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Koperasi merupakan suatu bentuk kerja sama dalam perekonomian, kerja 

sama ini terjadi karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Mereka 

bersama sama mengusahakan kebutuhan sehari hari, kebutuahan yang 

berhubungan dengan lembaga maupun rumah tangga. Pada hakikatnya koperasi 

adlah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang atau 

badan hukum yang berdasarkan asas kekeluargaan. di mana koperasi merupakan 

yang sesuai dengan semangat jiwa gotong royong bangsa indonesia. 

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan angotanya pada khususnya 

dan pada masyarakat pada umumnya serta membangun tata perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil, dan makmur 

berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Tujuan peneliti yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut (1) mengetahui kegiatan dan pelaksanaan 

primer koperasi angkatan darat (2) mengetahui bagaimana pelaksanaan koperasi 

bila di prespektifkan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulis kali ini  adalah: (1) 

bagaimana pelaksanaan primer koperasi angkatan darat (2) bagaimana 

pelaksanaan primer koperasi angkatan darat prespektif kompilasi hukum 

ekonomi syariah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan primer koperasi 

angkatan darat adalah (1) dalam pelaksanaan primer koperasi angkatan darat 

para anggota harus melakukan simpanan terlebih dahulu guna untuk dikelola 

oleh pengurus koperasi dan dijadikan dua unit usaha yaitu unit pertokoan dan 

unit simpan pinjam dan setelah itu akan dibagikan hasil usahanya dengan cara 

pembagian sisa hasil usaha dan yang diperkenakan mengunakan unit pinjaman 

adalah khusus dari anggota koperasi sendiri dan wajib mengganti pinjamannya 

apabila terlambat maka akan diambilkan dari gaji bulanan sebagai angota militer 

karena sudah menjadi kesepakatan dalam Rapat Anggota Tahunan yaitu gaji 

para anggota yang tergabung dalam koperasi dijadikan sebagai 

jaminan(2)pelaksanaan koperasi militer yang ada di resimen induk daerah militer 

sesuai jika diprespektifkan dengan akad mudharabah yaitu semua anggota 

melakukan simpanan kepada koperasi dan setelah itu para pengurs melakukan 

usaha yaitu dengan membuat 2 unit kegiatan usaha yaitu unit pertokoan dan unit 

simpan pinjam dan nantinya akan di kelola dan dibagikan hasilnya dengan 

mengunakan cara pembagian sisa hasil usaha adapun dalam pelaksanaan 

pinjaman menggunakan cara Rahn yaitu setiap anggota harus mengembalikan 

pinjamannya dan apabila tidak dikembalikan maka uang gaji sebagai anggota 

militer akan dipotong guna untuk menganti pinjaman dari peminjam . 


