DANAU DENDAM TAK SUDAH

S

iapa pun akan tergelitik bila pertama kali mendengar nama danau yang aneh:
“Danau Dendam Tak Sudah”. Mengenai nama unik danau tersebut, terdapat dua
kisah yang diduga menjadi dasar penamaan danau ini. Kisah pertama merupakan
legenda tentang dendam asmara yang tak kesampaian, yang menyebutkan bahwa dahulu kala,
ada sepasang kekasih yang cintanya tidak direstui oleh orang tua mereka. Keduanya pun
melakukan bunuh diri dengan menceburkan diri ke danau. Menurut cerita, sejak saat itu, di
danau tersebut terdapat dua ekor lintah raksasa yang dipercaya sebagai jelmaan dari sepasang
kekasih tadi. Sementara itu, kisah kedua didasarkan sejarah ketika pemerintahan kolonial
Hindia Belanda dulu berniat untuk membangun sebuah dam atau bendung di danau tersebut.
Tujuan pembangunan dam itu agar air danau tak mudah meluap supaya proses pembangunan
jalan di sekitar danau menjadi lebih mudah. Namun, pembangunan dam pun akhirnya terhenti
di tengah jalan, tak berlanjut, karena kesulitan pendanaannya akibat berkecamuknya Perang
Pasifik. Masyarakat setempat pun akhirnya menyebutnya sebagai “Dam Tak Sudah” yang
bermakna dam atau bendung yang tak kunjung selesai. Seiring berjalannya waktu, nama danau
“Dam Tak Sudah” pun berubah menjadi “Dendam Tak Sudah” yang digunakan sampai saat ini.

Gambar Peta lokasi Danau Dendam Tak Sudah, Bengkulu
Kawasan Danau Dendam Tak Sudah sebagian besar masuk dalam wilayah kota
Bengkulu, tepatnya berada di Kecamatan Gading Cempaka yang berjarak sekitar 8 km dari
pusat kota, dan sebagian kecil masuk wilayah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu
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Utara. Secara geografis terletak pada posisi 102 o18’07” - 102o20’11” Bujur Timur dan 3o
47’45” – 3o49’01” Lintang Selatan dengan luas wilayah 577 ha.

Gambar 1. Perairan terbuka Danau Dendam Tak Sudah, Bengkulu
(http://www.yukpegi.com/wisata)

