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PERANAN HUKUM DALAM MENJAGA KEAJEGAN  
KONSEP TRI HITA KARANA DI BALI 

Oleh I Nyoman Gede Remaja, S.H., M.H.4 
 

Abstrak: Tri Hita Karana menekankan pada tiga hubungan kehidupan 
manusia dalam dunia ini, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, 
hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan 
alam atau lingkungan hidup sekitarnya. Kebahagiaan hidup akan tercapai 
manakala manusia mampu menjaga ketiga hubungan itu dengan baik. 
Fakta yang terjadi sekarang ini adalah arus globalisasi dan kemajuan 
teknologi dan informasi tidak saja membawa dampak positif terhadap 
manusia tetapi juga memberikan ekses negatif dalam perkembangan 
umat manusia di dunia ini. Ekses negatif ini juga berpengaruh besar 
dalam sendi-sendi dasar kehidupan manusia termasuk dalam 
pengejawantahan konsep Tri Hita Karana. Salah satu sarana yang dapat 
dipakai untuk menjaga keajegan pelaksanaan Konsep Tri Hita Karana di 
masyarakat adalah menggunakan dan mengoptimalkan sarana hukum. 
Dalam Teorinya Roscoe Pound mengenai “law as a tool of social 
engineering,”  dinyatakan bahwa hukum dipakai sebagai sarana untuk 
merekayasa masyarakat. Merekayasa dalam arti mengubah perilaku 
manusia. 

 
Kata Kunci: Konsep Tri Hita Karana, dan hukum. 
 

Pendahuluan 

Tri Hita Karana merupakan istilah yang sangat dikenal dalam kehidupan 

masyarakat di Bali. “Tri” artinya tiga, “Hita” artinya kebahagian, dan “Karana” 

artinya penyebab. Jadi “Tri Hita Karana” diartikan sebagai tiga penyebab 

kebahagiaan manusia. Kebahagian merupakan tujuan dari hidup manusia, 

tidak ada manusia di dunia ini yang tidak menginginkan mendapatkan 

kebahagiaan dalam hidupnya. Namun demikian, terkadang konsep ini mudah 

untuk diucapkan, tapi sangat susah untuk didapatkan. Konsep Tri Hita 

Karana ini memberikan jalan dan pedoman kepada manusia untuk dapat 

meraih suatu kebahagiaan itu. Masalahnya adalah bisa atau tidak, mau atau 

tidak mau kita mengikuti jalan yang diberikan dalam falsafah Tri Hita Karana 

tersebut? Semua berpaling kepada pilihan kita selaku manusia.  

                                                 
4
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Pada hakikatnya ajaran Tri Hita Karana menekankan pada tiga 

hubungan kehidupan manusia dalam dunia ini, yaitu hubungan manusia 

dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan 

manusia dengan alam atau lingkungan hidup sekitarnya. Artinya kebahagiaan 

hidup akan tercapai manakala manusia mampu menjaga ketiga hubungan itu 

dengan baik.  

Fakta yang terjadi sekarang ini adalah arus globalisasi dan kemajuan 

teknologi dan informasi tidak saja membawa dampak positif terhadap 

manusia tetapi juga memberikan ekses negatif dalam perkembangan umat 

manusia di dunia ini. Ekses negatif ini juga berpengaruh besar dalam sendi-

sendi dasar kehidupan manusia termasuk dalam pengejawantahan konsep 

Tri Hita Karana. 

Pura sebagai tempat menghubungkan diri manusia dengan Tuhannya, 

sekarang ini tidak hanya diperuntukkan untuk tempat sembahyang tetapi 

dengan alasan-alasan tertentu telah dipakai sebagai objek pariwisata. Orang 

Asing telah dengan bebasnya masuk ke areal Pura yang dulunya sangat kita 

sakralkan. Orang Hindu dalam bersembahyang ke Pura atau memasuki Pura 

banyak sekali pantangan yang harus ditaati. Perempuan yang menstruasi 

tidak boleh masuk pura, orang yang memiliki halangan kedukaan tidak boleh 

sembahyang ke Pura, orang yang memiliki upacara pernikahan tidak boleh 

sembahyang ke pura, orang yang memiliki bayi belum kepus pungsed 

dilarang ke Pura, orang dalam keadaan marah atau sebel dalam pikirannya 

tidak boleh ke Pura, dan yang lainnya. Tetapi pernahkah orang-orang asing 

yang masuk ke Pura itu ditanyakan atau dipastikan tidak dalam keadaan-

keadaan yang telah disebutkan di atas. Siapa yang menjamin bahwa mereka 

tidak dalam keadaan seperti itu, karena mereka berbeda dengan kita. Kalau 

kita punya keyakinan yang sangat mendasar bahwa kalau kita melanggar 

pantangan itu, maka akan membuahkan hasil yang negatif kepada kita 

sendiri, sehingga tidak perlu ada jaminan dari orang lain. Apakah orang asing 
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itu punya keyakinan seperti itu? Mereka yang memasuki Pura dalam 

keadaan-keadaan seperti di atas akan menyebabkan Pura menjadi Leteh. 

