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ABSTRAK 
 
Pantai Gorontalo di Kelurahan Labuhanbajo, Kecamatan Komodo adalah pantai pasir yang 
dilatarbelakangi oleh dataran pantai. Daerah pesisir tersebut telah berkembang sebagai daerah wisata. 
Pada pengamatan lapangan yang dilakukan pada pertengahan bulan Juli 2018, di pantai tersebut 
ditemukan kayu gelondongan yang terdampar di pantai tersebut dalam jumlah banyak. Analisis 
terhadap kondisi lingkungan fisik kawasan pesisir tersebut memberikan kesimpulan bahwa kayu-kayu 
gelondongan tersebut berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Nanganae, dan hadir di pantai 
Gorontalo sepanjang tahun. Studi literatur terhadap pemanfaatan kayu gelondongan yang terdampar 
di pantai dari berbagai negara dan hasil pengamatan lapangan memberikan gambaran tentang 
kemungkinan pemanfaatan kayu-kayu gelondongan yang terdampat di pantai itu sebagai sumberdaya 
alam kawasan pesisir yang dapat dipergunakan sebagai sumber energi, bahan bangunan, dan karya 
seni. 

Kata Kunci: kayu-hanyutan, pantai pasir, sumberdaya kawasan pesisir, pantai Gorontalo, 
Labuhanbajo. 
 

PENDAHULUAN 
 
Kayuhanyutan atau driftwood adalah partikel kayu yang berukuran besar yang meliputi potongan kayu 
gelondongan (log), cabang pohon, pohon yang tercerabut akarnya, dan belukar (shrub) dengan ukuran 
panjang lebih dari 1 m dan diameter lebih dari 20 cm, dan merupakan bagian dari sistem aliran sungai 
(Welber, 2013). Kayuhanyutan masuk ke laut melalui sistem aliran sungai dan di laut dapat mengalami 
transportasi jarak jauh melalui sistem arus permukaan samudera (Dalaiden et al, 2018). Kayuhanyutan, 
sebagaimana algae dan seagrass, dapat terdampar di pantai pasir, dan kehadirannya mengikuti proses 
pengendapan pasir di pantai. Pantai pasir dapat hadir di suatu daerah pesisir sangat ditentukan oleh 
dinamika laut, arus pesisir, transport material, pasokan muatan sedimen dari darat melalui aliran sungai 
dan sedimen biogenik (Boudeuresque et al., 2017). Kehadiran kayuhanyutan di pantai pasir sering 
dipandang sebagai sampah atau pencemar, khususnya di daerah wisata. Masyarakat umum 
menghargai kayuhanyutan apabila ukurannya baik untuk dikoleksi sebagai souvenir atau sebagai 
kayubakar (Boudouresque et al., 2017). Makalah ini memberikan gambaran tentang kehadiran 
kayuhanyutan di pantai Gorontalo, dan potensi pemanfaatannya. 
 

MATERI DAN METODE 
 
Studi tentang kayuhanyutan ini dilakukan dengan pendekatan pengamatan lapangan di kawasan 
pesisir pantai Gorontalo, Kelurahan Labuhanbajo, Kecamatan Komodo (Gambar 1). Pengamatan 
lapangan dilakukan pada bulan Oktober tahun 2017 dan bulan Juli 2018. Pengamatan lapangan 
dilakukan di pantai Gorontalo, kawasan muara Sungai Nanganae, dan di aliran Sungai Nanganae. 
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Gambar 1. Peta indeks lokasi penelitian. Peta dikutip dari Peta 

Rupabumi dari Bakosurtanal, Lembar Kenari, Nomor Lembar 

2007-343, Edisi 1-1999 Skala 1:25.000. 

