
BAB III 

Trap-trap bagi kehidupan sosial Masyarakat Negeri Booi 

 

3.1 GAMBARAN UMUM PULAU SAPARUA 

Pulau Saparua adalah sebuah pulau kecil sekaligus sebuah kecamatan yang terletak di 

dalam wilayah Maluku Tengah, provinsi Maluku, Indonesia. Pulau ini juga merupakan sebuah 

Kecamatan yang bernama Kecamatan Saparua , dengan ibukotanya Saparua. Kota Saparua 

merupakan sebuah kota kecil yang berkembang pesat dengan potensi Perdagangan, Pariwisata, 

dan Pendidikan. Pulau Saparua memiliki 16 buah negeri adat setara desa dan 2 buah kampung 

mandiri yaitu : Porto, Haria, Tuhaha, Ihamahu, Iha, Nolloth, Itawaka, Sirisori Amalatu, Sirisori 

Amapatti, Saparua, Tiouw, Booi, Paperu, Kulut, Mahu ,Pia.
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3.1.1 Gambaran Negeri Booi. 

Negeri Booi adalah salah satu negeri adat yang berada di pulau Saparua. Negeri Booi 

terletak di ujung pulau saparua dan  lebih dari ratusan tahun lamanya leluhur negeri Booi yang 

memilih untuk bermukim di daerah pegunungan dan membangun konstruksi negeri yang begitu 

unik dari negeri-negeri (yang memiliki letak geografis yang mirip/sama; yaitu di daerah berbukit 

lainnya) sejenis di Maluku; dengan memenuhi negeri mereka dengan TRAP-TRAP/undak-

undak. Ada terdapat 536 (lima ratus tiga puluh enam) yang bisa di temukan di negeri; yang 

menghubungkan sejumlah ruas jalan seantero Negeri Booi. Dan uniknya trap-trap ini dibangun 

atas swadaya sendiri dari masyarakat Negeri Booi turun temurun yang berawal dibangunnya 
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Negeri Booi diperkirakan tahun 1600-1630-an, leluhur mereka telah menguasai ilmu-ilmu 

arsitektur yang mumpuni.
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Gambar 1: Gambar Peta Pulau Saparua yang terdiri atas 16 buah negeri adat setara desa dan 2 buah kampung 

mandiri. 

 

3.1.2  Letak Geografis dan Demografis 

 Secara geografis, wilayah administrasi pemerintah Negeri Booi memiliki kondisi fisik 

wilayah yang berbukit yang selalu identik dan dijuluki dengan Negeri Trap-Trap. Spesifik 

wilayah tersebut yang memebedakan negeri Booi baik dari segi fisik wilayah maupun karakter 

kehidupan bermasyarakat dengan negeri yang lain di kecamatan saparua. Luas wilayah lebih 

kurang 11,4 km², terdiri dari daerah daratan seluas 6,8 km² dan lautan 4,6km², dengan memiliki 

garis pantai sepanjang 5 km, dengan batas-batas sebagai berikut :
3
 

 Sebelah Utara   : Petuanan Negeri Paperu, Kecamatan Saparua 

 Sebelah Selatan  : Petuanan Laut Banda 

                                                           
2
http://trap2booi.blogspot.co.id/2015/07/5-hal-unik-dari-negeri-booi.html 

 
3
Hasil penelitian tentang data sekunder profil negeri Booi yang di dapat dari pemerintah negeri Booi, 

tanggal 8 november 2017. 

http://trap2booi.blogspot.co.id/2015/07/5-hal-unik-dari-negeri-booi.html


 Sebelah Barat   : Petuanan Negeri Haria, Kecamatan Saparua 

 Sebelah Timur  : Selat Booi 

Kondisi topografis sebagaian besar Negeri Booi dan Petuanannya terdiri dari daerah yang 

berbukit dan berlereng terjal dengan kemiringan di atas 25 % pada daerah bagian barat relatif  

sedikit datar dan jenis tanahnya sangat dominan oleh tahah patsolite marah kuning. Sebagaimana 

di daerah Maluku Tengah yang memiliki iklim tropis, kondisi iklim di Negeri Booi sangat 

dipengaruhi oleh 2 musim besar yakni musim timur atau musim hujan dan musim barat atau 

musim panas. 

3.1.3 Kedudukan Negeri Booi dalam konteks Perwilayahan Pengembangan Maluku 

Tengah. 

Sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJM-DM) kabupaten Maluku Tengah tahun 2013-2017, kedudukan 

Negeri Booi berada di wilayah pengembangan (WP) dengan fungsi utama sebagai pusat 

perkebunan, perikanan tangkap dan pariwisata. Dalam kedudukan yang begitu penting 

seyogyianya skenario pembangunan negeri Booi tidak dapat dilepas pisahkan dari pembangunan 

daerah Kabupaten Maluku Tengah. Dengan sendirinya peranan negeri Booi cukup strategis 

karena memiliki sumber daya alam yang cukup besar baik di bidang pertanian, perkebunan, 

kelautan, perikanan dan pariwisata. Dengan menggerakan sumberdaya alam ini sebagai kekuatan 

ekonomi masyartakat dapat mewujudkan harapan dan cita-cita pemerintah kabupaten Maluku 

Tengah yakni mensejahterakan masyarakat. 
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3.1.5  Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Negeri Booi 

                                                           
4
Hasil penelitian tentang data sekunder profil negeri Booi yang di dapat dari pemerintah negeri Booi, 

tanggal 8 november 2017. 



