
BAB IV 

DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT DI NEGERI BOOI 

Dalam bab ini, penulis akan membahas secara dalam tentang dampak dari perubahan 

sosial yang terjadi di negeri Booi dengan menggunakan teori-teori yang telah di paparkan 

pada bab II. Bagian ini penulis akan membahas tentang dampak perubahan sosial dalam 

bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan serta bagaimana masyarakat menyikapi perubahan 

yang terjadi.  

4.1 Dampak Perubahan dalam Bidang Sosial. 

Wilbert Moore mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari 

struktur sosial dan yang dimaksudkan dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan 

interaksi sosial yang di dalamnya berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai 

dan fenomenal kultural. Jadi perubahan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek 

proses sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial serta setiap modifikasi pola 

antarhubungan yang mapan dan standart perilaku. 
1
 Perubahan yang terjadi terhadap bentuk 

dari trap-trap merupakan suatu perubahan sosial karena adanya fenomena sosial di berbagai 

tingkat kehidupan manusia. Perubahan kebudayaan ini menyangkut adanya perubahan 

terhadap ideologi serta nilai-nilai diganti dengan perubahan pola pemikiran yang lebih 

modern. Perubahan sosial yang demikian juga di jelaskan weber sebagai suatu proses 

perubahan sosial yang berkaitan dengan perkembangan rasionalitas manusia.
2
 Rasionalitas 

menjadi dasar dari sebuah perubahan yang terjadi di negeri Booi. Oleh karena kesadaran 

terhadap sebuah pemikiran yang sudah maju maka adanya keinginan untuk merubah suatu 

kehidupan untuk menjadi yang lebih baik. Perubahan ini di mulai dengan apa yang di anggap 
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menjadi kendala terbesar bagi masyarakat. Tentu lah suatu perubahan terjadi bukan secara 

otomatis dan mekanis melainkan memiliki berbagai tujuan.
3
 Perubahan yang terjadi di Booi 

merupakan salah satu perubahan yang revolusi. Karena dalam perubahan tersebut trap-trap 

merupakan salah satu bagian dari dimensi masyarakat yang turut  mempengaruhi tingkat 

kehidupan masyarakat yang lain yaitu dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan.  

 Perubahan dengan konsep dari revolusi ini berasal dari dua tradisi intelektual yaitu 

pandangan sejarah dan pandangan sosiologis. Revolusi menunjukan suatu perubahan yang 

mendasar bagi sejarah suatu masyarakat sedangkan secara sosiologis menunjukan pada aksi 

sosial sebagai perlawanan dari sebuah perubahan
4
. Konsep dari perubahan ini menjadi bagian 

dari perubahan yang terjadi di Booi dimana pemerintah dengan idenya ingin merubah bentuk 

negeri mendapatkan perlawanan dari masyarakat karena dianggap berdampak bagi hilangnya 

makna identitas kultural mereka sebagai julukan negeri trap-trap. Alasan lain  dari penolakan 

adalah tentang pemahaman bersama dari makna trap-trap yang sudah menjadi bagian dari 

keseharian hidup orang Booi. 

Pemahaman ini membentuk sebuah identitas negeri .yang di pegang oleh masyarakat 

Booi dari dulu hingga sekarang. Jadi identitas sendiri berhubungan dengan pemahaman 

bersama manusia dalam tindakan sosialnya.
5
 Tindakan yang di maksudkan adalah sama-sama 

menjaga, melindungi serta melestarikan. Sehingga dari pemahaman tersebut kita bisa 

mengetahui bahwa masyarakat booi merefleksikan apa yang mereka pikirkan, rasakan dan 

lakukan sebagai sebuah manifestasi dari nilai-nilai kolektif yang dipegang dari dulu hingga 

sekarang.
6
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Dampak lain yang di rasakan juga adalah dalam bidang sosial sebaagai sebuah 

dampak positif adalah  kehidupan keseharian masyarakat lebih maju dan nyaman. Dalam hal 

ini manusia semakin mudah dan cepat dalam menyelesaikan aktivitasnya. Jarak dan waktu 

tidak lagi dianggap sebagai masalah besar.
7
Masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari 

menjadi semakin lebih mudah karena sudah ada jalan aspal, selain itu masyarakat sudah bisa 

memiliki kendaraan bermotoruntuk mempermudah aktivitas keseharian mereka. Transportasi 

