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PENERAPAN KONSEP TRI HITA KARANA PADA

PERUSAHAAN PEMBIBITAN DAN PEMBESARAN LELE

MINA DALEM SARI DI DESA PEGUYANGAN KANGIN

DENPASAR UTARA

1. Latar Belakang.

Tri Hita Karana merupakan suatu konsep hubungan yang harmonis yang ada

dalam ajaran agama Hindu. Konsep ini sudah terbukti sebagai konsep yang sangat

penting dalam suatu kegiatan apapun dan bersifat sangat universal. Konsep ini juga

merupakan keseimbangan yang mampu menjaga sebagai stabilitator dari goncangan

dan gangguan yang mencoba mengganggu eksistensinya. Konsep ini saat ini menjadi

konsep yang ditanamkan pada kegiatan usaha atau bisnis, guna menjaga eksistensi

bisnisnya. Dengan kata lain, Tri Hita Karana menjadi fondasi dari usaha-usaha bisnis,

terutama di Bali.

Tri Hita Karana berasal dari kata Tri yang berarti tiga, Hita berarti

kemakmuran, dan Karana berarti penyebab. Jadi, Tri Hita Karana berarti tiga penyebab

kemakmuran. Adapun penjabaran dari Tri Hita Karana adalah:

- Parhyangan, merupakan hubungan yang bersifat vertical, atau hubungan antara

manusia dengan tuhan sebagai sang pencipta. Hubungan ini merupakan wujud rasa

syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karna kesadaran kita semua bahwa segala

sesuatunya berasal dari Nya.

- Pawongan, merupakan hubungan yang baik antara manusia dengan manusia.

Hubungan social yang baik akan menciptakan keharmonisan. Dalam usaha atau

bisnis, hubungan ini merupakan modal dasar dalam membangun dan
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pengembangan usaha. Suatu usaha yang baik haruslah memiliki relasi yang baik,

sehingga bisa melancarkan semua kegiatan usaha yang dilakukan.

- Palemahan, merupakan hubungan antara manusia dengan alam. Hubungan ini

merupakan suatu tanggung jawab social untuk menjaga lingkungan sebagai ciptaan

Tuhan yang sangat agung. Dalam suatu usaha, konsep palemahan sangat penting

dilakukan untuk menjaga kegarmonisan, sebab apabila lingkungan sampai

tereksploitasi, maka akan berakibat buruk bagi kelangsungan usaha itu.

Disebuah pengusaha pembibitan dan pembesaran lele di desa peguyangan

kangin yang bernama Mina Dalem Sari, sudah terlihat adanya unsure-unsur Tri Hita

Karana disana. Terlihat dari adanya Pelinggih, symbol-simbol agama, serta kegiatan

upacara agama. Untuk lebih jelas dan lebih lengkap, penulis mencoba melakukan

survey langsung dan wawancara kepada pemilik usaha tentang unsur Tri Hita Karana

yang diterapkan diareal usaha itu.

2. Rumusan Masalah.

Dari rumusan uraian diatas, penulis mencoba menganalisa seberapa besar

unsur Tri Hita Karana diterapkan diareal usaha pembibitan dan pembudidayaan lele

Mina Sari Dalem didesa peguyangan kangin.

3. Tujuan Kegunaan Penelitian.

- Sebagai analisis seberapa besar Mina Dalem Sari melakukan Tri Hita Karana dalam

menjalankan usaha.

- Sebagai acuan bagi para pengusaha lain untuk memahami pentinnya penerapan Tri

Hita Karana dalam kegiatan usaha.

- Sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan

dengan penerapan Tri Hita Karana.
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4. Pembahasan

Penelitian dilakukan dengan melakukan survey langsung kelokasi dan

melakukan interview kepada pemilik usaha tersebut. Adapun hal-hal yang menjadi

bahan penelitian adalah elemen Tri Hita Karana yang dijabarkan pada tabel 1.1

dibawah

Tabel 1.1

Elemen penjabaran aspek THK pada usaha budidaya lele Mina Dalem Sari di desa

Peguyangan Kangin

No Hubungan antar

subsistem

Elemen

I. Software dengan pola pikir Tidak memiliki elemen

I. Hardware dengan pola

pikir

 Pemakaian symbol-simbol agama dan benda

sakral sebagai hiasan areal bisnis

 Keberadaan bangunan tempat peribadatan

(pura) diareal lokasi usaha

 Kontribusi hotel terhadap kegiatan keagamaan

disekitar areal usaha

 Kontribusi perusahaan dalam proses

pembangunan pura yang ada disekitar lokasi

usaha

III. Humanware dengan pola

pikir

 Upaya pelestarian dan pengembangan budaya

Bali di areal usaha

 Upaya pengembangan kesenian tradisional di

areal usaha

 Pemberian kesempatan bagi karyawan untuk
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melaksanakan kegiatan keagamaan

IV. Organoware dengan pola

pikir

 Kegiatan sosialisasi THK bagi para

pengunjung usaha

 Kegiatan ritual di areal usaha

 Lokasi tempat suci yang seharusnya sesuai

dengan konsep arsitektur Bali

 Penanggung jawab pelaksanaan upacara

keagamaan sehari-hari di areal usaha

V. Infoware dengan pola pikir  Kepemilikan buku/video/tape yang berkaitan

dengan THK

 Kondisi pura di tempat usaha

 Nama ruangan dan bangunan seharusnya

kontekstual dengan budaya local

 Tempat pura di areal usaha seharusnya

dibagian hulu tempat usaha

 Dharma wacana pada setiap upacara odalan di

pura tempat usaha

VI. Software dengan social  Program usaha untuk pengembangan

organisasi social disekitar tempat usaha

 Ada tidaknya konflik antar karyawan dengan

pihak manajemen

 Sulit tidaknya penyelesaian konflik dengan

pihak masyarakat

 Pelaksanaan K3 (Kesehatan dan Keselamatan

Kerja)

 Fasilitas cuti bagi karyawan

 Jaminan pada karyawan yang sakit

 Program mempekerjakan penderita yang cacat
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 Penghargaan pada karyawan yang berprestasi

 Check up kesehatan bagi karyawan bagian

dapur setiap enam bulan

VII. Hardware dengan social  Kesediaan pengusaha menampung hasil

produksi masyarakat sekitarnya

 Kegiatan bagi pelestarian budaya Bali

 Bonus dan tunjangan hari raya bagi karyawan

 Distribusi gaji yang proporsional antara

manajemen puncak (top), menengah (middle),

dan bawah (low)

 Fasilitas kesehatan bagi karyawan

 Fasilitas olah raga bagi karyawan

 Ada tidaknya koperasi bagi karyawan

Dari survey dan interview yang dilakukan, didapat data-data sebagai berikut

yang dijabarkan pada table 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2

Elemen penjabaran aspek THK pada usaha budidaya lele sangkuriang di desa

peguyangan

No Hubungan antar

subsistem

Elemen

I. Software dengan pola pikir Tidak memiliki elemen

II. Hardware dengan pola

pikir

 Pemakaian symbol-simbol agama dan benda

sakral sebagai hiasan areal bisnis X

 Keberadaan bangunan tempat peribadatan
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(pura) diareal lokasi usaha √

 Kontribusi pengusaha terhadap kegiatan

keagamaan disekitar areal usaha √ (upacara

disekitar banjar)

 Kontribusi perusahaan dalam proses

pembangunan pura yang ada disekitar lokasi

usaha √ (pembangunan disekitar banjar)

III. Humanware dengan pola

pikir

 Upaya pelestarian dan pengembangan budaya

Bali di areal usaha √

 Upaya pengembangan kesenian tradisional di

areal usaha √ (sedikit)

 Pemberian kesempatan bagi karyawan untuk

melaksanakan kegiatan keagamaan √

IV. Organoware dengan pola

pikir

 Kegiatan sosialisasi THK bagi para pengunjung

usaha X

 Kegiatan ritual di areal usaha √

 Lokasi tempat suci yang seharusnya sesuai

dengan konsep arsitektur Bali √

 Penanggung jawab pelaksanaan upacara

keagamaan sehari-hari di areal usaha √

(pemilik)