Gerakan sektor ekonomi di Negeri Booi lebih berciri pedesaan dengan mengandalkan dan 

bertumpuh pada sektor perkebunan, pertanian maupun perikanan meskipun diakui masih ada 

beberapa profesi lainnya yang dilakukan sebagai pengelola kios/toko, papalele maupun sektor 

informal lainnya. Mata pencarian masyarakat Negeri Booi sangat variatif dan lebih dominan oleh 

petani dan pekerja bangunan. Dari jumlah usia angkatan kerja yang tersedia di Negeri Booi 

sebanyak 671 orang, 39,94 persen memiliki perkerjaan tetap, sedangkan sisanya sebesar 60.06% 

persen tidak memiliki pekerjaan tetap. 
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Untuk mengembangkan usaha pertanian nampaknya lahan cukup tersedia dan ada 

sebagian masyarakat menggunakan teknologi polibek bagi pengembangan jenis tanaman sayur-

sayuran. Akan tetapi kendala utama yang dihadapi selain kemampuan sumberdaya manusia yang 

terbatas juga untuk mengembangkan teknologi polibek masih diperhadapkan dengan 

ketersediaan bahan serta bibit yang sulit didapat serta akses terhadap fasilitas permodalan yang 

minim. Sumber daya hayati kelautan dan perikanan memiliki otensi yang cukup besar baik 

potensi perikanan, lola dan beberapa jenis hasil laut. Kelimpahan potensi ini di sebabkan karena 

perairan laut Booi langsung berhubungan dengan laut Banda yang memiliki stok kekayanaan 

sumber daya ikan yang cukup besar. Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa perairan laut 

Booi teridikasi stok sumber daya ikan yang berlimpah serta beberapa jenis biota laut lainnya. 
6
 

Jenis ikan dan biota laut yang banyak ditemui di perairan laut Booi antara lain: ikan 

demersal, ikan pelagis, lola teripang dan lain-lain. Perairan yang berpotensi ini juga dapat 

menghasilkan beberpa jenis ikan hias yang memiliki nilai ekonomis tinggi, serta ikan tertentu 

(Napoleon/Maming) yang sudah dilindungi oleh undang-undangan untuk ditangkap dna 
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dikonsumsi atau dikomersialkan oleh masyarakat. Berkembangnya kekayaan keanekaragaman 

potensi kelautan dan perikanan ini karena ditunjang oleh eksploitasi sumber daya ekosistem 

perairan yang cukup baik serta kondisi terumbu karang yang masih terpelihara. Potensi perairan 

di laut Booi belum dimanfaatkan secara optimal, karena selama ini kegiatan penangkapan oleh 

pelayan masih menggunakan peralatan sederahana berupa pancing biasa dan jaringsehingga 

hasilnya belum maksimal untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga nelayan. Potensi sumber 

daya alam serta berkembangnya adat istiadat di negeri Booi memiliki keunggulan tersendiri 

untuk dikembangkan dan dikelola sebagai objek wisata yang potensial. Keindahan bawah laut di 

seputar perairan Booi khususnya perairan pulau Pombo dan Batu Pintu, ditunjang dengan 

bentangan pesisisr pantai yang indah dari kahil sampai dengan urputih menjadi daya tarik untuk 

dikembangkan sebagai wisata bahari yakni diving (selam).
7
 

 Keunggulan wisata bahari juga diimbangi dengan beberapa aset wisata budaya dan 

sejarah yang dimiliki nilai religious dan belum di promosikan antara lain: Grereja Booi, Upacara 

Panama, upacara kaeng berkat, pesta natal dan tahun baru, batu pendeta, air tukang , perigi 

Hunule, batu pintu dan beberapa lokasi lainnya merupakan potensi yang besar untuk 

dikembangkan bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan 

masyarakat bukan saja dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, namun juga tergantung 

ketersediaan sumberdaya yang tangguh,cerdas,pintar, sehat serta memiliki perilaku yang baik. 

Pengaruh lain yang juga berperan adalah bagaimana memanfaatkan kearifan lokal yang tumbuh 

dan berkembang sebagai kekuatan bagi kepentingan pembangunan masyarakat. Sebagaian besar 

penduduk Negeri Booi merupakan pemeluk agama Kristen Protestan yang taat, dan ini sangat 
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berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari dimana masyarakatnya selalu hidup rukun dan saling 

menghormati satu dengan yang lain dalam bingkai  kebersamaan hidup “orang basudara”. 

Untuk menunjang tanggung jawab pembinaan masyarakat dan bergereja terdapat 1 bangunan 

gereja.
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Dalam bidang infrastruktur dan lingkungan hidup dukungan pelayanan infrastruktur 

sangat membantu peningkata ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dinamika demikian 

menunjukan bahwa berbagai infrastruktur dan fasilitas penunjangnya seperti jalan setapak, jalan 

lingkungan maupun bangunan pelengkapnya sebgian besar telah mengalami kerusakan. 