 
Pengamatan lapangan dilakukan dengan cara berjalan kaki menyusuri pantai dan kawasan muara 
Sungai Nanganae. Parameter yang diamati meliputi kondisi geomorfologi pesisir, kondisi garis pantai 
dan morfologi pantai, sedimen pantai, kehadiran kayuhanyutan dan pemanfaatan kayuhanyutan di 
pantai, serta berbagai aktifitas manusia di kawasan pesisir. Pengamatan juga dilakukan di aliran Sungai 
Nanganae yang dilakukan dengan mempergunakan perahu bermesin. Parameter yang diamati meliputi 
kondisi tebing sungai, kondisi vegetasi di sepanjang aliran sungai, dan aktifitas manusia di sepanjang 
aliran sungai. 

Analisis kehadiran kayuhanyutan di pantai dilakukan dengan pendekatan analisis proses pantai dengan 
mengamati indikator geomorfologi di daerah studi (Bernatcherz et al., 2011; Anfuso et al., 2007), dan 
menganalisis berbagai data (Vargas-T et al, 2016; Anfuso et al., 2007), seperti data geologi, 
geomorfologi, oseanografi, meteorologi, serta vegetasi. Menurut Doong et al., (2011), gelombang dan 
arus dekat pantai adalah faktor penting bagi pengendapan kayuhanyutan di pantai. Oleh karena itu 
dilakukan analisis parameter oseanografi yang meliputi kondisi gelombang, arus dan pasang-surut, dan 
parameter meteorologi meliputi arah dan kecepatan angin serta curah hujan. Data kondisi oseanografi 
dan meteorologi diperoleh dengan melakukan reanalisis data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG). Sementara itu, analisis potensi pemanfaatannya dilakukan berdasarkan studi 
literatur dan hasil pengamatan lapangan. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kondisi Lingkungan Fisik 

Pantai Gorontalo adalah pantai pasir dengan latar belakang dataran pantai yang luas, dan garis pantai 
yang berorientasi timurlaut-baratdaya. Secara fisik, pantai tersebut adalah pantai yang terlindung dari 
pengaruh kekuatan-kekuatan asal laut yang datang dari Laut Flores. Pulau-pulau kecil dan perairan 
dangkal yang ada sebelah utara dan barat perairan pesisir melindungi perairan pesisir dan pantai 
tersebut dari pengaruh gelombang atau angin yang datang dari arah barat (Gambar 2). 
Pantai Gorontalo sesungguhnya adalah bagian dari suatu sel pantai yang membentang dari Bukit 
Nangabido dan Bukit Gorontalo (Gambar 3. Di bagian tengah sel pantai itu terdapat muara Sungai 
Nanganae yang memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang besar di kawasan pegunungan di wilayah 
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Kabupaten Manggarai Barat. Muara sungai tersebut memisahkan Pantai Gorontalo di sebelah timurlaut 
dan Pantai Asananga di sebelah baratdaya. 
 

 
Gambar 2. Lokasi pantai Gorontalo, Labuhanbajo. Tanda panah menunjuk ke 

lokasi pantai Gorontalo. Peta topografi dikutip dari Peta Topografi Lembar Bima 

Edisi 1-AMS, Nomor Lembar SC 50-4 Series T503, Skala 1:250.000, Tahun 1961. 

 

 
Gambar 3. Sel pantai Gorontali di daerah Labuhanbajo. Sumber citra satelit: 

Google Earth, dikutip tanggal 30-8-2018. Nama objek geografis Bukit Nangabido 

dan Bukit Gorontalo dari penulis karena di dalam Peta Rupabumi dari 

Bakosurtanal, Lembar Kenari, Nomor Lembar 2007-343, Edisi 1-1999 Skala 

1:25.000 kedua bukit tersebut belum memiliki nama. 

 
Di perairan pesisir sel pantai tersebut terdapat rataan-pasir pasang-surut (tidal sandflat) yang lebarnya 
minimal 200 m (Gambar 4). Apabila air laut surut, maka endapan pasir di rataan pasang-surut tersebut 
muncul di permukaan laut sebagai gosong pasir. Menurut Bird (2008), rataan-pasir pasang-surut 
terbentuk karena gelombang dan arus membawa pasir ke arah pantai atau sepanjang pantai dan 
diendapkan di zona pasang-surut. Dengan demikian, kehadiran rataan-pasir pasang-surut di daerah 
pesisir pantai Gorontalo menunjukkan pantai Gorontalo bersifat sedimentasi. 
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Gambar 4. Rataan-pasir pasang-surut (tidal sandflat) di pantai Gorontalo. Di 

bagian tersempit di pantai Georontalo lebarnya sekitar 200 m, sedang di kawasan 

muara sungai lebarnya mencapai 350 m. Sumber citra satelit: Google Earth, 

perekaman bulan Januari 2016. Dikutip tanggal 30-8-2018. 