V. Infoware dengan pola pikir  Kepemilikan buku/video/tape yang berkaitan

dengan THK X

 Kondisi pura di tempat usaha √

 Nama ruangan dan bangunan seharusnya

kontekstual dengan budaya local √

 Tempat pura di areal usaha seharusnya dibagian

hulu tempat usaha √
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 Dharma wacana pada setiap upacara odalan di

pura tempat usaha X

VI. Software dengan social  Program usaha untuk pengembangan organisasi

social disekitar tempat usaha √ (program

penghijauan)

 Ada tidaknya konflik antar karyawan dengan

pihak manajemen X

 Sulit tidaknya penyelesaian konflik dengan

pihak masyarakat X

 Pelaksanaan K3 (Kesehatan dan Keselamatan

Kerja)

 Fasilitas cuti bagi karyawan √

 Jaminan pada karyawan yang sakit √

 Program mempekerjakan penderita yang cacat

X

 Penghargaan pada karyawan yang berprestasi √

 Check up kesehatan bagi karyawan bagian

dapur setiap enam bulan X

VII. Hardware dengan social  Kesediaan pengusaha menampung hasil

produksi masyarakat sekitarnya √

 Kegiatan bagi pelestarian budaya Bali √

 Bonus dan tunjangan hari raya bagi karyawan X

 Distribusi gaji yang proporsional antara

manajemen puncak (top), menengah (middle),

dan bawah (low) √

 Fasilitas kesehatan bagi karyawan X

 Fasilitas olah raga bagi karyawan X

 Ada tidaknya koperasi bagi karyawan X
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Adapun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada pemilik usaha, yang merupakan

komparasi atau perbandingan antara harapan ideal dengan keadaan actual antara lain:

Tabel 1.3

DAFTAR PERNYATAAN

A. Parhyangan

No
.

Uraian
Respons/Tanggapan

Harapan Ideal Keadaan Aktual
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

I. Hubungan subsistem pola pikir
dengan sub sistem software (tidak
ada elemen matriks)

II. Hubungan susbsistem pola pikir
dengan subsistem hardware

2.1
.

Simbol-simbol agama dan benda
sakral seharusnya tidak dipakai
sebagai hiasan di hotel

√ √

2.2
.

Perusahaan idealnya memiliki
tempat peribadatan (pura)

√ √

2.3
.

Perusahaan idealnnya berkontribusi
terhadap kegiatan keagamaan di
sekitarnya

√ √

2.4
.

Perusahaan idealnya memberi
kontribusi dalam proses
pembangunan pura di sekitar
perusahaan

√ √

Total nilai 0 0 1 0 3 1 0 2 0 1

Nilai rata-rata 0 0 0.25 0 0.75 0.25 0 0.50 0 0.25

III. Hubungan subsistem pola pikir
dengan subsistem humanware

3.1
.

Upaya pelestarian dan
pengembangan budaya Bali di areal
usaha

√ √
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3.2
.

Upaya pengembangan kesenian
tradisional di areal usaha

√ √

3.3
.

Pemberian kesempatan bagi
karyawan untuk melaksanakan
kegiatan keagamaan

√ √

Total nilai 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0

Nilai rata-rata 0 0.33 0 0 0.66 0.33 0.33 0 0.33 0

IV. Hubungan subsistem pola pikir
dengan subsistem organoware

4.1
.

Kegiatan sosialisasi THK bagi para
pengunjung usaha

√ √

4.2
.

Perusahaan idealnya melakukan
kegiatan ritual secara periodik di
lingkungan perusahaan

√ √

4.3
.

Letak tempat suci di perusahaan
idealnya sesuai dengan konsep
arsitektur tradisional Bali

√ √

4.4
.

Perusahaan idealnya mempunyai
penanggung jawab pelaksanaan
upacara keagamaan sehari-hari

√ √

Total nilai 0 1 0 1 2 1 2 0 0 1

Nilai rata-rata 0 0.25 0 0.25 0.50 0.25 0.50 0 0 0.25

V. Hubungan subsistem pola pikir
dengan subsistem infoware

5.1
.

Perusahaan idealnya memiliki
buku/video/tape yang berkaitan
dengan THK

√ √

5.2
.