Kalau Pura sudah leteh,  Pura sudah tidak sakral lagi bagaimana kita mau 

menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan. 

Hubungan manusia dengan manusia dalam zaman yang disebut 

Kaliyuga ini telah mengalami kemerosotan moral yang luar biasa. Sekarang 

ini manusia menekan manusia lainnya sudah menjadi suatu kewajaran dalam 

kehidupan, hilang sifat saling menghargai antar-manusia bahkan istilah homo 

homini lupus (manusia merupakan srigala bagi manusia lainnya) tampaknya 

sudah mulai mewujudkan dirinya. Manusia membunuh manusia lainnya, 

manusia menipu manusia lainnya, manusia memperkosa manusia lainnya 

bahkan anak kandungnya, sudah merupakan fakta sosial yang sulit untuk 

dihindarkan. Bagaimana akan terjadi hubungan harmonis antara manusia 

yang satu dengan manusia lainnya ketika sudah ada kebencian, ketika sudah 

ada kedengkian, iri hati dan sifat-sifat amoral lainnya. 

Hubungan manusia dengan alam sekitarnya juga telah menunjukkan 

degradasi yang luar biasa. Manusia telah membutakan dirinya terhadap 

alam, sudah melupakan bahwa alam sangat bermanfaat bagi kelangsungan 

hidupnya. Alasan untuk mencapai kesejahteraan hidup, manusia telah 

menghalalkan segala cara untuk mengeruk keuntungan dari alam atau 

lingkungan hidup di sekitarnya. Pengrusakan lingkungan hidup terjadi di 

mana-mana, pencemaran lingkungan hidup terjadi di mana-mana. Lalu 

bagaimana Alam atau Lingkungan Hidup tersebut akan memberikan 

kebahagian bagi manusia, kalau manusia sendiri tidak menjaga hubungan 

harmonis dengan alam atau lingkungan hidup. 

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa sejatinya Konsep Tri Hita 

Karana tidak begitu mudah untuk diterapkan dalam zaman globalisasi dan 

kemajuan Teknologi dan Informasi seperti sekarang ini. Namun tidaklah 

kemudian kita harus menyerah dalam keadaan seperti itu, manusia diberikan 
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akal dan pikiran untuk mengubah suatu keadaan dari yang jelek menjadi 

baik. Selama kemauan masih ada, maka akan banyak jalan yang bisa kita 

tempuh untuk memperbaiki keadaan tersebut. 

Salah satu ide yang penulis tawarkan untuk mengubah keadaan 

tersebut adalah dengan menggunakan dan mengoptimalkan sarana hukum. 

Dalam Teorinya Roscoe Pound mengenai “law as a tool of social 

engineering”  (Llyod, 1965), dinyatakan bahwa hukum dipakai sebagai sarana 

untuk merekayasa masyarakat. Merekayasa dalam arti mengubah perilaku 

manusia, perilaku yang seperti apa? Perilaku dalam menata kepentingan-

kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut 

harus ditata sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang 

proporsional. Gunanya untuk membangun suatu struktur masyarakat 

sedemikian rupa sehingga secara maksimum mencapai kepuasan akan 

kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan kepentingan 

(Rahardjo, 2000).  

Ide ini juga didasarkan pada konsep negara hukum yang dimiliki oleh 

Indonesia, di mana Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Artinya bahwa hukum dijadikan sebagai panglima 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap perilaku manusia dalam 

kehidupannya harus didasarkan pada hukum yang berlaku. 

Hukum dalam Menjaga Hubungan Manusia dengan Tuhan 

Dalam Pancasila sila Pertama disebutkan bahwa “Ketuhanan Yang 

Maha Esa.” Secara filsafati nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila harus 

mampu diimplementasikan dalam kehidupan manusia, termasuk nilai 

“Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 29 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: 

(1) negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan 
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(2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 

dan kepercayaannya itu. 

Itu artinya negara memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya 

untuk dapat menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhannya. Setiap 

orang diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai 

dengan keyakinannya masing-masing dan setiap orang diberikan kebebasan 

untuk beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Setiap orang harus 

menghargai dan tidak boleh mengganggu orang lain dalam menjalankan 

ibadahnya.  