 
Dinamika rataan-pasir pasang-surut dipengaruhi oleh kondisi pasang-surut dan tingkat energi 
gelombang (Kroon & Masselink, 2002). Menurut Uchiyama (2007) proses-proses intermitten yang 
episodik mendominasi pengaruh terhadap dinamika morfologi di zona pasang-surut. Angin ribut atau 
badai (storm) dapat menyebabkan transpor sedimen yang signifikan dan menyebabkan perubahan 
topografi yang sangat mungkin terjadi setelah beberapa tahun tidak terjadi. Banjir (episodic fluvial 
outflow) juga dapat menyebabkan terjadinya akresi. Disebutkan oleh Masselink et al (2006) bahwa 
intertidal sandflat atau intertidal bar (pematang pasang-surut) system adalah kenampakan yang selalu 
dijumpai di pantai yang didominasi oleh gelombang (wave-dominated beach) di lingkungan pesisir 
dengan kisaran pasang-surut signifikan (> 1 m). 

Pada pengamatan lapangan yang dilakukan pada bulan Juli 2018, di pantai Gorontalo terdapat sebuah 
cuspate foreland yang berukuran kecil dengan sebuah danau kecil pula di tengahnya (Gambar 5). 
Menurut Rosen (1975), cuspate foreland adalah salah satu bentuk hasil pengendapan tepi pantai yang 
timbul karena proses transportasi sedimen sepanjang pantai sebagai hasil gelombang yang datang 
dengan sudut tinggi. 
 
Kondisi Meteorologi 

Sungai Nanganae adalah sungai besar yang bermuara di daerah penelitian. Sungai tersebut memiliki 
DAS di kawasan pegunungan di Kabupaten Manggarai Barat seluas sekitar 300 km2. Hujan yang turun 
di kawasan pegunngan tersebut akan berpengaruh terhadap debit aliran sungai dan volume muatan 
sedimen yang masuk ke laut, termasuk kayuhanyutan. Gambaran pola hujan rata-rata bulanan dalam 
setahun di kawasan tersebut berdasarkan data sepuluh tahun (Gambar 6) memberikan gambaran 
bahwa debit aliran sungai yang tinggi terjadi dari bulan Nopember hingga bulan Mei tahun berikutnya 
dengan curah hujan di atas 100 mm/dt. Pada rentang waktu bulan-bulan itulah muatan sedimen dari 
darat banyak masuk ke laut melalui aliran Sungai Nanganae, termasuk kayuhanyutan. 
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Gambar 5. Cuspate foreland berskala kecil di pantai Gorontalo. Panah-panah 

hitam sejajar garis pantai menunjukkan arah pergerakan muatan sedimen dari 

muara Nanganae menyusuri pantai ke arah timurlaut. Foto: 18 Juli 2018. 

 

 
Gambar 6. Pola distribusi curah hujan rata-rata bulanan dari data sepuluh tahunan dari tahun 

2007-2016 daerah Noca di kawasan Pegunungan Manggarai Barat. Sumber data: Satelit 

TRMM Tipe 3B43_v07. 