Mengenai prasaranan jalan tidak bisa kita pungkiri bahwa negeri Booi sangat terkenal dengan 

julukan Negeri Tangga-tangga (Trap-trap).
9
 Dalam kondisi geografis yang cukup tertantang, 

ternyata semangat keswadayaan dan partisipasi masyarakat untuk membangun infrastruktur 

seperti jalan dan bangunan pelengkap cukup tinggi. Infrastruktur yang tertata cukup apik dan 

sangat serasi dibangun dengan mempertimbangkan serta memeiliki nilai estetika lingkungan 

yang cukup baik. Karena kondisi fisik wilayah yang memiliki kekhususan ciri sehingga 

pembangunan infrastruktur baik jalan tangga/trap maupun bangunan pelengkapnya, dilakukan 

sesuai dengan struktur lingkungan dalam negeri Booi. meskipun kondisi fisik lingkungan yang 

berlereng namun, kondisi jalan dan bangunan pelengkapanya baik itu jalan lingkungan yang 

terbuat dari beton maupun jalan setapak masih terpelihara secara baik akan tetapi pada beberapa 

lokasi kondisi fisiknya memerlukan perhatian untuk ditangani. Dari 1.450  M jalan lingkungan di 

negeri Booi, ternyata yang kondisinya masih baik hanya 800 M, rusak 375 M, dan rusak berat 
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275 M, sedangkan untuk jalan setapak rata-rata masih beruapa jalan tanah yakni sepanjang 650 

M. Selain infastuktur jalan juga terdapat bangunan pelengkapanya seperti drainese/saluran 

sepanjang 2.500 M, gorong-gorong sebanyak 10 buah, jemabtan sebanyak 3 buah dengan 19 

meter, talud sepanjang 750 M. 
10

 

3.2 . TRAP-TRAP SEBAGAI IDENTITAS MASYARAKAT BOOI 

3.2.1 ASAL MULA TRAP-TRAP 

Negeri Booi memiliki suatu keunikan yang tidak di miliki oleh negeri lain di pulau 

Saparua yaitu bentuk negeri yang berbukit serta dipenuhi oleh trap-trap. Pengertian trap-trap 

sendiri adalah undak-undak. Undak-undak berasal dari bahasa jawa nomina (kata benda) tangga 

tau tempat yang bertingkat-tingkat (seperti yang ada di muka pintu). Tidak dapat dipungkiri 

bahwa negeri Booi sangat terkenal dengan julukan negeri Trap-trap (Negeri Tangga Batu). 

Dalam kondisi geografis yang cukup tertantang trap-trap dibangun dengan mempertimbangkan 

serta memiliki nilai estetika lingkungan yang baik. Karena kondisi fisik wilayah yang memiliki 

kekhususan sehingga pembangunan infrastruktur baik jalan dan trap maupun bangunan 

pelengkapnya dilakukan sesuai struktur kondisi negeri dengan membuat trap-trap (jalan) maupun 

jalan setapak  dengan beton sehingga terpelihara dengan baik.
11

 Trap-trap atau undak-undak ini 

dulunya tidak memiliki sejarah yang cukup berarti bagi masyarakat di negeri Booi. Tetapi tangga 

batu ini sengaja di buat oleh pemerintah Belanda dalam suatu kunjungan ke negeri Booi dalam 
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upaya untuk membentuk suatu negeri baru.
12

 Setelah penetapan sebuah negeri baru maka 

pembangunan dilakukan oleh pemerintah Belanda dan seluruh masyarakat Negeri Booi. 

 Melihat kondisi geografis negeri yang berbukit dan berlereng terjal maka untuk 

kelangsungan hidup masyarakat di negeri ini pemerintah Belanda membangun tangga pada 

setiap sisi-sisi negeri untuk menghubungkan  masyarakat yang tinggal dipegunungan dan di 

daerah pesisir pantai, dengan alasan tersebut maka trap-trap/undak-undak ini ada dan berdiri di 

negeri Booi hingga sekarang. 
13

  Perbedaan yang terjadi hanya sekarang trap-trap sudah lebih 

kokoh karena sudah di perbaiki dengan beton sehingga lebih tahan lama. Dengan demikian bisa 

disimpulkan bahwa trap-trap dan negeri Booi adalah satu.  Satu dalam artian keberadaannya 

sudah ada sejak negeri Booi di bentuk oleh pemerintah Belanda pada waktu dulu selain itu trap-

trap juga menandakan berdirinya negeri Booi. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa dengan 

demikian ketika orang lain mengenal negeri Booi secara langsung setiap orang akan tahu bahwa 

itu adalah negeri tangga batu.
14

  Filosofi sebuah tangga sendiri tidak jauh berbeda dengan 

kehidupan sosial masyarakat di negeri Booi. di pulau Saparua masyarakat negeri Booi sudah 

sejak dulu terkenal dengan kepiawaian mereka sebagai tukang bangunan. Dahulu nenek moyang 

orang Booi begitu terkenal dengan keahlianya di pembangunan, padahal diketahui pada jaman 

dahulu peralatan untuk membangun adalah dengan bermodalkan apa yang ada di alam yaitu 

dengan peralatan seadanya.
15

 Keahlian ini dimiliki oleh semua orang Booi dan dianggap sebagai 

talenta turun temurun yang di berikan oleh yang kuasa bagi orang Booi. Dari data yang 

ditemukan di lapangan sekitar 53 orang berprofesi sebagai tukang bangunan. Data ini di 

dapatkan hanya sebagai tulisan belaka tetapi jika kita telusuri lebih dalam semua orang Booi 
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adalah tukang. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita melihat bentuk negeri dengan seribu tangga 

ini maka kita bisa mengetahui latar belakang kehidupan sosial masyarakat yang ada di 

dalamnya.
16

 

 

3.2.2 TRAP-TRAP DAN IDENTITAS ORANG BOOI SEBAGAI TUKANG 

A. Sejarah air tukang sebagai asal mula sejarah pembangunan di negeri 

Booi  

Di suatu malam, persis di bawah terang bulan purnama dekat rumah seorang 

pemuda (yang bermarga Soumokil), ia hendak mencari suatu tempat yang nyaman untuk 

menikmati terang bulan purnama malam itu yaitu di sebuah kolam air, yang biasa dipakai 

orang pada saat itu untuk keperluan minum dan mencuci, terdengar suara canda dan tawa 

nona-nona. Setelah di tengok dari balik pepohonan, ia melihat ada 7 orang gadis/nona 

yang cantik dan rupawan sedang mandi sambil bercanda satu dengan yang lainnya. 

