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Abstract  
 

The research was conducted on Desember 2010 in the Village of Tanah Merah Tanjung Pasir 
District Indragiri Hilir regency Riau Province. This researc haims to know the level 
motivation fishermen and the relationship characteristics (age, education, number of familiy, 
experience and income). Total respondent is 30 people. Respondent was taken by simple 
random sampling method. To know motivation level fishermen was using by likert scale and 
the relationship between characteristics with motivation level was using by analysis coefisian 
contigensi and data were processed by a SPSS 11,5 program. The result showed that 
motivation rate of the fishermen Duano is “Medium” (score 2792). There are according to 
coefisien contigensi there were relationship between all factor fisherman characteristic to 
motivation except income factor.  
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I. PENDAHULUAN 
 

Desa Tanjung Pasir merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten 
Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan aktifitas penduduk sebagian besar berada di perairan yaitu 
penangkapan. Namun pertumbuhan produksi perikanan di Desa Tanjung Pasir belum maksimal 
diduga disebabkan oleh berbagai faktor misalnya peralatan yang digunakan masih tradisional 
dan kurangnya pendidikan masyarakat sehingga potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan 
sebaik mungkin. Masyarakat di daerah ini terdiri dari beberapa etnis, yakni suku Duano, 
Melayu, Bugis, Banjar, Jawa dan etnis Tionghoa, masyarakat nelayan di daerah ini berdasarkan 
statusnya terdiri dari nelayan pemilik kapal/perahu dan nelayan buruh yang setiap harinya aktif 
melakukan usaha penangkapan ikan. Jumlah penduduk di Desa Tanjung Pasir pada tahun 2010 
berjumlah 2.710 jiwa yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani. 
Jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan sebanyak 602 jiwa yang terdiri 
dari berbagai etnis yaitu Suku Duano, Melayu, Banjar dan Bugis, sedangkan jumlah Suku 
Duano yang bermatapencaharian sebagai nelayan berjumlah 119 jiwa. 

Usnaini (2002) mengatakan bahwa masyarakat Duano adalah salah satu golongan 
masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang merupakan sekelompok 
masyarakat yang hidup di sepanjang daerah pesisir pantai. Mereka menyebar di beberapa 
kecamatan dan hidup terpencil, baik yang telah menetap, menetap sementara maupun yang 



201 

 

Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan   FAPERIKA UR 2011 

berpindah-pindah, dengan tingkat kesejahteraan masih sangat sederhana dan berada di dalam 
kondisi tertinggal atau terbelakang dibanding masyarakat lainnya. 

Partisipasi dan motivasi masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah 
adalah faktor penentu keberhasilan suatu program. Mavitasi masyarakat seringkali dipengaruhi 
oleh karakteristik sosial ekonomi mereka, motivasi masyarakat atau individu yang tinggi 
biasanya memiliki harapan-harapan yang tinggi pula, sehingga mereka yakin bahwa motivasi 
mereka mampu menyampaikan kepada harapan yang dicita-citakan. 

Upaya peningkatan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat merupakan kebijakan 
pembangunan yang telah lama dicanangkan oleh pemerintah. Untuk itu berbagai program 
kebijakan telah banyak dilakukan dan diujicobakan, namun usaha tersebut tidak sepenuhnya 
berhasil. Hal ini disebabkan karena banyaknya kendala dan kompleksnya masalah yang 
dihadapi. Program yang telah berhasil di suatu daerah, apabila diterapkan pada daerah lain 
dengan kondisi yang berbeda, belum tentu akan memberikan hasil yang sama dengan daerah 
tersebut. oleh karena itu diperlukan penanganan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah 
lain dengan memperhatikan karakteristik lingkungan dan karakteristik sumberdaya manusia 
daerah itu sendiri.  

Berdasarkan keadaan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa 
Tanjung Pasir Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan harapan dapat mengetahui lebih 
jauh tentang karakterisktik nelayan Suku Duano dan tingkat motivasi berusaha nelayan 
terhadap pekerjaan yang mereka tekuni selama bertahun-tahun.  

Permasalahan yang dapat dirumuskan dari kondisi ini adalah : a) Bagaimanagambaran 
karakterisktik nelayan Suku Duano yang meliputi:umur, pendidikan, pengalaman berusaha, 
jumlahtanggungan dan pendapatan, b) Bagaimana tingkat motivasi berusaha, c) Bagaimana 
hubungan antara beberapa karakteristik nelayan dengan motivasi berusaha nelayan Suku Duano 

 
II. METODOLOGI PENELITIAN 

 
Waktu dan Tempat  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2010 di Desa Tanjung Pasir KecamatanTanah 
Merah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. 
 
