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BAB III

TRADISI UPACARA METI TANAH DI DESA BATURIJAL HULU

KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU

A. Pengertian Meti Tanah

Meti Tanah merupakan prosesi upacara adat yang dilakukan

masyarakat Baturijal ketika hendak mendirikan bangunan rumah.1 Pengertian

ini bisa dilihat di Ensiklopedia Baturijal, di dalam buku ini menjelaskan

secara singkat tentang meti tanah. Sebab, untuk terarahnya tentang pengertian

Meti Tanah maka penulis melakukan wawancara kepada masyarakat dan

terjun langsung dalam mengadakan meti tanah ini, yaitu dukun.

Pengertian Meti Tanah merupakan sesuatu yang banyak terdapat

macam-macamnya di masyarakat Desa Baturijal Hulu, ini bisa dilihat dari

hasil wawancara penulis bersama dukun di desa Baturijal Hulu.

Menurut Bapak Saprizal (68 tahun), Meti adalah imbalan. Imbalan
disiko tergantung ughang yang mengertiken, ado jugo ughang yang
mengatoken memageh, tapi itu dak masuk akal bagi ngan d. Kalu imbalan
tadi disamoken dengan upah itu telampau kasa, yang yo nian nyo tu
imbalan beghapo wak bageh dengan ikhlas. Meti Tanah itu Imbalan awak
untuk yang ghaib, kagheno yang ghaib tu dak Allah jo do, banyak yang
yang laennyo.2

Setelah mewawanarai Bapak Saprizal, kemudian penulis melakukan

wawancara kepada Bapak Iriyan (69 tahun), isi wawancara tersebut di dahului

dengan pengertian meti tanah, yaitu:

1Ibid, Ensiklopedia Baturijal, hal, 24
2Arti Meti adalah Imbalan. Imbalan disini tergantung orang yang mengartikanya, ada juga

orang mengatakan memberi, tapi menurut saya itu tidak masuk akal. Jika imbalan tadi di samakan
dengan upah itu terlalu kasar, yang sebenarnya menurut saya imbalan itu berapa yang kita berikan
kepada mahkluk ghaib yang menempati tempat yang ingin kita bangun harus dengan di dasari
keikhlasan. Imbalan disini untuk mahkluk ghaib yang ada ditempat ingin dibangun rumah dan
lapangan. Wawancara dengan Bapak Saprizal, pada selasa malam, 02 juni 2014 pukul 19:00.
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Menurutnya, Meti tu upah, jadi kalu di baokken kedalam meti tanah
upah kito kepado mahkluk ghaib yang ado dekat tempat yang ingin
dibuatken umah, nyo disitu tu kalu ado jalan setan mako awak
menumpang ka setan tu, kalu nek ingin memindahken jalannyo tu daghi
tempat yang awak buat umah. Meti tanah ko untuk umah dan untuk
lapangan.3

Hasil dari wawancara tentang pengertian meti dan meti tanah tersebut

merupakan hal yang didasari oleh masyarakat untuk tidak mendapatkan

gangguan mahkluk halus yang ada di tempat yang ingin dibangun rumah.

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian Meti tanah adalah imbalan orang

yang punya rumah dan orang yang memilki lahan pertanian kepada mahkluk

ghaib yang menempati tempat yang akan dibangun rumah. Masyarakat sangat

mempercayai bahwa tempat yang akan dibangun rumah ini ditempati oleh

mahkluk halus atau mahkluk ghaib, untuk itu masyarakat merasa takut akan

gangguan oleh mahkluk halus maka masyarakat mengadakan tradisi upacara

meti tanah.

Kepercayaan ini didasari oleh masyarakat tentang kepercayaan

Animisme dan Dinamisme. Di dalam ajaran animisme setiap  benda-benda di

bumi memiliki roh dan jiwa, benda-benda dibumi itu seperti gunung, sungai,

batu ini memiliki kekuatan yang bisa memberikan kebaikan dan keburukan

maka dari itu manusia memberikan persembahan dan pengorbanan.