 
Hasil analisis arah dan kecepatan angin memberikan gambaran bahwa kawasan pesisir Labuhanbajo 
dipengaruhi oleh angin yang bertiup dari barat hingga utara. Tetapi, apabila kita memperhitungkan arah 
fetch maka angin yang bertiup langsung masuk ke arah pantai daerah penelitian adalah angin yang 
datang dari arah barat laut (Gambar 7). Kondisi angin yang bertiup langsung ke daerah penelitian 
disajikan dalam Tabel 1. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa angin yang cukup kencang dengan 
kecepatan 7-10 knot sebanyak 10 % masuk ke daerah penelitian. Secara umum, table itu 
memperlihatkan bahwa perairan di Labuhanbajo adalah perairan yang relatif tenang. 
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Gambar 7. Arah fetch perairan pesisir pantai Gorontalo dari baratlaut. Panah dengan notasi A 

menunjuk ke lokasi penelitian. Panah dengan notasi B adalah kisaran sudut fetch pantai Gorontalo. 

Peta Laut dikutip dari Peta Laut produksi Pusat Penelitian Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL. 

 
Kondisi Oseanografi 

Kondisi gelombang yang muncul di perairan Labuhanbajo berkaitan erat dengan kondisi tiupan angin. 
Hasil analisis data gelombang yang diturunkan dari data angin menunjukkan bahwa pada musim angin 
barat (DJF), tinggi gelombang signifikan berkisar antara 0,02-0,36 m dengan arah gelombang dari barat 
ke timur. Tinggi gelombang signifikan tersebut memberikan gambaran bahwa di musim barat 
berpotensi terjadi gelombang dengan ketinggian maksimum 0,6-0,8 m. Berdasarkan data angin yang 
bertiup langsung ke pantai daerah penelitian, maka tinggi gelombang maksimum yang sangat mungkin 
terjadi adalah 0,6 m. Keadaan tersebut terjadi dalam bulan Maret sebanyak 10 % dengan kecepatan 
angin 7-10 knot (Tabel 1). 

Rekaman pola arus bulanan perairan Labuhanbajo selama periode satu tahun dari September 2016 
hingga Agustus 2017 memberi gambaran bahwa pola arus permukaan di perairan Labuhanbajo dan 
sekitarnya dipengaruhi oleh kondisi angin yang sesuai dengan musim angin barat dan musim angin 
timur. Pada puncak musim angin barat (bulan Januari), arus di sekitar Labuhanbajo dan sekitarnya, di 
Laut Flores, bergerak ke arah timur dengan kecepatan 0,001-0,570 m/dt. Sebaliknya, pada puncak 
musim angin timur (bulan Juli) arus bergerak ke arah barat dengan kecepatan antara 0,001-1,1 m/dt. 
Untuk perairan di sekitar daerah penelitian, berdasarkan analisis rekaman data selama satu tahun, 
terdapat pola arus berikut: 

1) Pada bulan September, Oktober, Nopember, dan Desember arus bergerak masuk dari arah 
utara menuju ke selatan. 

2) Pada bulan Januari arus masuk dari arah baratlaut dan kemudian belok keluar ke arah 
baratdaya dan lalu selatan. 

3) Pada bulan Februari arus masuk dari arah baratlaut dan kemudian belok keluar ke arah utara. 
4) Pada bulan Maret dan April arus masuk dari arah baratdaya dan kemudian belok keluar ke 

arah utara. 
5) Pada bulan Mei dan Juni arus masuk dari arah baratlaut dan kemudian belok keluar ke arah 

baratdaya dan lalu ke selatan. 
6) Pada bulan Juli dan Agustus arus datang dari timurlaut dan masuk ke daerah penelitian dari 

arah utara dan menuju menyusuri pantai ke arah baratdaya dan lalu ke selatan. 
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Tabel 1. Angin yang bertiup langsung ke arah pantai daerah penelitian. 
 

Bulan 

Kecepatan 

Angin 

(knot) 

Persentase 

(%) 

Tinggi 

Gelombang 

Sangat 

Mungkin (m) 

Tinggi 

Gelombang 

Maksimum 

Sangat 

Mungkin (m) 

Terminologi 

Deskriptif 

Kondisi Laut 

Maret 7 - 10 10 0,6 1,0 Slight 

1 - 3 40 0,1 0,1 Calm (rippled) 

April 1 - 3 10 0,1 0,1 Calm (rippled) 

Nopember 1- 3 10 0,1 0,1 Calm (rippled) 

Desember 1 - 3 10 0,1 0,1 Calm (rippled) 

 
Sementara itu, gambaran arus dekat pantai di daerah penelitian dapat diketahui dari adanya cuspate 
foreland yang menunjukkan arus bergerak menyusur pantai dari arah muara Nanganae ke arah timur 
laut (Gambar 5). Pola arus dekat pantai bulan Juli seperti pada Gambar 8. Arus tepi pantai dan 
gelombang adalah faktor penting bagi pengendapan kayuhanyutan dipantai (Doong et al, 2011). 
 