di lihat sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat Booi oleh pemerintah sehingga kebijakan 

ini di lakukan. Selain adanya akses jalan aspal masuk ke negeri, mobil angkutan umum juga 

bisa masuk dan beroperasi dalam membantu aktivitas masyarakat. Kebutuhan masyarakat di 

lihat menjadi semakin bertambah oleh karena adanya perubahan yang terjadi. Selain itu 

kualitas masyarakat menjadi semakin baik seiring berkembangnya teknologi  baru. Hal ini 

sangat di rasakan oleh orang Booi ketika ada masyarakat yang sakit dan membutuhkan 

pertolongan. Oleh karena jarak dan waktu tempuh ke rumah sakit lebih cepat sehingga 

masyarakat bisa tertolong. Perubahan ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai suatu 

lapangan kerja yang baru yaitu ojek. Dan dampak yang lain yang juga dirasakan dalam 

perubahan yang terjadi adalah pola pikir manusia semakin berkembang melalui pertukaran 

budaya. Orang Booi lebih leluasa dalam memperkenalkan budaya serta tempat-tempat 

pariwisata mereka. Guna menjadikan Booi sebagai salah satu daerah adat di Saparua yang 

memiliki tempat pariwisata laut yang indah  

Tetapi sebuah perubahan tentu juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat 

diantaranya pencemaran lingkungan (polusi). Oleh karena kendaraan sudah bisa masuk di 

negeri maka otomatis akan ada asap kendaraan, akan ada keributan yang di sebabkan oleh 

bunyian kanalpot kendaran. Hal ini membuat masyarakat yang dulunya hidup tenang tanpa 
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asap dan keributan tersebut menjadi tidak nyaman. Ternyata masyarakat belum siap akan 

perubahan tersebut dan belum terbiasa dengan pola hidup yang baru serta cara berinteraksi 

yang baru pula. Untuk itu Selo Soemardjan melihat perubahan sosial sebagai suatu perubahan 

yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk didalamnya nilai-

nilai sikap-sikap dan pola prilaku diantara kelompok dalam masyarakat.
8
 Jadi secara langsung 

bisa terlihat bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat berpengaruh juga pada pola 

perilaku masyarakat Booi. Masyarakat di “paksa” menerima kondisi yang baru akibat sebuah 

perubahan yang sedang berlangsung. Kondisi dimana masyarakat harus terbiasa dengan 

lingkungan baru dan kehidupan sosial yang baru. Masyarakat akan di perhadapkan dengan 

pola perilaku hidup yang baru dan kebutuhan yang meningkat. Selain pola perilaku yang 

baru, perubahan ini juga menjadikan indidualitas semakin meningkat. Interaksi tatap muka 

semakin berkurang seiring perubahan berlangsung. Individu merasa tidak lagi perlu untk 

berinteraksi dengan individu yang lain, mereka cukup memanfaatkan teknologi. Perubahan 

ini sangat terasa cepat terjadi di masyarakat Booi. Oleh karena sudah adanya perubahan 

terhadap bentuk trap menjadi jalan aspal maka intensitas pertemuan antar sesama masyarakat 

menjadi. Sebelumnya trap-trap membuat gerakan kaki masyarakat menjadi lambat sehingga 

kesempatan tersebut digunakan untuk sekedar menyapa tetangga mereka, tetapi dengan 

adanya jalan aspal nilai tata krama ini mulai terkikis oleh karena intensitas pertemuan yang 

berkurang.  

Selain itu, dampak dari perubahan ini adalah terjadinya konflik sosial. Konflik ini 

disebabkan oleh karena persaingan untuk mendapatkan berbagai hal. Persaingan budaya, 

persaingan politik, persaingan kerja dan sebagainya. Konflik bukan hanya terjadi dalam 

masyarakat tetapi juga di dalam lingkungan keluarga.
9
 Hal ini pun dirasakan oleh masyarakat 
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Booi sebagai akibat dari perubahan kebudayaan yang terjadi di negeri Booi.Respon terhadap 

perubahan tersebut kemudian berdampak juga pada kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat 

menjadi terpisah-pisah akibat adanya konflik yang di sebabkan oleh perubahan tersebut. 

Mereka menjadi terbagi-bagi menjadi dua kubu, yaitu kubu pemerintah dan kubu masyarakat. 