Pemuda tersebut menyadari bahwa nona-nona itu bukan dari ras manusia, tetapi ke 7 

nona tersebut berasal dari "Kayangan" dunia dewa-dewi. Alasannya tidak ada diantara 

mereka yang di kenali, sebab tidak ada nona-nona dari negeri Booi yang cantik dan 

rupawan menandingi ke 7 nona yang ia lihat pada saat itu. Karena kecantikkan mereka ia 

tertawan hati untuk bisa memiliki satu dari antara mereka, dan setelah ia mencermati 

sekitar kolam itu, ada 7 buah pakaian putih yang lengkap dengan sayap masing-masing 
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milik nona-nona tersebut. Dengan harap-harap cemas, pemuda tersebut mulai mendekati 

kumpulan pakaian itu, dan mencuri 1 pasang sayap dari antaranya. 
17

 

Tujuan pemuda itu berhasil tanpa di ketahui oleh mereka. Setelah tiba waktu ke 7 

nona dari kayangan tersebut selesai mandi dan hendak pulang ke asal mereka, baru 

disadari bahwa adik bunggsu mereka tidak memiliki sayapnya untuk terbang ke 

Kayangan. Sudah pasti merupakan sebuah kesedihan besar yang terjadi di antara mereka, 

dimana harus berpisah dengan adik bungsu atas kecelakaan yang menimpah adik bungsu 

mereka. Namun kenyataan ini tidak bisa terhindarkan, ke 6 kakak-kakaknya harus 

kembali, sebab cahaya rembulan sudah hampir redup dan dengan berat hati mereka harus 

meninggalkan adik bungsunya, dengan perjanjian setelah sayapnya di temukan ia (adik 

bungsu) segera kembali pulang dan berjumpa dengan keluarganya kembali. Di Balik 

pepohonan mata pemuda merekam semua yang terjadi pada saat itu, hingga fajar mulai 

menyingsing pemuda itu tetap terjaga untuk memantau perilaku nona itu, sebab yang 

terlihat, nona itu hanya duduk murung di pinggir kolam air tersebut dan menangis sedih. 

18
 

Dengan berperilaku yang terkesan tidak mengetahui segala kejadian yang 

sementara dialami oleh nona tersebut, pemuda itu mulai mendekatinya sambil 

menanyakan kronologis yang merupakan sebab, kenapa sampai nona tersebut akhirnya 

menangis di pinggir kolam air tersebut. Dengan sikap care yang ditampilkan pemuda 

tersebut, nona itu akhirnya menerima tawaran tumpangan oleh seorang pemuda yang 

berasal dari  kalangan manusia (yang juga sebagai manusia pertama yang di temuinya) 
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pada saat itu.  Singkat cerita, mereka akhirya kawin dan hidup bersama-sama dan di 

karuniai 2 orang anak laki-laki. Mereka hidup dengan bahagia, sampai dengan suatu saat 

ibu dari kedua anak itu hendak membersihkan atas loteng (bagian plavon) rumah mereka 

yang terbuat dari susunan bambu. Dengan tidak sengaja ia melihat sebuah bambu Patong 

(sebutan terhadap salah satu jenis bambu di Maluku Tengah yang berukuran besar) yang 

tersumbat dengan sebuah penutup, dan tersusun di antara belahan bambu lainnya sebagai 

palvon rumah mereka.
19

 

Dengan keingin tahuan apa isi dari sebuah wadah dari bambu itu, ibu mulai 

membukanya dengan hati-hati. Ia dikagetkan dengan isi wadah bambu tersebut, 

bercampur rasa kesal terhadap suaminya, rasa senang terhadap barang temuannya (yaitu 

sayapnya), dan rasa rindu untuk kembali ke tempat asalnya dan juga menepati janji 

terhadap saudari-saudari perempuannya, ia dengan tenang menanti saat yang tepat untuk 

kembali ke negeri Kayangan. Sampai pada datangnya waktu bulan purnama, kebetulan 

sekali waktu itu ayah dari anak-anak sementara bekerja di kebun dan harus menginap di 

rumah kebun, maka hari itulah yang telah lama di tunggu-tunggu oleh ibu (nona dari 

kayangan) anak-anak tersebut. Ia mulai naik ke loteng mengambil sayapnya, dan 

memanggil kedua anaknya dan menjelaskan apa yang sementara terjadi sampai dengan 

saat itu, dimana ibu harus meninggalkan kalian dengan ayah kalian dan harus kembali ke 

negeri Kayangan. Sambil membuat api unggun, maka ia berkata kepada anaknya: "ibu 

akan naik dengan bantuan asap api ini, namun tanggung jawab dan kasih sayang ibu 

kepada kalian akan selalu ada, jadi setiap bulan purnama datanglah di tempat ini, dan 
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kumpul api (buatlah api unggun) di sini maka ibu akan memberikan ole-ole (kiriman 

hadiah) bagi kalian selalu. Tapi ingatlah baik-baik, tali pengikat setiap ole-ole jangan 

sekali-kali diputuskan dengan cara memotongnya dengan pisau atau parang, sebab jika di 

potong ole-ole dari ibu tidak akan ada lagi bagi kalian". 
20

  