 
Gambar 8. Pola arus dekat pantai pada bulan Juli di perairan pesisir Gorontalo, 

Labuhanbajo. Titik bulat kuning adalah lokasi cuspate foreland. 

 
Dari hasil analisis kondisi pasang-surut dari titik di perairan Labuhanbajo diketahui bahwa perairan 
Labuhanbajo memiliki pasang-surut tipe campuran condong ke harian ganda (mixed tide prevailing 
semidiurnal), dengan elevasi pasang-surut berkisar antara 0,1-1,2 m (Gambar 9). 
 

 
Gambar 9. Elevasi pasang-surut perairan Labuhanbajo bulan Desember 2016. 
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Apabila kondisi pasang surut tersebut dikaitkan dengan intertidal sandflat, maka menurut Masselink et 
al., (2006) kondisi pasang-surut di perairan Labuhanbajo itu memberikan gambaran bahwa pada waktu-
waktu tertentu kondisi pantai di dominasi oleh gelombang (wave-dominated beach), yaitu ketika kisaran 
pasang-surut > 1 m; dan ada kalanya pula gelombang tidak berpengaruh, yaitu ketika kisaran 
gelombang < 1 m. 
 
Kehadiran Kayuhanyutan 

Sungai Nanganae adalah sungai utama yang bermuara ke perairan pesisir daerah penelitian. Analisis 
kondisi geomorfologi kawasan Manggarai Barat menunjukkan bahwa Sungai Nanganae adalah satu-
satunya sungai besar di kawasan tersebut yang bermuara di daerah penelitian. Kayuhanyutan di pantai 
Gorontalo terdampar terutama di dekat muara Sungau Nangaanae. Menurut Doong et al., (2011), 
akumulasi kayuhanyutan banyak di dekat muara sungai, dan makin jauh jumlahnya makin sedikit. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sungai Nanganae adalah jalan utama bagi muatan 
sedimen dari kawasan pegunungan di Manggarai Barat yang masuk ke perairan daerah penelitian. 

Air sungai yang masuk ke laut tidak hanya membawa muatan sedimen, tetapi juga membawa batang-
batang kayu yang tumbang secara alamiah dan masuk ke aliran sungai atau karena aktifitas manusia. 
Selanjutnya, di daerah penelitian, apabila kita perhatikan kondisi perairannya yang relatif tertutup atau 
terlindungi (Gambar 2), maka dapat disimpulkan bahwa kayuhanyutan yang dijumpai di pantai 
Gorontalo hanya berasal dari aliran Sungai Nanganae. Setelah masuk ke laut, kayuhanyutan tersebut 
kemudian terdampar ke pantai. Hal itu terjadi karena pantai di daerah Gorontalo bersifat sedimentasi 
sebagaimana telah diuraikan di depan. Curah hujan yang tinggi di DAS Nanganae terjadi dari bulan 
Nopember hingga Mei tahun berikutnya (Gambar 6). Menurut Jones et al., (2015), debit sungai 
mempengaruhi suplai kayuhanyutan melalui aliran sungai, sementara itu Doong et al., (2011) 
menyebutkan bahwa curah hujan adalah salah satu faktor yang menentukan banyaknya kayuhanyutan 
di pantai. Pernyataan itu memberikan gambaran bahwa di daerah tropis basah seperti di Indonesia, 
kayuhanyutan masuk ke laut pada bulan-bulan bercurah hujan tinggi yang bertepatan dengan musim 
angin barat. Setelah bulan Mei, perairan daerah penelitian memasuki musim angin timur yang 
puncaknya terjadi dalam bulan Juli. Pada musim itu perairan dalam kondisi tenang sehingga 
kayuhanyutan yang terdampar dapat tetap berada di pantai hingga musim berikutnya. 