Metode dan Prosedur Penelitian  
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari responden melalui hasil wawancara yang berpedoman kepada kuisioner atau 
daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Untuk menjawab tujuan pertama data yang 
dikumpulkan berupa umur, pendidikan, pengalaman berusaha, jumlah tanggungan dan 
pendapatan. Sementara untuk menjawab tujuan kedua data yang dikumpulkan adalah tingkat 
motivasi berusaha nelayan yang dilihat dari sisi pandangan, harapan dan kenyakinan nelayan 
Suku Duano dalam usaha penangkapan ikan. Untuk menjawab tujuan ketiga data yang 
dikumpulkan adalah variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian 
indikator tersebut dijadikan sebagai tolok ukur mengukur itemi-item instrumen berupa 
pernyataan atau pertanyaan yang didasarkan pada skala linkert sedangkan untuk menjawab 
tujuan ketiga adalah dengan menggunakan perhitungan koefisien contigensi. 
 
Analisis Data 
a) Untuk mengetahui karakteristik nelayan Suku Duano di Desa Tanjung Pasir, digunakan 

analisis deskriptif 
b) Untuk mengetahui tingkat motivasi Suku Duano maka dilakukan dengan berpedoman 

kepada penyusunan skala linkert 
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c) Untuk mengetahui hubungan antara karakteristik dan tingkat motivasi nelayan Suku 
Duano digunakan perhitungan koefisien contigensi dengan rumus  

 �� =  � ��
���	 


� = ���� � − ������ /  e�� 
 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Asal Usul Suku Duano 
Suku Duano keseluruhannya hidup di pesisir pantai, berumah panggung di atas air, kehidupan 
di atas air laut, dan bertengger di atas air laut. Suku Duano dikenal sebagai pelaut ulung yang 
hidup matinya berada di atas lautan. Bahkan perkampungan merekapun dibangun menjorok 
ke arah lautan bebas, tempat mereka mencari penghidupan. Laut bagi mereka adalah satu-
satunya tempat yang dapat diandalkan.  
 
Karakteristik Sosial dan Budaya Nelayan Suku Duano 
Suku Duano memiliki karakteristik berbeda dengan komunitas suku-suku di nusantara pada 
umumnya, karena apa yang disebut dengan Suku Duano tidak dapat dipisahkan dengan laut 
dan perahu. Meski dewasa ini sudah banyak dijumpai orang Duano mulai mengalami 
kehidupan sosial yang berubah setelah menetap di pemukiman pesisir. Namun tak dapat 
dipungkiri dalam hal menyangkut persoalan kelautan, Suku Duano diakui paling mengenal 
tentang laut dan kehidupan di dalamnya bila dibandingkan dengan suku-suku lain di 
nusantara. Pengetahuan tentang laut, tampaknya tak tertandingi oleh suku-suku bangsa lain. 
Hal ini membuat orang Duano bangga akan ke-Duano-annya. 
 
Keadaan Umum Usaha Penangkapan Ikan 
Usaha penangkapan ikan oleh Suku Duano di Desa Tanjung Pasir sudah terjadi secara turun 
temurun yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dan usaha ini dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup mereka. 
Dengan menggunakan alat tangkap dan armada yang ada seperti Jaring insang, Gombang, 
Belat, Rawai, dan Songko, maka ikan-ikan yang ditangkap pun beragam jenisnya. 
Keragaman jenis ikan yang ditangkap oleh para nelayan tersebut diantaranya seperti ikan 
Tenggiri (Cybium commersoni), Biang (Setipinna taty), Lomek (Hapodon sp), ikan Senangin 
dll. 
Dari segi karekteristik sosial ekonomi nelayan Suku Duani di desa Tanjung Pasir, sebagian 
besar nelayan (93,33 %) berada pada usia produktif (15-45 tahun), dan 63,33 % dari mereka 
memiliki tingkat pendidikan pada kategori rendah (≤ 6 tahun). Seluruh petani memiliki 
pengalaman usaha pada kategori tinggi ( > 4 tahun). Dari segi tanggungan keluarga, 86,66 % 
nelayan Suku Duano memiliki tanggungan keluarga pada kategori sedang (5-7 jiwa), 
sedangkan dari segi pendapatan, 50 % nelayan berpendapatan sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 
2.000.000,-). 
 
Faktor-Faktor Lain Yang Memotivasi Nelayan Suku Duano 
Faktor-faktor yang terpenting yang memotivasi nelayan Suku Duano dalam melakukan usaha 
penangkapan ikan adalah (1) Tuntunan ekonomi; (2) Eksistensi mereka sebagai makhluk 
maritime, yang meliputi : Eksistensi terhadap diri sebagai manusia bahari dan Eksistensi 
terhadap habitat yang tidak bisa lepas dari laut. Mereka mengatakan “Laut adalah segala-
galanya”; (3) Usaha penengkapan ikan merupakan kegiatan yang turun temurun sehingga 
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sulit untuk ditinggalkan; (4) Keterampilan Suku Duano sendiri memang dalam bidang 
perikanan khususnya penangkapan ikan. 
 
Tingkat Motivasi Keseluruhan Nelayan Suku Duano 
Tingkat motivasi keseluruhan nelayan Suku Duano di Desa Tanjung Pasir berjumlah 2792, 
dengan begitu skor motivasi secara keseluruhan ini berada pada kategori sedang (2250-3149). 
 