Tempat peribadatan (pura) dihotel
seharusnya dipelihara dengan baik.

√ √

5.3
.

Tempat peribadatan (pura) di
perusahaan seharusnya terletak di
bagian hulu perusahaan

√ √

5.4
.

Tiap upacara piodalan di
perusahaan, idealnya ada dharma
wacana (ceramah keagamaan)

√ √

Total nilai 1 0 1 0 2 2 0 0 0 2

Nilai rata-rata 0.25 0 0.25 0 0.50 0.50 0 0 0 0.50
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B. Pawongan

No

.
Uraian

Respons/Tanggapan

Harapan Ideal Keadaan Aktual

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

I. Hubungan subsistem sosial dengan

subsistem software

1.1

.

Perusahaan  seharusnya memiliki

program pengembangan organisasi

sosial

√ √

1.2

.

Idealnya tidak ada konflik

antarkaryawan maupun antara

manajemen perusahaan dengan

karyawan

√ √

1.3

.

Jika ada konflik dengan masyarakat,

pihak perusahaan seharusnya tidak

pernah kesulitan menyelesaikannya.

√ √

1.4

.

Perusahaan seharusnya memiliki dan

melaksanakan secara periodiK

kebijakan K3

√ √

1.5

.

Perusahaan seharusnya memberikan

fasilitas cuti bagi karyawannya

√ √

1.6

.

Perusahaan seharusnya memberikan

jaminan kepada karyawannya yang

sakit

√ √

1.7

.

Perusahaan seharusnya mempunyai

program mempekerjakan penderita

cacat

√ √
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1.8

.

Perusahaan seharusnya memberikan

penghargan kepada karyawan yang

berprestasi

√ √

Total nilai 0 1 2 2 3 0 1 2 3 2

Nilai rata-rata 0 0.13 0.25 0.25 0.37 0 0.13 0.25 0.37 0.25

II. Hubungan subsistem sosial dengan

subsistem hardware

2.1

.

Perusahaan seharusnya mempunyai

kegiatan pelestarian budaya Bali

√ √

2.2

.

Karyawan perusahaan idealnya

mendapat bonus dan tunjangan hari

raya secara proporsional

√ √

2.3

.

Distribusi gaji karyawan perusahaan

seharusnya proporsional  antara

manajemen puncak, menengah dan

bawah

√ √

2.4

.

Perusahaan seharusnya menyediakan

fasilitas kesehatan bagi

karyawannya

√ √

2.5

.

Perusahaan seharusnya menyediakan

fasilitas olah raga bagi karyawannya

√ √

2.6

.

Perusahaan seharusnya memiliki

koperasi karyawan

√ √

Total nilai 0 0 1 3 2 0 1 2 1 2

Nilai rata-rata 0 0 0.17 0.5 0.33 0 0.17 0.33 0.17 0.33

III. Hubungan subsistem sosial dengan

subsistem humanware

3.1 Perusahaan seharusnya mempunyai √ √
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. kegiatan pemberdayaan organisasi

tradisional di sekitar perusahaan

3.2

.

Perusahaan seharusnya memiliki

kepedulian terhadap masalah social

di sekitar perusahaan

√ √

3.3

.

Perusahaan idealnya

memilikimkegiatan pembinaan anak

asuh

√ √

3.

4.

Perusahaan seharusnya memiliki

kegiatan untuk memberdayakan

SDM internal

√ √

3.5

.

Perusahaan idealnya memiliki

kegiatan untuk memberdayakan

SDM di sekitar perusahaan

√ √

3.6

.

Perusahaan seharusnya merasa wajib

menampung tenaga kerja yang ada

di sekitar perusahaan

√ √

3.7

.

Perusahaan seharusnya menjamin

keberadaan serikat pekerja

perusahaan

√ √

3.8

.

Perusahaan seharusnya mengadakan

pertemuan secara berkala dengan

Bipartit atau Tripartit

√ √

Total nilai 0 0 2 4 2 1 1 0 3 3

Nilai rata-rata 0 0 0.25 0.50 0.25 0.13 0.13 0 0.37 0.37

IV. Hubungan subsistem sosial dengan

subsistem organoware (tidak ada

elemen matriks)
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V. Hubungan subsistem sosial dengan

subsistem infoware

5.1

.