Negara harus memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat 

menjalankan ibadahnya dengan tenang, khusuk dan tidak diganggu oleh 

apapun juga. Fakta yang terjadi, di mana banyak Pura dijadikan sebagai 

Objek Pariwisata, sehingga ada orang selain Hindu masuk ke Pura yang 

secara langsung atau tidak langsung telah mengganggu ketenangan dan 

kekhusukan orang Hindu dalam beribadah. Hal ini mestinya segera disikapi 

oleh Pemerintah, utamanya Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang 

diberikan kewenangan otonomi, yaitu kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah.  

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki tersebut, pemerintah daerah 

dapat membuat  peraturan, kebijakan dan keputusan-keputusan serta 

mengambil tindakan-tindakan untuk memberikan jaminan kepada warga 

masyarakatnya agar dapat melaksanakan ibadahnya dengan tenang dan 

khusuk.  

Berdasarkan pada peraturan tersebutlah, maka setiap orang harus 

mematuhinya tanpa alasan apapun, termasuk alasan mengenalkan budaya 
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dan adat istiadat dalam bingkai pariwisata. Mengenalkan budaya dan adat 

istiadat bali tidak mesti dilakukan dengan cara memasukkan orang ke dalam 

wilayah pura, banyak cara yang bisa digunakan dalam dunia yang serba 

canggih seperti sekarang ini.  

Tidak saja negara atau pemerintah dapat berperan dalam menciptakan 

hukum sehingga dapat menjaga hubungan yang harmonis antara manusia 

dengan Tuhannya. Di Bali Desa Pakraman juga memegang peranan penting 

untuk menciptakan aturan dalam bentuk awig-awid Desa Pakraman. Dalam 

kondisi seperti sekarang ini, manusia harus lebih banyak diatur oleh aturan 

untuk bisa mengendalikan perilakunya. Dalam konteks ini, Desa Pakraman 

sebagai ujung tombak dalam menjaga keajegan adat-istiadat bali, harus 

mampu menjaga perilaku krama-nya dengan cara membuatkan awig-awig. 

Awig-awig  yang berisi tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis 

dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, perilaku yang boleh dilakukan dan 

tidak boleh dilakukan dalam kaitannya menjaga hubungan yang harmonis 

dengan Tuhan. 

Hukum dalam Menjaga Hubungan Manusia dengan Manusia 

Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Selaku makhluk 

individu, manusia mempunyai banyak kebutuhan-kebutuhan dan 

kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi. Selaku makhluk sosial, 

manusia harus mampu hidup bersama dengan manusia lainnya, saling 

menghargai, dan saling menghormati.  Dalam konteks inilah manusia harus 

selalu mampu untuk beradaptasi dengan manusia lainnya, baik selaku 

makhluk individu dalam memenuhi semua kebutuhan dan kepentingannya 

maupun selaku makhluk sosial dalam menjaga hidup bersama dengan orang 

lain. Hubungan harmonis dalam masyarakat harus dijaga sehingga manusia 

mampu mewujudkan tujuan hidupnya. 

Dalam upaya menjaga hubungan baik manusia dengan manusia 

lainnya, ada 4 (empat) sistem norma yang berlaku bagi manusia, yaitu: 
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norma moral, norma agama, norma etika atau sopan santun dan norma 

hukum (Bisri, 2004). Norma moral berkaitan dengan akhlak manusia, 

sanksinya berupa sanksi moral. Norma agama berkaitan dengan hubungan 

manusia dengan Tuhannya, sanksinya dalam bentuk keyakinan atau karma. 

Norma etika atau sopan santun berkaitan dengan etika dan kesopanan dalam 

kehidupan, sanksinya berupa sanksi sosial. Norma Hukum berkaitan dengan 

perilaku yang dilarang oleh negara, sanksinya berupa sanksi hukum. Ada 

pakar yang berpendapat bahwa di samping norma tersebut, ada juga norma 

adat dan norma kesusilaan. Norma adat berkaitan dengan perilaku yang 

dilarang oleh adat setempat, sanksinya berupa sanksi adat. Sedangkan 

norma kesusilaan berkaitan dengan perilaku asusila, sanksinya berupa 

sanksi sosial. 

Dalam makalah ini, penulis akan mengupas tentang norma hukum yang 

dikaitkan dengan menjaga hubungan manusia dengan manusia lainnya. 