Maka terbanglah ibu anak-anak itu kembali ke negeri Kayangan dan 

meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Tibalah ayah di pagi hari dan dijumpailah 

anak-anaknya sementara menangis dan di ceritakanlah apa yang mereka dengarkan dari 

ibu kepada mereka, maka sangat bersedih hati mereka bertiga. Dan untuk memastikan 

apakah benar isterinya sudah kembali ke tempat asalnya, ia mencari bambu patong di atas 

plavonnya, dan benar bahwa sudah kosong bambu yang dahulu berisikan sayap yang di 

curinya dari salah satu nona kayangan saat itu, yang sekarang adalah ibu dari kedua 

anaknya. Namun tidak mengapa dalam hati ayah saat itu, sebab ada sebuah ikatan 

emosional antara ibu dan anak-anak juga dengan dirinya; sebab seperti yang diceritakan 

oleh anak-anaknya, bahwa ibunda mereka telah berjanji untuk memberikan mereka ole-

ole setiap bulannya. Bulan purnama pun tiba, seperti yang dijanjikan oleh ibu mereka, 

mereka (anak-anak dan ayah mereka melakukan cara yang sama dengan anjuran ibunda) 

mulai membuat api unggun; dan dalam beberapa saat tiba-tiba ada ole-ole yang mereka 

temukan di sekitar tempat itu.  

Setelah dibukakan di dalam ole-ole itu ada segala keperluan dari anak-anaknya 

yang ibunda mereka kirimi, dan juga ada surat yang di tuliskan kepada ayah mereka. Dan 

di akhir surat itu tertulis untuk mengingatkan kembali kalau setiap ole-ole tidak boleh di 
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putuskan tali pengikatnya dengan pisau atau parang, untuk itu harus di buka simpulnya 

dengan tangan. Maka bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun, ole-ole selalu 

mereka dapatkan, namun ada suatu perubahan yang terjadi pada ole-ole tersebut, tali 

pengikatnya semakin sulit untuk di buka simpulnya. Dan pada saat yang tepat untuk 

memperoleh ole-ole dari ibu mereka, pada saat itu ole-ole yang mereka dapatkan begitu 

besar sekali wadahnya, dan tentunya ikatan simpulnya sangat sulit mereka membukanya 

dengan tali. Sampai kurang lebih satu minggu ole-ole itu tidak dapat di bukakan, maka 

mereka bertiga sepakat untuk memutuskan tali pengikat ole-ole itu dengan pisau. 

Maka konsekuensi dari perbuatan itu, adalah hubungan antara ibu dengan anak-

anak dan juga hubungan antara suami dan isterinya yang berasal dari negeri kayangan itu 

berakhir sampai di saat itu saja. Dan isi dari ole-ole terakhir yang dikirim oleh ibunda 

mereka adalah seperangkat alat tukang kayu dan tukang batu yang lengkap untuk 

membangun rumah mereka. Mulai dari saat itu, mereka (adalah kedua anak-anak laki itu 

yang bermarga Soumokil) bersama dengan ayah mereka mulai memakai perkakas-

perkakas tukang itu untuk membangun rumah mereka, dan tentunya dengan sepenuh hati 

mereka memakai perkakas itu sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan mereka, 

sebab kecintaan terhadap perkakas-perkakas tukang itu dalam fungsinya, mereka 

memaknainya sebagai bagian hidup yang tidak bisa dilepas pisahkan dari besar rasa cinta 

dan rindu mereka kepada ibunda tercinta yang memberikan segala hal bagi mereka.
21

 

 Begitulah awal mula cerita kepiawaian orang Booi dalam kapasitasnya sebagai tukang-

tukang bangunan yang terkenal; sebenarnya berawal dari cerita ini dan terus dalam berjalannya 
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waktu, ilmu tukang dan pengenalan perkakas tukang yang di peroleh dari salah satu marga yaitu 

marga/fam Soumokil kemudian di transfer kepada seluruh orang Booi lainnya dalam proses 

regenerasi hingga kini. Dan hal ini yang memungkinkan mereka (orang Booi) mendalami kerja 

Tukang sebagai suatu proses alami, yang sudah terjadi dalam setting sejarah mereka hingga kini 

dengan pola regenerasi kerja Tukang secara otodidak, sebagai sebuah keunikan dan juga 

kehebatan mereka.
22

 

Dengan melihat sejarah sebagai bagian dari budaya suatu masyarakat maka bisa kita 

simpulkan bahwa sejarah merupakan identitas suatu kelompok masyarakat. Oleh karena identitas 

sendiri mengalami suatu identifikasi sebagai bagian dari proses menjadi sebuah identitas. 

Demikian pula yang terjadi pada identitas orang Booi. Trap-trap menjadi simbol bagi sebuah 

kehidupan sosial masyarakat Booi (profesi). Trap-trap di nilai sebagai bagian dalam 

pembentukan identitas orang Booi sebagai tukang bangunan.  

3.3 MAKNA DAN NILAI TRAP-TRAP 

3.3.1 Nilai-nilai dari Trap-trap  

Adapun nilai-nilai yang terkadung dalam Trap-trap adalah : 