Pada pengamatan lapangan di bulan Oktober 2017 di pantai Gorontalo hanya dijumpai sedikit potongan 
kayuhanyutan (Gambar 10). Hal tersebut sangat berbeda dengan apa yang ditemukan pada bulan Juli 
2018. Di bulan Juli 2018 lebih banyak ditemukan kayuhanyutan yang terdampar di pantai Gorontalo 
(Gambar 11). Hal itu menunjukkan bahwa kayuhanyuatan hadir sepanjang tahun, minimal dalam 
periode waktu tahun 2017-2018. 
 
Potensi Pemanfaatan 

Kayuhanyutan yang terdampar di pantai dijumpai di berbagai belahan dunia, mulai dari daerah tropis 
hingga artik di kutub utara maupun selatan (Dalaiden et al., 2018; Jones et al., 2015; Khan & Manimoha, 
2011; Eggertsson, 1994; Smith et al., 1989). Oleh penduduk yang bermukim di sekitar lokasi 
kayuhanyutan, kayuhanyutan dipergunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Kayuhanyutan 
merupakan sumberdaya yang penting bagi masyarakat yang tinggal jauh dari zona daerah bervegetasi 
seperti suku Eskimo di Alaska (Jones et al., 2015; Wheeler & Alix, 2004; Alix & Koester, 2002). Mereka 
memandang kayuhanyutan sebagai sumberdaya alam yang sama pentingnya dengan pohon kayu 
yang tumbuh di daerah yang bervegetasi. Kayuhanyutan dipergunakan untuk kayu bakar (energi), 
bahan konstruksi dan menghasilkan berbarang yang terbuat dari kayu (Jones et al., 2015; Alix & 
Brewster, 2004), membuat barang-barang seni (Jenkins, 2015; Sommer, 2013), dan alat musik 
(Leonard, 2015). Mengenai pemanfaatan kayuhanyutan, Alex & Brewster (2004) menyebutkan bahwa 
nilai kayuhanyutan bagi masyarakat ditentukan oleh lokasi geografis, kondisi ekonomi lokal, 
kecenderungan individu dan kebudayaan, dan karakter fisik kayu itu sendiri. 
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Gambar 10. Kayuhanyutan di pantai Gorontalo pada bulan Oktober 2017. Gambar kiri: pantai di 

sekitar muara Nanganae menghadap ke muara. Gambar kanan: bagian tengah pantai Gorontalo 

menghadap ke timurlaut. 

 

  

Gambar 11. Kayuhanyutan di pantai Gorontalo pada bulan Juli 2018. Gambar kiri: pantai di sekitar 

muara Nanganae menghadap ke muara. Gambar kanan: bagian tengah pantai Gorontalo 

menghadap ke timurlaut. 

 
Hasil pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa pantai Gorontalo di Kelurahan Labuhanbajo 
adalah salah satu kawasan wisata yang penting di daerah Labuhanbajo. Hotel-hotel besar berdiri di 
sepanjang tepi pantai kawasan pesisir daerah tersebut, sementara penduduk setempat sangat atau 
yang asli mendiami daerah tersebut sangat jarang. Di tepi pantai banyak dijumpai kayuhanyutan, 
terutama di bagian pantai yang dekat dengan muara Sungai Nanganae. 

Selama melakukan pengamatan di lapangan, tidak terlihat penduduk lokal yang memanfaatkan 
kayuhanyutan yang banyak terdampar di pantai itu. Mengenai hal ini perlu dicatat bahwa kawasan 
pesisir Gorontalo adalah daerah wisata dan tidak ada penduduk lokal yang bermukim di tepi pantai. 
Sehingga tidak ada yang memanfaatkan potensi kayu tersebut. 