Hukum itu apa? Ini merupakan pertanyaan yang sangat penting karena 

banyak sekali orang menafsirkan hukum dengan pengertian yang berbeda-

beda. Perbedaan penafsiran ini terkadang disebabkan oleh adanya 

perbedaan kepentingan (seperti realitas kursi), perbedaan kemampuan 

seseorang (seperti realitas orang buta berkerumun memegang seekor gajah). 

Namun demikian, ada beberapa pengertian Hukum menurut beberapa pakar, 

yaitu: 

1. Smith memberikan penjelasan bahwa Hukum seyogyanya dilihat sebagai; 

a. Sebuah Jaringan (network) yang memiliki posisi atau kedudukan 

sederajat dengan disiplin lain. Karena itu hukum harus memiliki 

kemampuan yang minimal setara dengan disiplin lain sehingga dapat 

menyelesaikan problem, baik ke dalam maupun ke luar. 

b. Wilayah yang bersifat terbuka dan peka, artinya hukum bukan semata-

mata wilayah yang steril, namun sebuah wilayah yang bersifat multi 
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dan inter-disipliner. Sehingga perubahan yang terjadi dalam dunia ilmu 

harus bisa dicerna oleh hukum, demikian pula sebaliknya. 

2. Para Yurist mengatakan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan-aturan 

mengenai sikap dan tingkah laku subjek hukum di dalam menghadapi 

subjek hukum yang lain mengenai sesuatu yang menjadi objek tata 

hubungan mereka. Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah setiap 

manusia dan badan hukum yang menjadi pemikul (pembawa) daripada 

hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan tangungjawab-tanggungjwab hukum.  

3. Para Sarjana Ilmu Sosial menganggap bahwa hukum sebagai suatu 

subsistem sosial budaya. Karena itu hukum dapat digambarkan dalam 3 

(tiga) segi, seperti berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-    Ide dalam hal ini adalah hukum yang dapat diperoleh seseorang di 

dalam keluarga, bangku sekolah, masyarakat, dan dalam kehidupan 

bernegara. 

-    Pelaku adalah setiap subjek hukum, baik perorangan maupun 

organisasi, badan hukum dan lain-lainnya. 

-    Praktik adalah apa yang menjadi atau merupakan perbuatan nyata 

daripada para pelaku. 

Menurut sistem ini, praktik daripada pelaku harus sesuai dengan ide 

atau dengan kata lain ide/hukum mengendalikan dan mengatur pelaku  

PELAKU PRAKTIK 

IDE 
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di dalam menjalankan praktik sehingga tujuan daripada Negara itu akan 

tercapai. 

4. Ilhami Bisri menganggap bahwa hukum adalah bagian dari sistem norma 

yang berlaku bagi manusia, yaitu norma hukum. Norma Hukum Adalah 

sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk 

melalui mekanisme tertentu. Artinya hukum diciptakan dan diberlakukan 

oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam 

membentuk dan memberlakukan hukum, seperti badan legislatif.  

Dari pengertian tersebut, sejatinya hukum dibuat untuk mengatur 

manusia sehingga akan tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, 

yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan tujuan manusia, yaitu 

kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Manusia yang memiliki sifat 

dasar yang hedonis (suka pada kesenangan) jika tidak dikendalikan oleh 

norma hukum maka akan melampiaskan semua keinginannya tanpa melihat 

siapapun. Akan berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang 

(Homo homini lupus ).  

Hukum dalam mewujudkan perannya menjaga hubungan manusia 

dengan manusia lainnya dibagi menjadi jenis hukum pidana dan hukum 

perdata. Hukum perdata berkaitan dengan hubungan privat manusia yang 

satu dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Jual-beli barang kebutuhan hidup, membuat perjanjian dan/atau perikatan 

untuk memenuhi keinginan hidup dan lain sebagainya yang berkaitan urusan 

privat diatur dalam hukum perdata. Sedangkan hukum pidana berkaitan 

dengan hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tetapi di 

dalamnya ada kepentingan umum yang harus dilindungi, sehingga 

membutuhkan peran negara di dalamnya. 

Dalam ranah hukum pidana, negara atau pemerintah telah banyak 

mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjaga 
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hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan manusia 

lainnya, di antaranya: 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang 

diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 109. Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diundangkan melalui 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga, yang diundangkan melalui Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang 

diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 165. 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada untuk 

mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, harusnya sudah tidak 

ada manusia yang menyakiti manusia lainnya dan lain sebagainya. Tetapi 

kenyataannya, masih banyak ditemukan kasus-kasus pidana yang sejatinya 

telah mengingkari hubungan yang harmonis antara manusia yang satu 

dengan manusia lainnya. Ini membutuhkan kesadaran kita bersama untuk 

taat kepada hukum, dengan kita taat kepada hukum maka niscaya kita akan 

mampu menjaga hubungan harmonis kita antar-sesama manusia. 