1. Nilai Solidaritas. 

Trap-trap Booi sejak tercipta dalam sejarah orang Booi, telah berhasil dan 

membuktikan bertumbuhnya nilai dan rasa Solidaritas sebagai orang Booi yang ada 
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dimana saja. Yang mana Trap-trap itu telah menjadi bukti sejarah, kalau megahnya 

trap-trap Booi sekarang, itu berasal dari rasa memiliki susah dan senang secara 

bersama-sama sebagai Orang Booi di seluruh dunia. Meskipun mereka yang ditanah 

rantau tidak bisa bekerja secara fisik, maka bagian lainnya yang bisa mereka bantu, 

yaitu lewat sumbangan materi  itu yang mereka lakukan, dengan konsep badati (baku 

tanggung). Yang berikut : dulu, masyarakat Booi masih mengenal budaya "Minta 

Tulung" saat seseorang mau membangun rumah, atau membuat sebuah pekerjaan 

lainnya yang membutuhkan bantuan orang lain; dengan konstruksi negeri Booi yang 

bertrap-trap, maka rasa solidaritas sesama orang Booi begitu kuat pada masa lalu, dan 

masih bertahan hingga kini (meskipun; per hari ini, budaya minta tulung itu mulai 

berangsur tergantikan dengan budaya "kerja sewa", karena faktor ekonomi yang 

sudah semakin sulit) sebagai bukti, kalau Trap-trap Booi turut melestarikan nilai dan 

rasa solidaritas diantara orang Booi. 
23

 

 

2. Nilai Persatuan dan kesatuan dalam satu Gerakan.  

Nilai ini banyak orang Booi tidak memahaminya secara filosofis dengan benar, 

tetapi bagi mereka para pemerhati budaya lokal akan sangat mudah melihat nilai ini 

begitu kuat. Sadar atau tidak sadarnya generasi negeri Booi sampai dengan hari ini, 

dengan adanya Trap-trap Booi telah mempersatukan orang Booi, lintas generasi 

berada dalam satu kesatuan historis, tradisi, dan budaya, yang terus berulang-ulang 

terjadi, saat gerak langkah kaki seluruh orang, menaiki atau menuruni trap2 Booi, 

adalah langkah yang sama dengan tempo dan ritme yang sama dilakukan juga oleh 

generasi-generasi terdahulu. Itu artinya, begitu cerdas generasi pendahulu orang Booi, 
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telah memperhitungkan itu semua, sehingga hadirnya Trap-trap Booi menjadi 

simbolis pemersatu generasi Booi lintas generasi dalam satu gerakan atau pergerakan 

secara bersama-sama. Sebagai informasi tambahan yang unik untuk diketahui, dan 

saya  juga pernah mengalaminya (bahwa pengalaman ini, sudah menjadi pengalaman 

umum dari generasi orang Booi dari dulu hingga kini): yang mana jika kami orang 

Booi berlari pada malam hari di trap2 Booi itu, meski pencahayaan kurang terang 

sekalipun, tidak pernah orang terjatuh apalagi sampai mengakibatkan cederah parah, 

dll (terkecuali orang mabuk yang berlari, pasti jatuh).
24

Karna konstruksi trap-trap 

Booi itu, sudah dihitung langkah yang nyaman dari gerakan berjalan atau berlarinya 

seseorang dan bahkan ada orang-orang tertentu, yang bisa berjalan dengan mata 

tertutup menuruni trap-trap tanpa terjatuh, asalkan dia berhasil menuruni satu tangga 

saja, selanjutnya Ia akan dengan mudah menuruni trap-trap itu.
25

 

 

 

A. Nilai Masohi  

Nilai masohi adalah salah satu nilai kearifan lokal yang di miliki masyarakat 

Maluku yang masih dilestarikan hingga saat ini. Nilai masohi adalah nilai yang 

mengedepankan sikap peduli terhadap sesama (baku tolong). Nilai ini tercermin dari 

adanya trap-trap sejak pertama kali di bangun dan pengaruhnya pada pola-pola 

kehidupan sosial orang Booi. Bahwa nilai kerja sama sebagai orang booi masih 

terpelihara, dan semuanya berawal dari rasa susah dan senang bersama-sama saat 

membangun trap-trap sebagai bangunan fisik yang secara eksplisit telah menampilkan 

                                                           
24

 Bapak. J. Pattiasina.....,Tanggal 12 Desember 2016, jam 17.00 WIT 
25

Bapak. J. Pattiasina.....,Tanggal 12 Desember 2016, jam 17.00 WIT 



ciri khas dan identitas negeri yang mengandalkan etos kerja sama atau budaya Masohi 

yang baik dan tanpa pamrih.
26

 Dengan demikian terlihat bahwa trap-trap memiliki 

nilai yang menjadi pedoman sebuah masyarakat  yang akan membangun kehidupan 

bersama. Adanya nilai-nilai yang menjadi perekat dalam sebuah generasi dalam 

kehidupan orang Booi. Trap-trap di pandang hidup oleh sebagian besar orang Booi 

dan juga memberikan makna bagi kehidupan orang Booi dari dulu hingga sekarang. 

3.3.2 Makna Trap-trap 

Selain trap-trap memiliki nilai-nilai yang menjadi norma bagi masyarakat negeri Booi 

trap-trap sendiri adalah penggungkapan jati diri orang Booi. Trap-trap dirasakan sebagai 

pembentuk identitas dari masyarakat di Negeri Booi.
27

 Oleh karena keberadaanya yang sudah 

sangat lama, trap-trap dijadikan ikon  yang digunakan oleh negeri ini dalam memperkenalkan 

negeri mereka pada pariwisata dunia. Keunikan dan tata letak menjadi daya tarik bagi 

masyarakat dunia dalam mengenal negeri Booi, sehingga bisa di simpulkan bahwa negeri 