Kubu pemerintah adalah agent yang melakukan perubahan sedangkan kubu masyarakat juga 

terbagi atas kubu yang menolak dan menerima perubahan tersebut. ada masyarakat yang pro 

dan kontra terhadap perubahan yang terjadi. Pihak pro adalah mereka yang hanya berorientasi 

pada asas manfaat terkini yang di rasakan sekarang tanpa berpikir soal nilai-nilai yang ada di 

trap-trap. Sedangkan pihak kontra mereka tetap mempertahankan. Karena mereka memegang 

pemahaman bersama tentang trap-trap sebagai identitas kultural negeri yang harus mereka 

jaga. Dari konflik yang sosial yang terjadi terlihat bahwa ideologi yang dianut masyarakat 

merupakan faktor yang mempengaruhi sebuah perubahan sosial di masyarakat. Jadi pada 

dasarnya setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan, baik masyarakat tradisional 

maupun masyarakat modern, karena masyarakat pada dasarnya bersifat dinamis. Perubahan 

sosial yang terjadi memberi efek bagi masyarakat secara menyeluruh, perubahan di satu 

bidang akan diikuti perubahan di bidang lainnya. Salah satu bagian dari perubahan sosial 

terdapatnya pelapisan sosial dalam masyarakat. Efek yang ditimbulkan dari perubahan sosial 

masyarakat bisa berbentuk positif dan juga bisa berbentuk negatif. Tetapi yang penting 

adalah perlunya pertahanan nilai serta norma yang kuat sehingga bisa mengarahkan manusia 

dalam mengikuti perubahan yang terjadi. 

4.2 Dampak Perubahan dalam Bidang Ekonomi. 

Hal lain yang juga dirasakan adalah dari pembangunan infrastruktur memang 

prasaranan dan perhubungan sangat penting karena sangat menentukan kelancaran arus 

pemasaran hasil produksi setempat.
10

 Tanpa prasarana perhubungan yang memadai harga 
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komoditas yang diproduksi setempat akan bernilai rendah karena biaya yang tinggi dalam 

pengangkutan untuk sampai ke pasar. Bahkan keadaan ini juga akan mengakibatkan kualitas 

komoditas pertanian sejalan dengan bertambahnya waktu yang terbuang sehingga 

menyebabkan harga semakin rendah. Sebagai akibatnya, nilai tukar menjadi semakin 

memburuk.
11

 Hal serupa pun di rasakan oleh masyarakat Booi yang berprofesi sebagai 

penjual dipasar. Perataan trap-trap ini memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan 

mereka dalam melakukan aktifitas perdagangan mereka, begitupun dengan sebagian besar 

orang Booi yang berprofesi sebagai tukang karena mempermudah mereka dalam memikul 

bahan material mereka untuk di pakai membangun. Harga pikul bahan material menjadi 

semakin murah oleh karena masyarakat tidak perlu memikul lebih jauh tetapi dengan bantuan 

mobil pengangkut barang hal ini bisa mempermudah aktifitas para tukang. Dari hal tersebut 

kita bisa melihat adanya perubahan pola perilaku masyarakat Booi yang berubah akibat 

perubahan yang terjadi. Masyarakat yang dulunya terbiasa dengan kegiatan gotong royong 

untuk membangun sesuatu sekarang sudah lebih terbantu dengan adanya alat-alat yang lebih 

canggih yang bisa digunakan untuk membantu pembangunan. Ini salah satu perubahan dalam 

bidang ekonomi yang sangat terasa.  

4.3 Dampak Perubahan dalam Bidang Kebudayaan  

Dengan adanya perubahan sosial di negeri Booi, khususnya perubahan trap-trap menjadi 

jalan aspal menjadikan perubahan ini mendapat respon dari masyarakat karena perubahan ini 

di anggap menyangkut perubahan kebudayaan orang Booi.Oleh karena perubahan sosial 

sendiri merupakan bagian dari perubahan budaya. Namun demikian dalam prakteknya 

dilapangan kedua jenis perubahan-perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan.
12