Sementara itu, bagi pantai Gorontalo yang merupakan kawasan wisata, kehadiran kayuhanyutan di 
pantai dapat dipandang sebagai limbah pencemar. Hal itu karena kayuhanyutan merusak mengganggu 
turisme (Doong et al., 2011). Ganggguan itu dapat berupa merusak pemandangan pantai dan 
mengganggu orang yang berjalan-jalan di pantai. Turisme menghendaki pantai yang bersih 
(Boudouresque et al., 2017). Kemudian, berkaitan dengan penghargaan masyarakat terhadap 
kayuhanyutan, disebutkan bahwa masyarakat kayuhanyutan apabila ukurannya cocok untuk souvenir 
atau bisa dibawa pulang untuk kayu bakar (Boudourseque et al., 2017). 

Di sepanjang pantai Gorontalo terdapat beberapa hotel yang menghadapkan halamannya ke laut. Dari 
beberapa hotel tersebut, berdasarkan hasil pengamatan di sepanjang pantai, hanya satu hotel yang 
terlihat memanfaatkan kayuhanyutan. Hotel tersebut terlihat memanfaatkan kayuhanyutan sebagai 
penanda batas lahan yang mereka kelola di tepi pantai dan hiasan (Gambar 12). 
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Gambar 12. Pemanfaatan kayuhanyutan untuk penanda batas lahan pengelolaan (kiri), dan hiasan 

taman berbentuk ayunan (kanan). 

 
Secara umum, hasil pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa kayuhanyutan belum banyak 
dimanfaatkan. Sesungguhnya kayuhanyutan yang terdampar di pantai hampir sama potensi 
pemanfaatannya dengan kayu yang tumbuh di hutan (Alex & Koester, 2002). Sementara itu, berbagai 
litaratur memberikan gambaran tentang pemanfaatan kayu hanyutan sebagai berikut. Kayu-kayu yang 
terdampar di tepi pantai itu dapat dimanfaatkan untuk membuat barang-barang manufaktur yang 
terbuat dari kayu, bahan untuk membuat rumah atau konstruksi, untuk membuat barang-barang yang 
bernilai seni seperti managerie (Jenkins, 2015), atau untuk membuat sistem pertahanan pantai dari 
pukulan gelombang (Lepofsky et al., 2003). 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran kayuhanyutan di pantai Gorontalo berkaitan erat 
dengan kondisi lingkungan DAS Nanganae dan konfigurasi garis pantai kawasan pesisir Labuhanbajo. 
Kayuhanyutan masuk ke laut pada musim hujan, bulan Nopember hingga bulan Mei tahun berikutnya, 
yang sebagiannya bertepatan dengan musim angin barat (bulan Desember, Januari dan Februari). 
Aktifitas gelombang dan arus dekat pantai yang timbul saat musim angin barat menyebabkan 
kayuhanyutan terdampar di pantai Gorontalo yang berada di sebelah timurlaut muara Sungai 
Nanganae. Pada musim peralihan dan musim angin timur kondisi perairan Labuhanbajo relatif tenang 
sehingga kayuhanyutan yang terdampar di musim hujan atau musim angin barat dapat bertahan di 
pantai hingga musim angin barat berikutnya. 

Berkaitan dengan pemanfaatan kayuhanyutan sebagai sumberdaya alam, hasil penelitian ini 
memperlihatkan bahwa kayuhanyutan di pantai Gorontalo baru sedikit dimanfaatkan dan bukan oleh 
masyarakat lokal. Hal tersebut sangat mungkin karena tidak ada penduduk lokal yang bermukim di 
dekat pantai Gorontalo, dan disekitar tempat tinggalnya yang sekarang banyak sumberdaya kayu. 
Keadaan ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di daerah yang tidak 
memiliki sumberdaya kayu seperti di Alaska. 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ricky J. Brand yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk berkunjung dan melakukan penelitian di daerah Labuhanbajo; kepada 
manajemen Hotel Jayakarta yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan pengamatan ke pantai 
dari bagian bangunan hotel yang tertinggi. Kepada Aditya Pamungkas dari Universitas Bangka Belitung 
yang telah membantu analisis data oseanografi. Kepada Amelia Ayu Kartika yang telah membantu 
melalukan anaisis data meteorologi. 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Alix, C., & Brewster, K. (2004). Not all driftwood is created equal: wood use and value along the Yukon 