Booi tidak lepas dari keberdaannya dengan julukan sebagai negeri trap-trap.  Identitas ini 

sendiri tidak lahir begitu saja dari orang Booi tetapi identitas ini juga diberikan oleh 

masyarakat luar yang juga mengenal negeri Booi. Konsep identitas juga bersifat dinamis 

seperti yang diungkapkan oleh Anthony Giddens, bahwa memahami identitas diri merupakan 

suatu keahlian bernarasi tentang diri dan menceritakan perasaan yang konsisten tentang 

kontinuitas biografi. Seperti cerita identitas yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan 

kritis: apa yang dikerjakan? Bagaimana melakukan? Siapa yang menjadi? Seseorang 

berusaha mengkonstruksikan cerita identitas dengan saling bertalian dimana diri seseorang 
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membentuk lintasan suatu perkembangan dari pengalaman-pengalaman di masa lalu menuju 

ke masa depan.
28

Berhubungan dengan konsep identitas ini maka keberadaan Negeri Booi 

sebagai negeri yang berjulukan “negeri bertangga batu” ini juga mendapatkan pandangan 

yang sama dari masyarakat yang berada di sekitar negeri. Menurut mereka selain kenal booi 

dengan trap-trap masyarakat luar juga mengenal booi dengan air tukang, batu pandeta 

(pendeta) dll.  Tetapi wajah yang bisa dilihat secara langsung bukan hanya sekedar cerita 

tentang negeri Booi adalah trap-trap. Ini adalah bukti nyata, bagaimana kehidupan sosial 

orang booi yang masih di pelihara hingga sekarang.
29

 Banyak makna yang terkandung dalam 

keberadaan trap-trap sebagai salah satu hasil warisan kebudayaan nenek moyang orang Booi 

pada pada waktu dulu. Makna hidup sebagai masyarakat yang menjaga kehidupan dengan 

alam maupun dengan sesama terkandung dalam keberadaan trap-trap tersebut. Trap-trap ini 

dulunya di buat dengan pertimbangan lahan pencarian masyarakat Booi yaitu di daerah 

pegunungan yaitu untuk mempermudah berdirinya sebuah negeri baru di carikan suatu 

tempat yang dipikirkan untuk dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat booi sebagai 

nelayan, berkebun dan sebagai tukang bangunan.
30

 Jadi dapat di simpulkan bahwa 

keberadaan trap-trap sebagai identitas memiliki suatu makna hidup yang mengikat orang 

Booi secara umum. Sehingga makna hidup yang demikian membuat adanya suatu 

keseimbangan yang terjadi di dalam kehidupan orang Booi baik itu dengan alam maupun 

dengan sesama.  Selain tentang makna hidup, keberadaan trap-trap sebagai sebuah 

kebudayaan juga mengajarkan nilai sosial yang tinggi bagi kehidupan perkembangan zaman. 

Benturan antara perubahan serta kemajuan zaman dan kebudayaan membuat nilai-nilai ini 
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hampir terkikis habis. Dengan demikian untuk menjaga nilai tersebut harus adanya suatu 

gerakan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tentang kebudayaan tersebut. 
31

 

Makna lain dari trap-trap selain sebagai sebuah identitas adalah trap-trap sebagai 

suatu alat untuk menghidupkan kembali ingatan masa lampu orang Booi tentang kehidupan 

sosial serta ada istiadat dan ritual yang ada di negeri Booi. Keputusan untuk menghilangkan 

trap-trap ini merupakan suatu keputusan yang harus kita lihat dari berbagai selama keputusan 

ini membawa manfaat bagi banyak orang. Dari 2 sisi mereka mulai berpikir bahwa pertama 

kehidupan sosial masyarakat Booi sejak dulu telah di bentuk oleh keberadaan trap-trap ini, 

artinya bahwa kehidupan dipaksa untuk bergerak cepat mengikuti waktu, bekerja keras 

menaiki tangga, baku bantu (gotong royong), ini hal yang diajarkan trap-trap dari dulu. 

Memang ada hambatan dengan adanya trap-trap yaitu kadang mereka sedikit tergesa-gesa 

untuk melakukan pekerjaan tapi itulah kehidupan yang sudah mereka.
32

Trap-trap dalam 

konteks orang Booi sudah menjadi simbol dan identitas negeri. Dimana dari dibangunnya 

trap-trap itu sendiri telah menjadi media dan sarana keterhubungan emosional dan kultural 

dari generasi ke generasi dalam tiga entitas waktu,yaitu waktu masa lalu, masa kini dan masa 

depan. Identitas tidak hanya dibentuk namun juga mengalami perubahan melalui proses 

adaptasi yang bersifat dialektika. Peter.L Berger dan Thomas Luckman menjelaskan bahwa 

“identitas adalah unsur kunci realitas subjektif dan berada dala hubungan dialektis dengan 

masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses sosial; identitas dibentuk, diubah dan disesuaikan 

oleh hubungan-hubungan sosial”.
33

 ini artinya melalui proses sosial yang bersifat dialektis 

identitas sosial dibentuk bahkan mengalami perubahan struktur ketika berinteraksi sosial 
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dengan dunia luar atau lingkungan sosial. Oleh karena itu proses sosial sendiri dipengaruhi 

oleh struktur sosial yang membentuk, mengubah dan mengalami penyesuaian identitas.  