Selain 

terkenal dengan istilah negeri trap-trap, booi juga terkenal dengan salah satu budaya mereka 

yang merupakan identitias sosial mereka yaitu sebagai tukang bangunan. Identitas ini dilihat 
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lewat keseharian mereka dan kemudian di ungkapkan lewat keberadaan trap-trap. Negeri 

yang tertata rapi serta memiliki keindahan alam merupakan salah satu bukti keteraturan hidup 

orang Booi. Hal ini merupakan salah satu hakekat hidup orang Booi yang masih dijaga 

hingga sekarang. Keselarasan antara negeri serta alam merupakan bagian yang menjadi gaya 

hidup masyarakat negeri Booi. Jika memang trap-trap adalah gambaran dari budaya hidup 

orang Booi maka menjadi benar bahwa budaya sendiri adalah identitas yang mengacu pada 

kelompok dan di batasi oleh nilai-nilai.
13

 Dalam artian bahwa Trap-trap adalah sebuah 

budaya yang di bangun oleh orang Booi dan di maknai sebagai bagian yang mengatur 

kehidupan orang Booi. Budaya ini juga menjadi yang terpisahkan dari kehidupan sosial 

masyarakat Booi sebagai tukang. Profesi menjadi sebuah identitas ketika identitas itu di 

identifikasi secara sosial oleh orang lain. Pandangan ini juga sama dengan yang di ungkapkan 

oleh Tajfel yang mengidentifikasi identitas bisa berbentuk kebangsaan, ras, etnik, kelas 

pekerja, agama, umur, gender, suku, keturunan, dan sebagainya. Bentuk yang demikian 

menjadi sebuah identitas jika di akui oleh orang lain.
14

 

Makna lain dari trap-trap adalah sebagai pengikat antar generasi di negeri Booi. 

Mereka meyakini bahwa trap-trap di hadirkan sebagai suatu simbol budaya yang memiliki 

nilai penting bagi orang Booi.yaitu nilai solidaritas, nilai persatuan serta nilai masohi.  

Dengan melihat nilai-nilai yang masih tertanam kuat dalam ingatan masyarakat Booi 

menjadikan nilai trap-trap sebagai norma dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Eugene a 

Nida sepakat dengan pemhaman tersebut, ia merumuskan bahwa kebudayaan adalah sesuatu 

yang di ajarkan secara berulang-ulang dan di wariskan dari satu generasi ke generasi.
15

 Nilai 

dan norma yang menjadi pengikat bagi masyarakat merupakan satu warisan budaya yang 
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perlu di lesatrikan dan di jaga turun temurun. Hal ini di lihat sebagai bentuk penghargaan 

terhadap kebudayaan yang mereka miliki.  

Dengan adanya perubahan yang terjadi di negeri Booi hal ini berpengaruh terhadap 

seperangkat nilai yang mengitari kehidupan setiap individu dalam masyarakat. Nilai yang di 

anut oleh masyarakat Booi memiliki pengaruh dalam setiap tindakan yang di lakukan oleh 

orang Booi. Hal ini dilihat pada bagaimana setiap keyakinan nilai dan makna memberikan 

peranan terhadap orang Booi di dalam masyarakat. Pemahaman yang demikian juga 

dikemukakan oleh Theodorson Pelly yang melihat nilai sebagai sesuatu yang menjadi 

pedoman dalam bertingkah laku.
16

 Dengan demikian ketika trap-trap menjadi sebuah nilai 

dan memberi makna bagi orang Booi maka hal tersebut harus di jaga sebagai pedoman bagi 

masyarakat.  

Selain memiliki nilai, trap-trap juga merupakan sejarah panjang yang menceritakan 

kehidupan sosial orang Booi. Masyarakat senantiasa memiliki identitas dengan lambang 

sebagai perantaranya yang membedakan mereka dengan yang lain. Simbol ini mewakili 

identitas individu atau pun kelompok dan bisa ditafsirkan berdasarkan prinsip atau kaidah 

yang ditetapkan oleh kolektivitas.
17

 Trap-trap menurut orang Booi adalah simbol yang 

mewakili perasaan orang Booi tentang sejarah kehidupan yang ada di Negeri Booi.Ketika kita 

berbicara tentang identitas sebagai bagian dari sejarah, maka hal tersebut menjadi sepaham 

dengan tulisan Jhon Titaley yang berpendapat bahwa identitas berasal dari sejarah yang 

panjang. Dalam tulisannya ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dua identitas 

sebagai jati dirinya yaitu identitas nasional dan identitas etnik. Dikatakan bahwa keduanya 

tidak boleh dilepas pisahkan karena saling mendukung dan menguatkan. Hal ini terjadi 

karena bangsa indonesia terbentuk dari kepelbagain identitas etnik yang menyatu menjadi 
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bangsa indonesia.
18

 Dengan demikian sejarah yang membentuk untuk menjadi sebuah 

bangsa. Hal yang sama pun terjadi di negeri Booi, sejarah kehidupan sosial mereka sebagai 

tukang merupakan pengikat bagi mereka dari masa ke masa. Dan trap-trap hadir sebagai 

simbol nyata dalam menjelaskan latar belakang sejarah kehidupan orang Booi, sejarah dalam 

pembangunan negeri Booi. di sini kita menyadari bahwa identitas terdapat secara imanen 

dalam sejarah.  

