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Jenis dan Kategori Koperasi 
 

 
 
Struktur modal sebagian besar koperasi di Indonesia lemah karena terbatasnya 
kemampuan mereka untuk memobilisasi modal mereka sendiri baik dari aktifitas usaha 
mereka sendiri maupun dari anggota. Koperasi hanya mempunyai akses terbatas kepada 
sumber modal eksternal. Koperasi yang secara finansial kuat dan mandiri dapat 
memainkan peranan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan dari 
sana berkontribusi terhadap distribusi pendapatan yang lebih merata.  
 
Jenis-jenis Koperasi 
 
Di Indonesia, jenis koperasi yang paling umum adalah sebagai berikut:  
 

1. Koperasi Kredit– meningkatkan kehati-hatian di antara anggota dan menciptakan 
dana untuk menyediakan pinjaman bagi tujuan produktif 

2. Koperasi Konsumsi – memperoleh dan mendistribusikan komoditas kepada anggota 
dan non-anggota 

3. Koperasi Produsen – melaksanakan produksi bersama, di bidang pertanian atau 
industri 

4. Koperasi Pemasaran – bergerak di bidang pasokan input produksi kepada anggota 
dan memasarkan produk anggota 

5. Koperasi Jasa – bergerak di sektor kebersihan, pertukangan, perawatan medis dan 
gigi, transportasi, asuransi, dan jasa sejenis lain 

6. Koperasi Multi-guna – menggabungkan dua jenis kegiatan usaha atau lebih jenis-
jenis koperasi lainnya. Sebagian besar koperasi di Indonesia adalah jenis ini. 

 
Kategori Koperasi 
 
Koperasi dikategorikan sebagai berikut: 
  
Koperasi primer bergerak di level akar rumput atau lokal. Dalam industri perikanan laut, 
koperasi primer adalah wadah berdasarkan keanggotaan penduduk dalam sebuah 
komunitas atau kampung nelayan. Koperasi primer meninjau keanggotaan, melakukan 
pengukuran kebutuhan, menciptakan dan melaksanakan rencana pengembangan usaha, 
serta memobilisasi dan mengelola sumberdaya mereka. Sebagian besar informasi dalam 
manual pelatihan ini berfokus pada level primer.  
  

HHHaaannndddooouuuttt

 151



 

Koperasi sekunder adalah federasi regional koperasi primer. Pada industri perikanan laut, 
koperasi sekunder dapat membentuk federasi koperasi nelayan berbasis komunikasi 
bersertifikat MAC seluruh Bali dari seluruh pulau. Peran utama koperasi sekunder adalah 
menyediakan layanan pendukung bagi koperasi anggota. Layanan ini dapat mencakup 
layanan informasi, seperti menjaga koperasi primer tetap mengetahui undang-undang atau 
ketentuan yang berlaku. Peran penting lain dari koperasi sekunder adalah membina 
hubungan antar koperasi primer (untuk memperkuat kerjasama dan networking di antara 
mereka), dan antara koperasi primer dan koperasi tersier.  
  
Koperasi tersier adalah federasi koperasi pada level nasional. Dalam industri perikanan 
laut, koperasi tersier dapat berupa federasi koperasi nelayan bersertifikat MAC di 
Indonesia. Koperasi tersier memiliki empat peran utama:  

 Pertama dan paling penting, mereka wajib menyediakan link antara koperasi 
anggota dan pemerintah, menyampaikan tujuan dan kebutuhan organisasi ini 
kepada pemerintah dan melobi dukungan dari pemerintah.  

 Kedua, koperasi tersier bertanggungjawab menyusun kurikula pelatihan dan 
peningkatan kecakapan pada tingkat primer dan sekunder.  

 Ketiga, koperasi ini harus bekerja untuk menyediakan dukungan finansial bagi 
anggota mereka di tingkat akar rumput.  

 Keempat, koperasi tersier bertanggungjawab memperkuat jejaring pada tingkat 
regional, atau koperasi sekunder.  
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