Hubungan Karakteristik Nelayan Suku Duano Dengan Tingkat Motivasi 
Hasil analisa (Coefisien contigensi) akan memperlihatkan hubungan antara masing-masing 
variabel karekteristik nelayan Suku Duano di Desa Tanjung Pasir dengan motivasi berusaha 
nelayan, hubungan dari masing-masing karakteristik dengan motivasi berusaha nelayan Suku 
Duano disajikan pada Tabel 19. 
Tabel 19.  Hubungan Antara Variabel Karakteristik Nelayan Suku Duano dengan Motivasi 

Berusaha di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri 
Hilir. 

No Hubungan Cc Signitifikan 
1 Motivasi dengan Umur 0.001 Signitifikan 
2 Motivasi dengan Pendidikan 0.014 Signitifikan 
3 Motivasi dengan Pengalaman Berusaha 0.001 Signitifikan 
4 Motivasi dengan Jumlah Tanggungan 0.029 Signitifikan 
5 Motivasi dengan Pendapatan 0.359 Non Signitifikan 

Sumber : Data primer 
 
Hubungan Antara Umur Dengan Motivasi Berusaha 
Hubungan antara umur dengan motivasi berusaha besarnya 0,929, maka hubungan tersebut 
ternyata hubungan sangat kuat karena nilai pada Contingency Coefficient 0,929 berada pada 
rentang 0,80 – 1,00. Selanjutnya dari hasil uji pada level α: 0,05 tingkat keyakinan 95% 
menunjukkan bahwa antara umur dengan motivasi berusaha nelayan Suku Duano memiliki 
hubungan yang nyata (signitifikan) karena nilai p (0,001) <  α (0,05) (nilai probabilitas). 
 
Hubungan Antara Pendidikan Dengan Motivasi Berusaha 
Hubungan antara pendidikan dengan motivasi berusaha besarnya 0,800, maka hubungan 
tersebut ternyata hubungan sangat kuat karena nilai pada Contingency Coefficient 0,800 
berada pada rentang 0,80 – 1,00. Selanjutnya dari hasil uji pada level α: 0,05 tingkat 
keyakinan 95% menunjukkan bahwa antara pendidikan dengan motivasi berusaha nelayan 
Suku Duano memiliki hubungan yang nyata (signitifikan) karena nilai p (0,014) <  α (0,05) 
(nilai probabilitas). 
 
Hubungan Antara Pengalaman Berusaha Dengan Motivasi Berusaha 
Hubungan antara pengalaman berusaha dengan motivasi berusaha besarnya 0,939, maka 
hubungan tersebut ternyata hubungan sangat kuat karena nilai pada Contingency Coefficient 
0,939 berada pada rentang 0,80 – 1,00. Selanjutnya dari hasil uji pada level α: 0,05 tingkat 
keyakinan 95% menunjukkan bahwa antara pengalaman berusaha dengan motivasi berusaha 
nelayan Suku Duano memiliki hubungan yang nyata (signitifikan) karena nilai p (0,001) <  
α(0,05) (nilai probabilitas). 
 
Hubungan Antara Jumlah Tanggungan Dengan Motivasi Berusaha 
Hubungan antara jumlah tanggungan dengan motivasi berusaha besarnya 0,791, maka 
hubungan tersebut ternyata hubungan yang kuat karena nilai pada Contingency Coefficient 
0,791 berada pada rentang 0,60 – 0,79. Selanjutnya dari hasil uji pada level α: 0,05 tingkat 
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keyakinan 95% menunjukkan bahwa antara jumlah tanggungan dengan motivasi berusaha 
nelayan Suku Duano memiliki hubungan yang nyata (signitifikan) karena nilai p (0,029) <  
α(0,05) (nilai probabilitas). 
 
Hubungan Antara Pendapatan Dengan Motivasi Berusaha 
Hubungan antara pendapatan dengan motivasi berusaha besarnya 0,918, maka hubungan 
tersebut ternyata sangat kuat karena nilai pada Contingency Coefficient 0,918 berada pada 
rentang 0,80 – 1,00. Selanjutnya dari hasil uji pada level α: 0,05 tingkat keyakinan 95% 
menunjukkan bahwa antara pendapatan dengan motivasi berusaha nelayan Suku Duano 
memiliki hubungan yang tidak nyata (non signitifikan) karena nilai p (0,359) > α(0,05) (nilai 
probabilitas). 

 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Karakteristik nelayan Suku Duano dengan motivasi berusaha, secara  keseluruhan 
menunjukkan ada hubungan yang nyata terhadap motivasi berusaha dalam usaha 
penangkapan ikan hanya pendapatan saja yang memiliki hubungan yang tidak nyata. Baik 
umur, pendidikan, pengalaman berusaha dan jumlah tanggungan semuanya memiliki korelasi 
yang signitifikan terhadap motivasi berusahanya, hanya pendapatan saja yang memiliki 
hubungan yang non signitifikan. Hal ini salah satunya disebabkan karena motivasi berusaha 
nelayan Suku Duano memang dipengaruhi unsur-unsur dari dalam diri mereka, sedangkan 
pendapatan yang mereka dapatkan merupakan salah satu unsur dari luar, sehingga berapapun 
pendapatan yang mereka peroleh, mereka memang harus pergi melaut setiap harinya untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
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