Seharusnya terjadi komunikasi yang

harmonis antara perusahaan dengan

masyarakat di sekitarnya.

√ √

5.2

.

Adanya fasilitas informasi seperti

harian Koran kepada karyawan

√ √

Total nilai 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Nilai rata-rata 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5

C. Palemahan

No

.
Uraian

Respons/Tanggapan

Harapan Ideal Keadaan Aktual

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

I. Hubungan subsistem

artefak/kebendaan dengan sub

sistem software

1.1

.

Perusahaan seharusnya memiliki

pengolahan limbah padat,

composting, pemisahan sampah dan

daur ulang

√ √

1.2

.

Pembangunan perusahaan idealnya

berdasarkan konsep tri angga

√ √

1.3

.

Pengaturan ruang perusahaan

idealnya berdasarkan konsep tri

mandala

√ √

1.4 Perusahaan idealnya memiliki √ √
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. instalasi pengolahan air limbah

(IPAL)

1.5

.

IPAL yang dimiliki perusahaan

seharusnya beroperasi secara

kontinyu

√ √

1.6

.

Output dari operasi IPAL idealnya

dites di laboratorium setiap tiga

bulan sekali sesuai ketentuan

AMDAL (RKL UPL atau UKL

UPL) atau dokumen sejenis.

√ √

Total nilai 0 0 0 4 2 0 2 0 3 1

Nilai rata-rata 0 0 0 0.67 0.33 0 0.33 0 0.5 0.17

II. Hubungan susbsistem

artefak/kebendaan dengan subsistem

hardware (tidak ada elemen matriks)

III. Hubungan subsistem pola pikir

dengan subsistem humanware

3.1

.

Perusahaan seharusnya memiliki

kegiatan penyelamatan dan

pelestarian lingkungan

√ √

3.2

.

Perusahaan seharusnya

mengolah/mengelola sumberdaya

alam secara efisien.

√ √

3.3

.

Perusahaan seharusnya tidakpernah

konflik dengan masyarakat karena

faktor lingkungan

√ √

3.4

.

Produk (lele) yang dijual

seharusnya bebas dari bahan-bahan

√ √
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kimia dan dites sesuai dengan

peraturan, minimal dua kali setahun

Total nilai 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0

Nilai rata-rata 0 0 0 0 1 0.25 0.75 0 0 0

IV. Hubungan subsistem

artefak/kebendaan dengan subsistem

organoware

4.1

.

Perusahaan idealnya mempunyai

system pengolahan limbah B-3

√ √

4.2

.

Perusahaan seharusnya melakukan

kiat-kiat penghematan penggunaan

air

√ √

4.3

.

Perusahaan seharusnya melakukan

penghematan penggunaan energy.

√ √

Total nilai 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0

Nilai rata-rata 0 0 0 0.33 0.67 0 0.33 0.33 0.33 0

V. Hubungan subsistem

artefak/kebendaan dengan subsistem

infoware

5.1

.

Perusahaan seharusnya memiliki

dokumen lingkunganm sesuai aturan

yang berlaku

√ √

5.2

.

Perusahaan seharusnya melakukan

pemantauan dan pelaporan mutu

lingkungan secara berkala

√ √

Total nilai 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Nilai rata-rata 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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SARAN/KOMENTAR

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5. Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan diatas, terlihat bahwa perusahaan pembibitan dan

pembesaran ikan lele Mina Dalem Sari di desa peguyangan kangin sudah cukup

banyak menggunakan konsep Tri Hita Karana dalam menjalankan usahanya. Akan

tetapi, masih banyak juga hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk lebih memberikan

keharmonisan, baik secara Parhyangan (manusia dengan Tuhan), Pawongan (manusia

dengan manusia), ataupun Palemahan (manusia dengan lingkungan). Untuk itu

disarankan kepada pemilik dan ataupun pengelola usaha untuk lebih meningkatkan

kegiatan-kegiatan yang ada pada konsep Tri Hita Karana, sehingga lebih harmoni dan

untuk menciptakan usaha yang bertahan langgeng dalam eksistensinya.
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