar/fondasi adalah seperti memasang atap rumah sebelum fondasi dibuat. Oleh karena 
itu, koperasi sekunder atau tersier (lihat modul 4 sesi 5) tidak mendahului koperasi primer. 

 
Perkembangan koperasi didorong lewat pendekatan multi-sektor: 

 
Pendekatan lintas sektor memperlancar dan mempertahankan perkembangan koperasi 
selain memperkuat komunitas. 
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