Sedangkan didalam ajaran dinamisme tiap-tiap benda memiliki ruh disamping

3Meti adalah upah. jadi kalau dibawakan kedalam meti tanah, upah kita kepada mahkluk
ghaib yang ada dekat tempat yang ingin dibuatkan rumah, Kalau disitu ada jalan setan mahkluk
lain maka kita menumpang ke penghuni tempat itu, kalau kita ingin memindahkan jalannya tadi
dari tempat yang ingin kita bangun ketempat lain suapaya mereka tidak merasa terganggu kalau
kita ingin membuat rumah. Meti tanah ini untuk rumah dan untuk lapangan. upah disini untuk
mahkluk ghaib yang ada ditempat ingin dibangun rumah. Wawancara dengan Bapak Iriyan, pada
Jum’at sore, 06 juni 2014 pukul 16:00 WIB.
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memiliki ruh juga memilki kekuatan, kekuatan tersebut dibagi lagi menjadi

dua kelompok yang mana satu memiliki kekuatan jahat dan yang satunya lagi

memiliki kekuatan baik. Maka masyarakat berupaya dengan sekuat tenaga

menjauhi kekuatan-kekuatan jahat dan mengumpulkan kekuatan baik untuk

menolak kekuatan jahat, mengumpulkan kekuatan baik tersebut dalam bentuk

jimat, tangkal, dan sebagainya.4

B. Alat-alat dan Bahan-bahan dalam Meti Tanah

Alat-alat dan bahan-bahan dalam upacara Meti Tanah ini merupakan

hal yang perlu dalam pelaksanaan meti tanah. Bahan-bahan yang digunakan

tersebut penulis dapat dalam wawancara bersama para dukun. Di antara yang

penulis wawancara ini rupanya memiliki perbedaan dalam memilih bahan-

bahan atau alat-alat dalam pelaksanaan upacara meti tanah, berikut isi dari

wawancara penulis tentang bahan-bahan atau alat-alat dalam upacara meti

tanah tersebut:

Menurut Saprizal. Kalu alat-alat meti tanah ado kato pepatah “lain
lubuk lain ikan, lain padang lain belalang, lain tempat lain adat-istiadat”
kalu di Batughijal Hulu ko banyak macamnyo, alat-alat meti tanah tu yo
pentawa limo sudah tu memotong ayam sikuk diambek daghahnyo.5

Sedangkan isi wawancara penulis mengenai alat-alat yang digunakan

oleh Bapak Iriyan, diantaranya:

Menurutnya. Alat-alat meti tanah tu banyak modelnyo, kalu pak lain
lo tapi kalu ughang dak tau jugo d, yang jelas kalu pak pakai ayam sikuk,

4Saidul amin M.A, Para Pencari Tuhan: Melacak Filsafat Ketuhanan dalam Lintasan
Filsafat Barat, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2009), hal, 31-32.

5Alat-alat dalam Upacara Meti Tanah merupakan sebuah pepatah “Lain lubuk lain ikan,
lain padang lain belalang, lain tempat lain adat-istiadat” kalau didesa Baturijal Hulu ini, alat-alat
meti tanah itu yang pertama pentawa lima (Kumpai, Cekerau, Sepulih, Setawa, Sedingin)
kemudian memotong ayam kampung satu ekor dimabil darahnya. Ibid, Bapak Saprizal,
Wawancara. Pada Selasa Malam, 02 juni 2014.
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pentawa limo, sudah tu cari tai kelung, tai kudo, tai angso, dan paghang
tuo. tapi pak kini paghang tuo tu dak pakai gi do kagheno paghang tuo tu
yang diambek kaghatnyo sajo.6

Didalam buku Ensiklopedia Baturijal, alat-alat atau bahan-bahan meti

tanah mempunyai bermacam-macam bentuk dalam pelaksanaannya. Diantara

alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan didalam buku ensiklopedia

tersebut.7 yaitu:

1. Ramuan I

a. Anak pisang lidi putih

b. Anak pandan berduri

c. Tebu salah (tebu yang berwarna merah)

d. Lengkuas

e. Serai

f. Kunyit

g. Lio ( jahe)

h. jerangau

i. Bunglai, dan

j. Cekur

2. Ramuan II

a. Kotoran kuda

b. Kotoran angsa

6 Alat-alat meti tanah itu mempunyai bermacam-macam bentuk, kalau bapak beda lagi
kalau orang lain beda lagi, yang jelas kalau Bapak memakai ayam satu ekor, pentawa lima setelah
itu dicari sisa-sisa tempahan besi, kotoran angsa, dan parang tua. tapi bapak sekarang parang tua
tidak bapak pakai lagi karena bapak sekarang memakai karatnya saja. Ibid, Bapak Iriyan,
Wawancara. Pada Jum’at Sore, 06 juni 2014.

7Ibid, Ensiklopedia Baturijal, hal, 24
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c. Taik besi atau taik kelong atau sisa-sisa tempahan besi

d. Sekam padi (ampas padi)

e. Tulang-tulangan hewan yang sudah lama dan kering

f. Kulit kerang

g. Pecahan piring batu bukan dari kaca, dan

h. Parang bekas atau tua yang sudah karatan dan tidak terpakai lagi,

3. Ramuan III

a. Ayam kampung

b. Tempurung tua

c. Kemenyan

d. Tepung beras

e. Air secukupnya, dan

f. Puntawa lima yang terdiri dari sepulih, setawa, sedingin, kumpai, dan

cekerau.

Setelah penulis mengamati alat-alat dan bahan-bahan yang didalam

buku Ensiklopedia Baturijal serta membandingkannya dengan hasil

wawancara penulis bersama para dukun yang berada di desa Baturijal Hulu,

terdapat banyak sekali alat-alat dan bahan-bahan yang tidak dipakai, mungkin

buku ini hanya mengamati Baturijal pada umumnya yang terbagi atas empat

desa sedangkan penulis hanya memfokuskan penelitian di Desa Baturijal

Hulu. Sehingga penulis hanya meneliti peraktek-peraktek yang ada di Desa

Baturijal.

Hasil dari wawancara ini, penulis menyadari bahwa alat-alat atau

bahan-bahan dalam meti tanah mempunyai bermacam-macam variasi dalam
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kepercayaan dukun. Dikarenakan dari hasil wawancara penulis mempunyai

banyak persamaan yang begitu kuat dan perbedaannya yang tidak begitu jauh.

Penulis mengambil kesimpulan alat-alat yang digunakan dalam tradisi upacara

meti tanah oleh Bapak Iriyan, berupa; Pentawa lima8(kumpai9, cekeghau10,

setawa11, sedingin12, dan sepulih13), ayam, parang tua, sisa-sisa tempahan besi,

kotoran angsa, kotoran kuda dan tempurung tua.

Setelah bahan-bahan diatas tersedia, maka pelaksanaan Upacara Meti

Tanah bisa dilakukan.

C. Cara Pembuatan dan Pelaksanaan Upacara Meti Tanah

Didalam pelaksanaan upacara meti tanah yang pertama sekali adalah

cara pembuatan bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan. Cara

pembuatannya ini diharuskan oleh dukun, karena dukunlah yang mempunyai

andil dalam mengerjakannya.

Wawancara penulis tentang cara pembuatan dan pelaksanaannya

bersama para dukun di Desa Baturijal Hulu:

Bapak Saprizal. Cagho-cagho meti tanah tu yo, pentawa limo di ikat
pakai tali apo jo sudah tu dighacet didalam mangkok yang penting bisa
dak boco kalu wak masukken ayek disitu, sudah tu baghu wak memotong
ayam untuk mengambek daghahnyo, daghahnyo tu dimasukken kedalam
pentawa limo tadi dan sebagian daghahnyo dikenoken kedekat alat-alat

8 Pentawa Lima adalah nama jenis ramuan ritual dalam masyarakat Baturijal. Ibid,
Ensiklopedia Baturijal. Hal, 262

9 Kumpai merupakan jenis tanaman berbentuk rumput dan menjalar, hidup ditempat
kering. batangnya berlobang dan daunnya panjang kecil-kecil seperti daun ilalang. Ibid,
Ensiklopedia Baturijal. Hal. 179

