
Perubahan 

demografis 

dalam komunitas 

nelayan pesisir

Dr. Ir. Hj. Khodijah Ismail, M.Si



Mobilitas 

geografis

Indikator 

geografis

02

01 Mortality and natural 

population growth
03

Mobilitas 

pekerjaan



Mobilitas Demografi

❑ Mobilitas pekerjaan
antar generasi dapat
dinilai dengan
membandingkan
pekerjaan
responden, jumlah
nelayan meningkat

❑ Mobilitas geografis
anggota rumah
tangga perempuan
pada usia reproduksi
di desa-desa nelayan
dan pertanian
bahkan lebih besar
daripada mobilitas
anggota rumah
tangga laki-laki
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Persepsi tentang 

dinamika populasi

❑ Pertumbuhan
penduduk
perempuan lebih
cepat dari laki-laki

❑ banyak pasangan
mempraktikkan
keluarga berencana

❑ Populasi nelayan
dipengaruhi oleh
situasi ekonomi
sebagian karena
imigrasi,

Pola-pola perubahan

demografis

❑ Pertumbuhan jumlah nelayan - atau dalam
populasi komunitas mereka - ditentukan
oleh komponen demografis (kesuburan,
kematian dan migrasi) dan oleh perubahan
mata pencaharian pedesaan.

❑ Perang saudara dan bentuk ketidakstabilan
politik lainnya, misalnya, dapat
menyebabkan orang bermigrasi ke wilayah
pesisir,

❑ tingkat pertumbuhan populasi di kalangan
nelayan pada umumnya tinggi, dan
berfluktuasi secara luas

❑ perubahan mata pencaharian, yang
dimotivasi oleh kebutuhan untuk
mengurangi kemiskinan

❑ arus migran yang disebabkan oleh
perubahan mata pencaharian tentu
mempercepat pertumbuhan populasi di
daerah tujuan

❑ perubahan mata pencaharian pedesaan
mempengaruhi jumlah nelayan penuh /
paruh waktu dan rumah tangga mereka

Dinamika Mobilitas 

Geografis
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❑Total population

❑Sex ratio

❑Tingkat pertumbuhan 

tahunan rata-rata

❑Average household 

size

❑Proportion urban %

❑Usia rata-rata dalam 

tahun

❑Rasio ketergantungan

❑Tingkat melek huruf

❑Total fertility rate

❑Usia rata-rata saat 

menikah dengan 

wanita

❑ Rata-rata jumlah anak 
yang lahir dari wanita 
berusia 15-49 tahun

❑ Angka kematian bayi 
hal.1000

❑ Pendapatan keluarga 
rata-rata (P)

❑ Pengeluaran keluarga 
rata-rata (P)

❑ Average family saving 
(P)

Indikator geografis
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Mortalitas 

❑ Mortalitas juga lebih tinggi pada populasi 

nelayan akibat cara hidup yang keras dan 

berbahaya yang tersirat dengan memancing 

di laut

❑ Perempuan Nelayan yang tidak melaut juga

menunjukkan tingkat kematian yang lebih

tinggi dari laki-laki

❑ tingkat pertumbuhan alami pada populasi 

nelayan berasal dari migrasi dan mobilitas

pekerjaan dari, atau ke dalam, populasi

nelayan dan tenaga kerja.
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Mobilitas pekerjaan

❑ Mobilitas pekerjaan antar generasi dari 

penangkapan ikan ke pekerjaan lain di sektor 

jasa (atau menjadi pengangguran)

❑ Kebijakan pemerintah yang bertujuan 

mengurangi dan membatasi upaya 

penangkapan ikan, konservasi, dan 

rehabilitasi sumber daya perikanan juga bisa 

berperan dalam memaksa nelayan keluar dari 

pekerjaan tradisional mereka

❑ Perempuan terlibat dalam produksi pangan 

domestik dan kegiatan yang menghasilkan 

pendapatan di desa-desa nelayan
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PERTUMBUHAN NELAYAN 

BERDASARKAN SKALA 

USAHA
Temukan data jumlah 
nelayan di Indonesia 

berdasarkan 
propinsi/kab/kota (2010-

2019)

PERTUMBUHAN 

PENDUDUK NELAYAN
Temukan data jumlah 

nelayan berdasarkan skala 
usaha (kecil, menengah, 

besar berdasarkan 
kota/desa propinsi/kab/kota 

(2010-2019)

PERTUMBUHAN 

PENDUDUK KOTA DAN 

DESA
Temukan data jumlah 
penduduk di Indonesia 
berdasarkan kota/desa 

propinsi/kab/kota (2010-
2019)



THANKS!

Does anyone have any questions?

In WAG. Demog
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