Dengan melihat makna serta nilai yang terkandung dalam trap-trap maka dengan 

adanya perubahan sosial yang berdampak terhadap bentuk trap-trap menjadi jalan aspal 

membuat nilai-nilai yang terkandung menjadi terkikis bahkan hilang.  Julukan negeri trap-

trap merupakan salah satu bukti atas dampak dari perubahan yang terjadi. Karena dengan 

hilangnya trap-trap berarti julukan tersebut bisa saja bergeser dan di gantikan dengan julukan  

yang lain. Selain julukan, beberapa nilai yang dihidupkan oleh keberadaan trap-trap akan 

memudar dan di gantikan dengan individualitas. Kehidupan sosial masyarakat mulai 

renggang oleh karena nilai-nilai tersebut tidak lagi di hadirkan setiap harinya sama seperti 

dulu karena lunturnya norma yang mengikat mereka.  Selain itu, sejarah hanya menjadi 

sebuah mitos tanpa adanya bukti nyata yang bisa di lihat dan di nikmati. Tetapi sejarah trap-

trap ini tidak akan hilang dari masyarakat oleh karena tradisi bertutur yang masih melekat 

dalam keseharian orang Booi.  

Dengan demikian bisa di simpulkan bahwa wujud kebudayaan adalah segalah sesuatu 

yang menyangkut himpunan gagasan, jumlah perilaku yang berpola serta sekumpulan benda 

atau artifacts.
19

 

4.4  SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN  
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Dalam sebuah perubahan sosial yang terjadi selalu saja mendapat respon yang 

berbeda dari masyarakat baik itu respon positif maupun negatif. Perubahan ini juga tatkala 

merubah sistem yang secara mendasar berbeda dari sistem yang lama. Perubahan ini juga 

mencerminkan perubahan antar individu, antar organisasi maupun perubahan kebudayaan.  

Perubahan yang terjadi dalam antar individu di mulai dengan adanya konflik yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat.  Masyarakat mulai terpecah-pecah oleh karena adanya 

pemahaman yang berbeda dalam menanggapi perubahan tersebut. Ada masyarakat yang 

berusaha menolak perubahan tersebut hanya untuk mempertahankan pemahaman bersama 

mereka sejak dahulu. Dan ada masyarakat yang sependapat dengan perubahan. Mereka yang 

sependapat bukanlah mereka yang lupa dengan apa yang menjadi keunikan negeri mereka 

tetapi lebih kepada pemahaman mereka tentang manfaat yang di bawa oleh perubahan 

tersebut. Dua ideologi ini sempat menghambat perubahan sosial yang terjadi sehingga 

membuat masyarakat Booi menjadi terpecah-belah dan berkonflik cukup lama.  

Pemahaman lain juga datang dari pemerintah selaku agent dari perubahan tersebut. 

Pemerintah yang merupakan pemimpin dalam sebuah daerah memiliki kekuasaan dan hak 

dalam memperbaharui hidup masyarakat guna untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakatnya.
20

 Dengan demikian pemerintah melalui usaha-usaha mencoba mencari jalan 

keluar dari permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi 

pertimbangan adalah infrastruktur jalan yang ada di Booi. Oleh karena itu,  satu-satunya jalan 

yang di temnpuh adalah dengan meratakan trap-trap di mulai dari jalan masuk ke negeri 

hingga ke beberapa ruas jalan lainnyadan menggantikannya dengan jalan aspal. Hal ini di 

lakukan supaya lebih mempermudah serta menolong masyarakat dalam beraktifitas sehari-

hari.  Dengan dana yang sudah di berikan dalam membangun desa maka hal ini sudah 

menjadi kewajiban pemerintah dalam melakukannya.  
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Sedangkan perubahan antar organisasi terlihat begitu jelas dalam usaha perubahan 