10 Cekeghau merupakan tanaman berbentuk rumput dan dapat tumbuh pada daerah rawa
atau tanah berair, batangnya berlubang. Ibid, Ensiklopedia Baturijal. Hal, 92

11 Setawa merupakan tanaman obat yang daunnya memanjang dan lebar dan batangnya
agak panjang. Ibid, Ensiklopedia Baturijal. Hal, 293

12 Sedingin merupakan tanaman obat yang mana daunnya bergerigi, yang uniknya
sedingin ini tiap tangkainya mempunyai tiga daun. Ibid, Ensiklopedia Baturijal. Hal, 288

13 Sepulih merupakan tanaman obat dan ritual yang daunnya melebar dan besar. Ibid,
Ensiklopedia Baturijal. Hal, 293
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yang dalam tempughong tuo tadi. sudah tu baghu lah wak baoken ayat-
ayat al-qur’an sudah tu baghu awak memintak supayo awak yang
menunggu dan pekeghojo ko dak keno musibah sudah tu baghulah
ditanamken ketanah”.14

Lain lagi hasil wawancara bersama Bapak Iriyan. Dia menyebutkan

mengenai cara-cara pembuatan dan pelaksanaan meti tanah, yaitu:

“Cagho-cagho meti tanah  tu yang petamo menyedioken alat-alat
nyo sudah tu baghulah dighacet pentawa limo tadi, siap di ghacet pentawa
limo tu baghulah wak menanam paghang tuo, tai kudo, tai angso dan tai
kelung tadi di empat sudut umah tu. siap menanam tu baghu ayam tadi
wak sembeleihi ayam tu sudah tu ambek daghahnyo dimasukken kedalam
pentawa limo tadi sudah tu baghu lah wak letakken jo ayam tadi ditengah-
tengah pondasi umah tu biya daghahnyo memancet-mancet ke pondasi.
Siap itu baghu lah bacoken do’a, siap baco do’a baru awak pancet-
pancetken pentawa yang lah dimasukken daghah tadi tu ha ke dekat yang
awak tanam tadi”.15

Dalam mengamati dari hasil wawancara diatas, penulis ikut langsung

dalam pelaksanaan upacara meti tanah ini. Penulis merangkumkan bagaimana

cara pembuatan dan pelaksanaan upacara meti tanah. Hal-hal yang paling

diutamakan setelah bahan-bahan terkumpul ialah:

1. Memotong pentawa lima didalam wadah yang berisikan air

2. Mengumpulkan kotoran kuda, kotoran angsa, sisa-sisa tempahan besi, dan

parang tua dimasukkan kedalam tempurung tua.

14 Cara-cara dalam meti tanah itu, pentawa lima diikat memakai tali apa saja sesudah itu
pentawa lima dipotong-potong di dalam wadah di dalam wadah tadi diisi air. Setelah itu barulah
kita memotong ayam dan diambil darahnya, darah tadi di tumpahkan dekat alat-alat dan bahan-
bahan yang ada didalam tempurung tua dan didalam pentawa lima. Sesudah itu barulah kita
bacakan ayat-ayat Al-Qur’an dan meminta supaya orang yang menunggu  dan pekerja bangunan
tidak terkena musibah. Setelah itu barulah ditanamkan ketanah alat-alat yang ada di dalam
tempurung tua. Ibid, Bapak Saprizal, Wawancara. Pada Selasa Malam, 02 juni 2014.

15Cara-cara meti tanah itu yang pertama, menyediakan alat-alat dan bahan-bahan, setelah
itu barulah dipotong-potong pentawa lima. Setelah dipotong pentawa lima itu barulah menanam
parang tua, kotoran kuda, kotoran angsa, sisa tempahan besi, diempat sudut rumah. Setelah itu
yang dilakukan menyebelih ayam untuk diambil darahnya, dan masukkan kedalam pentawa lima
sesudah itu letakkan saja ayam tadi di tengah-tengah pondasi rumah biar darahnya berserakan
dipondasi. Setelah itu membacakan do’a, setelah do’a tadi barulah kita serakkan pentawa yang lah
dimasukken darah tadi ketempat-tempat alat-alat yang ditanam.Ibid, Bapak Iriyan, Wawancara.
Pada Jum’at Sore, 06 juni 2014.
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3. Setelah itu memotong ayam kampung untuk diambil darahnya dimasukkan

darahnya kedalam pentawa lima.