and Kuskowim Rivers, Alaska. Alaska journal of anthropology, 2(1-2), 48-65.  
Anfuso, G., Dominguez, L., & Gracia, F. J. (2007). Short and medium-term evolution of a coastal sector 

in Cadiz, SW Spain. Catena, 70(2), 229-242.  
Bird, E.C.F. (2008). Coastal Geomorphology: An introduction, 2nd ed., John Wiley & Sons Ltd., 

Chichester: 411 p. 



Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018  

217  

Boudoresque, C. F., Ponel, P., Astruch, P., Barcelo, A., Blanfuné, A., Geoffroy, D., & Thibaut, T. (2017). 
The high heritage value of the Mediterranean sandy beaches, with a particular focus on the 
Posidonia oceanica “banquettes”: A review. Sci. Rep. Port-Cros Natl. Park, 31, 23-70. 

Dalaiden, Q., Goose, H., Lecomte, O. & Docquirer, D., 2018. A model to interpretation driftwood 
transport in the Artic. Quaternary Science Reviews, 19, 89-100. [https://doi.org/ 
10.1016/j.quascierev.2018.05.004]. 

Doong, D. J., Chuang, H. C., Shieh, C. L., & Hu, J. H. (2011). Quantity, distribution, and impacts of 

coastal driftwood triggered by a typhoon. Marine pollution bulletin, 62(7), 1446-1454. 

Eggertsson, O. (1994). Mackenzie River driftwood—A dendrochronological study. Arctic, 128-136. 

Jenkins, K. (2015). Driftwood Menageries. Chesapeake Bay Magazine, July: 16-17. 
Jones, C. E., Kielland, K., Hinzman, L. D., & Schneider, W. S. (2015). Integrating local knowledge and 

science: economic consequences of driftwood harvest in a changing climate. Ecology and 

Society, 20(1). 

Khan, S. S., & Manimohan, P. (2011). Diversity and abundance of marine fungi on driftwood collected 

from Kerala State and Lakshadweep Islands, India. Mycosphere, 2, 223-229. 

Kroon, A., & Masselink, G. (2002). Morphodynamics of intertidal bar morphology on a macrotidal beach 

under low-energy wave conditions, North Lincolnshire, England. Marine geology, 190(3-4), 

591-608. 

Leonard, C.E. (2015). Playing Antarctica: making music with natural objects and sounds from the 
Antarctic Peninsula. In: B. Hince, R. Summerson & A. Wiesel (eds.), Antarctica. ANU Press. 
[https://www.jstor.org/stable/j.ctt169wd6t.14]. 

Lepofsky, D., Lyons, N., & Moss, M. L. (2003). The use of driftwood on the North Pacific Coast: an 

example from Southeast Alaska. Journal of Ethnobiology, 23(1), 125-142. 

Masselink, G., Kroon, A., & Davidson-Arnott, R. G. D. (2006). Morphodynamics of intertidal bars in 

wave-dominated coastal settings—a review. Geomorphology, 73(1-2), 33-49. 

Smith, J. M. B., Rudall, P., & Keage, P. L. (1989). Driftwood on Heard Island. Polar Record, 25(154), 

223-228. 

Sommer, R. (2013). Art from Flotsam: Marrying art and ecology. Boom: A Journal of California, 3(1), 

56-62. 

Uchiyama, Y. (2007). Hydrodynamics and associated morphological variations on an estuarine intertidal 

sand flat. Journal of Coastal Research, 1015-1027. 

Welber, M. (2013). Morphodynamics and driftwood dispersal in braided rivers (Doctoral dissertation, 

University of Trento). 

Wheeler, R., & Alix, C. (2004). Economic and cultural significance of driftwood in coastal communities 

of southwest Alaska. Report to Cooperative Extension Services, University of Alaska, 

Fairbanks. 