trap-trap tersebut. Terhadap perubahan ini ada organisasi-organisasi masyarakat yang setuju 

ada pun yang tidak. Organisasi yang tidak setuju datang dari para pemimpin-pemimpin adat 

serta anak negeri yang tidak setuju terhadap perubahan dan kemudian melakukan penolakan 

dengan aksi savetrap-trap Booi yang merupakan salah satu situs yang di gunakan untuk 

membuat petisi terhadap keputusan perataan trap-trap di Booi. Tetapi keputusan tersebut 

mendatangkan hasil yang kurang menguntungkan sehingga sekarang trap-trap di beberapa 

bagian sudah di ratakan menjadi jalan aspal.   

Seiring  berjalan nya waktu masyarakat mulai merasakan manfaat dari jalan aspal 

tersebut.  Hingga timbul darisuatu kesadaran bahwa perubahan sosial juga merupakan sebuah 

penyesuaian unsur dalam masyarakat sehingga dapat menolong kehidupan masyarakat.
21

 

Dengan demikian sikap penerimaan sebagai wujud kesadaran dalam masyarakat merupakan 

langkah yang baik bagi sebuah kemajuan masyarakat. Sehingga melalui sikap penerimaan 

tersebut konflik di ubah menjadi saranan untuk bersatu kembali. 
22

 Selain penerimaan ada 

beberapa nilai yang menjadi faktor yang mempengaruhi suatu integrasi sosial terjadi di 

masyarakat Booi : 

 

A. Ikatan teritorial wilayah  

Yang di maksudkan dengan ikatan teritorial wilayah disini adalah kesadaran 

bersama yang tercipta antar sesama orang Booi. Adanya kesadaran bahwa mereka 

merupakan masyarakat yang tinggal di suatu wilayah yang sama dan saling 

membutuhkan satu sama lain dengan demikian kesadaran ini yang membuat 

masyarakat menjadi tidak ingin berkonflik berlama-lama.  
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B. Ikatan Geneologis  

Faktor yang juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan tersebut adalah 

faktor geneologis atau faktor kekeluargaan. Faktor ini merupakan salah satu 

alasan sebuah penerimaan itu terjadi. Karena mereka hidup dalam satu wilayah 

dengan  jumlah jiwa 777 jiwa membuat mereka sangat dekat secara kekeluargaan.  

Mereka kemudian berpikir bahwa konflik yang terjadi di negeri Booi merupakan 

konflik yang membuat ikatan mereka renggang dengan keluarga mereka yang 

lain. Hanya akibat berbeda pendapat mereka harus menjadi musuh terhadap 

keluarga mereka yang lain. Hubungan satu keluarga dengan keluarga yang lain 

menjadi terpisah oleh karena hal yang tidak mungkin kembali menjadi semula. 

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat mulai menjadi renggang akibat 

adanya kecurigaan terhadap apa yang di lakukan oleh pemerintah. Dengan adanya 

kesadaran mereka tentang motto hidup orang basudara serta nilai-nilai solidaritas, 

kesatuan dan masohi yang mereka pegang membuat mereka lebih memilih untuk 

menghargai apa yang sudah terjadi dan menerima dengan terus memperbaiki 

keadaan yang ada tanpa menuding serta mencurigai pihak yang lain.  

 

 

C. Nilai-nilai kekristenan. 

Hal ini tidak bisa lepas dari kehidupan orang Booi, dikarenakan sebagian besar 

masyarakat Booi beragama kristen. Peran pemimpin agama dalam kehidupan 

orang Booi serta aturan-aturan gereja sangat mereka hargai, oleh karena itu 

konflik yang terjadi akibat perataan trap-trap menjadi bisa di selesaikan dengan 

adanya pemahaman bersama masyarakat Booi serta kesadaran bersama tentang 

bagaimana pentingnya nilai-nilai budaya serta kekristenan yang mengikat 



kehidupan seama mereka. Nilai ini yang menjadi perbedaan antara orang Booi 

dengan masyarakat yang lain. Nilai ini juga yang menjadi identitas bagi orang 

Booi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  intergrasi sosial yang terjadi menunjuk 

pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup kuat yang 

menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk saling bekerja sama dan mempertahankan 

sesuatu. Dengan adanya solidaritas, anggota-anggota saling bekerjasama dan menghindari 

konflik.



 