4. Setelah memotong ayam, si dukun membacakan ayat-ayat suci Al-qur’an

dekat pentawa lima dalam wadah dan alat-alat yang terdapat didalam

tempurung tua tersebut.

5. Setelah memotong ayam, hal yang harus dilakukan menanam alat-alat

yang didalam tempurung tua di empat sudut atau ditengah-tengah pondasi

dan boleh juga didepan rumah sesuai permintaan dukun. Dan

6. Yang terakhir, menyerakkan pentawa lima dekat alat-alat yang ditanam

serta menyerakkan pentawa lima di sekeliling rumah.

Adapun bentuk dari bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi adalah:

Gambar I. Puntawa lima yang terdiri dari: sepeulih, setawa, sedingin, sekumpai
dan cekerau.
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Gambar II. Bapak Iriyan Terdiri dari ayam, parang tua, sisa-sisa tempahan besi,
tai kuda, tai angsa dan tempurung tua.

D. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tradisi Upacara Meti Tanah Di

Desa Baturijal Hulu

Manusia dalam melakukan sesuatu biasanya muncul dari adanya faktor

pendorong, yang menimbulkan seseorang bersedia menghabiskan beberapa

waktunya untuk melakukan sesuatu. Sama halnya juga dengan kegiatan Meti

Tanah. Seseorang yang melakukan upacara meti tanah ini tidak terlepas dari

adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi upacara. Adapun faktor yang

melatarbelakangi upacara ini adalah: faktor nenek moyang, faktor pendidikan,

dan faktor dukun.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan faktor yang

melatarbelakangi Upacara Meti Tanah dalam penulisan skripsi ini.

1. Faktor nenek moyang

Nenek moyang merupakan nama yang hanya dikaitkan pada orang

tua maupun orang tua leluhur (seperti kakek, nenek, datuk, canggah dan



36

seterusnya). Beberapa budaya melakukan penghormatan tinggi pada

leluhur yang hidup dan telah meninggal. Sebaliknya, orang-orang dalam

konteks budaya yang lebih berorientasi ke pemuda menunjukkan tingkatan

penghormatan pada leluhur yang telah ada pada suatu masyarakat.

Masyarakat Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap, pada saat

mereka masih menjalankan apa yang telah diturunkan oleh nenek moyang

yang terdahulu. Salah satu yang diturunkan pada masyarakat Desa

Baturijal Hulu ialah tradisi upacara Meti Tanah.

Tradisi upacara adat meti tanah ini dilakukan masyarakat Baturijal

Hulu sudah dari dahulunya, segala fenomena-fenomena yang terjadi

didalamnya, dilakukan sebagai kelanjutan dari kepercayaan nenek moyang

mereka terdahulu.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu wadah yang mempunyai tujuan

tertentu dalam kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Merumuskan pendidikan tidak semudah menentukan tujuan

suatu perjalanan, seseorang tidak akan sampai kepada tujuan bila ia tidak

mengetahui dengan jelas apa sebenarnya dari pendidikan tersebut. Maka

tidak ada salahnya kalau kita juga berkonsentrasi untuk menyiapkan

generasi yang handal dalam ilmu-ilmu  keislaman. Generasi inilah yang

akan mengajarkan kepada masyarakat luas tentang nilai-nilai agama,
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sehingga nash-nash Islam bisa lebih digali lagi serta dibersihkan dari

penyelewengan berbentuk syirik maupun yang khurafat.

Spesifikasi dalam pendidikan ke Islaman selain dibutuhkan secara

ilmiah adalah ibadah merupakan symbol ketaatan kepada Allah. Sebagai

kebutuhan ilmiah karena menyiapkan ilmu-ilmu al-Qur’an dan Sunnah

Rasul membutuhkan kemampuan instink yang diiringi dengan kekuatan

otak sebagai ibadah.