Identitas individu juga secara sosial dikonstruksikan oleh kondisi fisik dan karakteristik 

biologisnya sebagai makhluk yang hidup berkelompok. Interkasi antara manusia dan lingkungan 

sosial juga merupakan suatu bentuk hubungan yang khusus, yakni melalui proses dialektika yang 

terus menerus antara manusia sebagai makluk hidup di satu sisi, dengan ligkungan sosial dala 

konstruksi dunia ini berlangsung dalam dua arah, yaitu ke luar adalah dialektika antara individu 

dengan lingkungan sosial, dan ke dalam adalah dialektika antara kebutuhan fisik individu dengan 

identitasnya yang terbangun secara sosial. 
34

Trap-trap dan seperangkat kebudayaan yang ada di 

negeri Booi merupakan simbol yang memungkinkan individu berhubungan dengan dunia materi 

dan dunia sosial, karena dengan simbol individu memberi nama membentuk kategori dan 

mengingat objek yang ditemui dalam menata  dunia sosial. Sepertinya halnya keberadaan trap-

trap menjadi simbol bagi orang Booi yang memberi tanda bagi mereka tentang siapa mereka, 

dari mana mereka berasal, Serta bagaimana kehidupan sosial mereka sebagai orang booi. Ingatan 

ini kemudian menjadi pengikat bersama antara orang Booi yang ada di negeri Booi maupun 

orang Booi yang meratau keluar. Di sini trap-trap menjadi simbol pengikat yang kuat yang 

membawa ingatan masa lalu mereka sebagai salah satu penghargaan mereka terhadap 

kebudayaan yang mereka miliki pada zaman dulu, menjadi pengingat waktu bagi orang Booi 

tentang bagaimana makna keteraturan serta kebersamaan yang di bangun melalui keberadaaan 

trap-trap. 

3.3.3 Proses Perubahan Kehidupan Sosial di Negeri Booi  
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Dengan adanya suatu fenomena modernisasi yang terjadi  membuat perubahan menjadi 

suatu peluang dalam meraih suatu kehiduan masyarakat yang lebih maju. Hal tersebut membuka 

kesempatan bagi pemerintah negeri Booi dalam melakukan suatu perubahan bagi kepentingan 

negeri serta masyarakat di dalamnya. Mengenai perubahan negeri Booi sendiri, hal ini sedang 

berlangsung sekarang yaitu perataan trap-trap menjadi jalan aspal. Pemerintah desa yang di 

wakili oleh raja sebagai pimpinan tertinggi menyatakan bahwa trap-trap merupakan salah satu 

penghambat yang mereka temui dalam pembangunan yang di lakukan di negeri Booi.
35

 Dari 

hasil wawancara yang penulis lakukan dengan raja selaku pemerintah negeri ia mengatakan 

bahwa perataan trap-trap ini sudah di mulai sejak tahun 2014 dalam hubungannya dengan 

pembangunan desa yang di lakukan oleh pemerintah negeri. Dengan adanya dana untuk 

membangun desa maka raja selaku pemerintah desa mengambil kebijakan bersama masyarakat 

untuk mencari solusi bagi pembangunan desa.
36

 Ada beberapa masyarakat yang menolak dengan 

kebijakan yang di ambil oleh pemerintah tetapi ada juga yang setuju dengan keputusan tersebut. 

Ketidaksetujuan ini datang dari pihak orang tua serta masyarakat yang menetap di negeri tersebut 

serta mengikuti perkembangan negeri dari dulu hingga sekarang. Mereka tidak setuju dengan 

pembangunan ini bukan karena mereka tidak ingin masyarakat negeri Booi maju tetapi mereka 

merasa trap-trap menghadirkan kebersamaan bagi masyarakat Booi. sehingga adanya usaha-

usaha untuk mepertahankan keberadaan trap-trap.  

Sedangkan masyarakat yang setuju mempertimbangkan tentang kehidupan ke depan yang 

akan mereka jalani. Mereka merasa bahwa perubahan membantu keseharian mereka dalam 

beraktifitas. Sebagian masyarakat mulai berfikir tentang pentingnya waktu yang di butuhkan 
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dalam beraktifitas sehingga trap-trap menjadi suatu pertimbangan dalam kemajuan masyarakat.
37

  

Oleh karena beda pendapat yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah maka timbul konflik 

dalam masyarakat sehingga adanya aksi-aksi penolakan yang di lakukan oleh masyarakat. 

Sebagian masyarakat membentuk sebuah komunitas yang menolak aksi tersebut dengan meminta 

petisi sebagai dukungan untuk menghentikan pembongkaran trap-trap. Walaupun perubahan ini 

mendapatkan penolakan yang keras dari sebagian masyarakat di negeri Booi tetapi pemerintah 

tetap melakukan upaya untuk membangun sehingga sebagian hasil perataan trap-trap sudah bisa 

terlihat pada jalan utama memasuki negeri Booi. 

 

 

Jalan ini dulunya berbentuk dua tangga yang saling berhadapan satu sama lain dan di 

hubungkan oleh jembatan. Tetapi sekarang jembatan serta trap-trap tersebut telah di ratakan dan 

telah dibangun sebuah jalan layang agar kendaraan bisa masuk dan sampai ke dalam negeri. 

Perubahan ini di rasakan cukup membantu masyarakat dalam beraktifitas karena kendaraan 
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sudah bisa masuk ke dalam negeri.
38

 Tetapi akibat dari perataan trap-trap tersebut berdampak 

pada pembangunan yang kurang memperhatikan keadaan lingkungan.  Negeri Booi memiliki 

kondisi yang berbukit maka akses trap-trap tidak lebar seperti jalan raya pada umumnya. Untuk 

itu jika pemerintah ingin meratakan trap-trap dan menggantikan dengan jalan aspal maka 

pemerintah harus membongkar batas rumah masyarakat untuk memperlebar jalan. Dengan 

demikian perubahan ini dianggap kurang menguntungkan beberapa masyarakat.
39

 Namun 

perubahan tersebut sedang terjadi sekarang dan tidak bisa untuk di hindari. Untuk itu sampai 

sekarang sebagian masyarakat Booi masih menunggu dan melihat hasil akhir dari perubahan 

tersebut dengan memilih untuk mengikuti perubahan yang ada.  
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 Wawancara dengan Saudarai C. Wenno, tanggal 13 november, jam 19.00 
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