Pemerintah, khususnya pemerintah daerah dapat mengambil peran agar 

aturan tersebut lebih bisa dioptimalkan, misalnya dengan membuatkan aturan 

dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), kebijakan-kebijakan strategis dan 

mengambil tindakan-tindakan tertentu sehingga aturan-aturan pusat lebih 

optimal bisa diterapkan di masyarakat.  
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Hukum dalam Menjaga Hubungan Manusia dengan Alam atau 

Lingkungan Hidup 

Yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan 

dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Rangkuti, 2005). 

Lingkungan hidup ini sangat penting bagi kehidupan manusia.  

Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dinyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dari pasal 

tersebut terlihat bahwa “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” 

adalah hak setiap orang. Hal ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang 

menyatakan “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat.” Ini artinya negara memberikan jaminan kepada warganya untuk bisa 

menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Manusia dalam hidupnya sangat membutuhkan lingkungan hidup, 

karena itu manusia harus mampu menjaga alam atau lingkungan hidup dari 

berbagai macam kerusakan dan pencemaran. Namun faktanya justru 

manusia yang melakukan pengrusakan dan pencemaran terhadap 

lingkungan hidup. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu 

lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pengrusakan Lingkungan Hidup 

diartikan sebagai tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung 

atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup 

sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pengertian 

tentang Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup tersebut 
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dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14 dan 16 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Ada pepatah dari seorang filusuf Mahatma Gandhi, mengatakan “bahwa 

bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, tapi tidak cukup 

untuk memenuhi keinginan satu orang manusia yang serakah.” Pernyataan 

tersebut tidaklah terlalu berlebihan karena faktanya keserakahan manusia 

terkadang mengabaikan aspek keseimbangan (equilibrium) yang pada 

akhirnya menimbulkan kemerosotan kualitas lingkungan, bahkan 

menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan hidup. 

Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup ada beberapa larangan dan 

kewajiban yang perlu ditaati manusia sehingga dapat menjaga hubungan 

yang harmonis antara manusia dengan alam atau lingkungan hidup.  

Larangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-

Undang 32 tahun 2009, meliputi: 

1. Tidak boleh melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran 

dan/atau pengrusakan lingkungan hidup; 

2. Tidak boleh memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-

undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. Tidak boleh memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

4. Tidak boleh memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

5. Tidak boleh membuang limbah ke media lingkungan hidup; 

6. Tidak boleh melakukan perbuatan yang melepaskan dan/atau 

mengedarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

7. Tidak boleh melakukan pembakaran lahan; 
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8. Tidak boleh menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi 

penyusun amdal;  

9. Tidak boleh memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan 

informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak 

benar. 

Kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 dan Pasal 68 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, meliputi: 

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup 

serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib: 

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat 

waktu. 

b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. 

c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria 

baku kerusakan lingkungan hidup. 

Di samping hal tersebut di atas, alih fungsi lahan dari pertanian atau 

perkebunan menjadi perumahan memberikan  dampak langsung atau tidak 

langsung terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, bahkan dapat 

menyebabkan pengrusakan lingkungan hidup. Ini penting untuk diperhatikan, 

karena faktanya usaha pengkaplingan khususnya di Kabupaten Buleleng 

sudah menyebar sampai ke desa-desa dan ironisnya lahan yang dipakai 

adalah lahan pertanian atau perkebunan yang masih produktif.  

Peran pemerintah daerah sangat penting untuk mengatur usaha-usaha 

yang berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan hidup bahkan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Peraturan daerah (Perda) 

berkaitan dengan hal tersebut harus segera dibuat sehingga makin cepat 

bisa menjaga atau meminimalkan dampak-dampak negatif dari usaha 
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dan/atau kegiatan manusia yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup. 

Masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup 

dari pencemaran dan kerusakan sehingga hubungan manusia dengan alam 

atau lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik. 

Simpulan 

1. Konsep Tri Hita Karana yang sudah diwariskan nenek moyang kita harus 

tetap dijaga dan dilestarikan dengan cara mengimplementasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Hukum merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk 

menjaga keajegan Konsep Tri Hita Karana di masyarakat. 

3. Terbangunnya hubungan yang harmonis Manusia dengan Tuhan, 

Manusia dengan Manusia lainnya serta Manusia dengan Alam atau 

Lingkungan Hidup akan dapat mewujudkan kebahagiaan bagi umat 

manusia 
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