Sementara upacara meti tanah ini dalam bacaannya dan bahan-

bahan pelaksanaan meti tanah diiringi dengan doa-doa dan hanya

dinyatakan untuk menghormati penunggu ditempat yang ingin didirikan

rumah dan untuk keselamatan menunggu rumah dan yang mengerjakan

rumah. Masyarakat berkeyakinan tidak ada pertentangan tradisi dan adat-

istiadat dengan dalil keagamaan.

3. Faktor Dukun

Dukun ialah orang yang mengkhabarkan beberapa perkara yang

tersembunyi dan mengakui perkara gaib serta mengetahui perkara-perkara

yang terjadi.Masyarakat di Desa Baturijal Hulu masih sangat kuat

mempercayai dukun, karena dukun bagi mereka merupakan orang yang

penting untuk menerawang dan mentaksir sebuah peristiwa yang tak

nampak oleh mata manusia biasa.

Dalam pelaksanaan Meti Tanah ini, dukun adalah orang yang

pertama yang punya andil dalam pelaksanaan dan membacakan do’a,

mantera-mantera untuk alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam
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acara tersebut.Informasi seperti inilah yang penulis dapatkan selama

penelitian dan  proses seperti ini merupakan suatu tradisi masyarakat

Baturijal yang berasal dari nenek moyangnya secara turun temurun.

Dalam acara pelaksanaan upacara meti tanah ini penulis ikut serta

bahkan terlibat langsung dengan acara tersebut, sehingga penulis dapat

mengamati  proses pelaksanaannya sebagaimana yang telah penulis

uraikan di atas.

E. Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Upcara Meti Tanah

Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang

terlibat dalam Tradisi Upacara Meti Tanah yang penulis temui pada waktu

memetikan rumah di Desa Baturijal Hulu, diantaranya:

Menurut Nenek Rahanah (75 tahun). Meti tanah tu adolah urusan
yang punyo tanah dengan ughang penunggu tempat tu, jiko meti tanah ko
dak dilakuken nek yang punyo umah mako banyak yang saket-saket
neknyo, dak tu ado jo kemalangan atau rezeki yang bekughang beko. Kalu
arti meti tu yo bakpo yo, pokoknyo awak memagehken pentawa limo ke
mahkluk halus tu kalu nek bagehi daghah pakai i daghah tu. Kalu umah ko
petang dimetiken jugonyo tapi dengan duo bentuk jonyo, ado pentawa
limo dan ado ayam sikuk. Cagho-caghonyo daghah ayam tu di diletakken
didalam pentawa limo sudah tu baghulah dipegheceken pentawa limo tadi
ke pendasi-pendasi atau kayu-kayu dekat tu.16

Wandi (42 tahun). Meti tu ucapan terima kasih cik, kalu abang
kughang paham jugo memetiken do, soalnyo abang memetiken umah untuk
abang sughangnyo. Takutnyo beko abang pas mengoghojoken umah
abang dapat lo musibah.17

16 Meti adalah urusan yang punya tanah dengan penunggu tempat, jika meti tanah ini
tidak dilakukan maka orang yang punya rumah ini sakit-sakitan dan tidak itu saja kemalangan
rezeki yang berkurang nantinya. Wawancara. Nenek Rahanah, Salah seorang Ibu yang dituakan
dimasyarakat Desa Baturijal Hulu, pada hari Jum’at Sore, 06 juni 2014 pukul 16:00 WIB.

17 Meti itu ucapan terima kasih, kalau abang kurang paham juga mengenai meti tanah.
soalnya abang memetika rumah yang abang kerjakan saja, takutnya nanti pas abang mengerjakan
rumah abang dapat pula musibah. Wawancara. Bapak Wandi, Salah Seorang pekerja bangunan
dimasyarakat Desa Baturijal Hulu, pada Jum’at Sore, 06 juni 2014 pukul 16:00 WIB.