Gambar 2 . Danau Dendam Tak Sudah dengan tumbuhan sempadan yang
didominasi oleh bakung Crinium asiaticum. (http://s285.photobucket.com)
Kawasan Danau Dendam Tak Sudah menunjukkan ciri-ciri klimatologis daerah tropis.
Dari pengamatan meteorologi selama dua puluh tahun terakhir, dapat ditunjukkan suhu udara
rerata di kawasan ini berfluktuasi dari suhu minimum 21 oC sampai maksimum 31 oC. Lama
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penyinaran matahari berkisar antara 40 – 80 %, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 80
– 87 %. Tekanan udara antara 1009,7 – 1012,1. Kecepatan angin rata-rata antara 10 – 60
km/jam, sedangkan curah hujan rerata antara 210 – 266 mm/bulan.
Kawasan Danau Dendam Tak Sudah pertama kali ditetapkan sebagai cagar alam oleh
pemerintah kolonial Hindia Belanda di tahun 1936 dengan luas 11,5 ha. Kemudian di tahun
1981 kawasan cagar alam ini diperluas hingga menjadi 441,50 ha. Setelah mengalami beberapa
kali perubahan maka luas definitif ditetapkan berdasarkan Surat Kuputusan Menteri Kehutanan
tahun 1999 seluas 577 ha dan diberi nama Cagar Alam Danau Dusun Besar, namun oleh
masyarakat lebih dikenal sebagai kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah.
Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar (Dendam Tak Sudah) memiliki dua tipe
ekosistem yaitu: (1) ekosistem perairan dengan luas ± 90 ha (15,60 %) terbagi atas genangan
perairan danau seluas ± 69 ha dan habitat tumbuhan bakung (Crinium asiaticum) seluas ± 21
ha, dan (2) ekosistem hutan rawa dengan luas ± 487 ha (84,49 %) yang didominasi oleh pohonpohon hutan rawa.
Zona ekosistem kawasan perairan Danau Dendam Tak Sudah umumnya merupakan
hamparan danau yang relatif tak ada tumbuh-tumbuhan di permukaan airnya. Di sempadan
sekeliling danau yang berbatasan dengan daratan tumbuh bakung, sagu dan rumbia, dan ada
pula pulau-pulau yang ditumbuhi bakung. Kelompok tumbuhan bakung (Crinum asiaticum)
merupakan inang dan habitat tempat tumbuhnya anggrek pensil (Vanda hookeriana) yang
endemik di kawasan ini. Disebut anggrek pensil karena daunnya bulat panjang seperti pensil.
Jenis anggrek ini kini sudah sangat jarang di jumpai.
Keindahan anggrek pensil ini
sangat mempesona hingga pada tahun
1882 anggrek yang hanya terdapat di
danau ini dinobatkan sebagai “Queen of
Orchids” dan mendapat anugerah “First
Class Certificate” dari Pemerintah
Inggris. Hal ini pula yang ikut melatar
belakangi Danau Dendam Tak Sudah
kelak dinyatakan sebagai cagar alam
sejak tahun 1936. Semakin terancamnya
ratu anggrek ini karena semakin rusaknya
lingkungan sekitar kawasan danau.
Namun belakangan ini BKSDA (Balai
Konservasi Sumber Daya Alam)
Bengkulu diberitakan telah berhasil
membudidayakan jenis anggrek langka
ini dan kelak akan dikembalikan ke alam
aslinya.
Selain itu, di dalam zona perairan Danau Dendam Tak Sudah pun masih banyak
ditemui jenis-jenis ikan tawar seperti gabus, lele, gurami, sepat siam, dan jenis setempat berupa
ikan tebakang, ikan palau. Selain itu juga ada labi-labi atau kura-kura bertempurung lunak, dan
ular air.
Gambar 3. Anggrek pensil Vanda hookeriana
yang endemik di Danau Dendam Tak Sudah.
(http://2.bp.blogspot.com)
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Sementara itu studi yang dilakukan Supriati (2013) mengenai tumbuhan makrofita
litoral yang hidup di perairan pantai danau ditemui sebanyak 25 jenis yang tergolong dalam
empat kelas, 13 bangsa dan 16 suku. Pengukuran parameter lingkungan di perairan ini
menunjukkan kisaran suhu air permukaan 27 oC – 30 oC, kecerahan 1 – 5 m, pH 5,5 – 6,5, dan
oksigen terlarut 6,2 – 6,9 ppm. Dari hasil pengukuran faktor fisika dan kimia di perairan Danau
Dendam Tak Sudah dapat dikatakan danau ini cukup baik untuk kelangsungan hidup biota air.

Gambar Beberapa satwa yang masih hidup di Cagar Alam Danau Dendam Tak
Sudah antara lain kucing hutan (Felis marmorata), kukang (Nycticebus
coucang), raja udang merah (Ceyx rufidorsa), cekakak sungai (Todirhamphus
chloris).
Selanjutnya zona ekosistem kawasan hutan memiliki pohon-pohon jenis kayu komersial,
dan menjadi sasaran penduduk yang berada di sekitar lokasi untuk ditebang dan diambil
kayunya. Tumbuhan yang dapat ditemui adalah jenis pohon-pohon hutan yang pada umumya
berupa jenis-jenis pulai, terentang, gelam merah dan sebagainya. Jenis-jenis tumbuhan bawah
dapat dijumpai seperti jenis pakis, rumput-rumputan, liana dan alang-alang. Dalam zone ini
masih dapat ditemui satwa langka antara lain burung rangkong, belibis, bangau putih, bangau
hitam, burung hantu dan raja udang. Sedang hewan lain adalah babi hutan, kera ekor panjang,
lutung, kukang, biawak, ular scnca, kucing hutan.
Di kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah terdapat bangunan irigasi yang
memanfaatkan air danau, dan sepanjang tahun tidak pernah kering untuk mengairi sawahsawah penduduk yang berada di sekitar bagian hilir kawasan.
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Kawasan cagar alam saat ini menghadapi masalah pada fungsinya, terutama karena
tekanan penduduk kota terhdap kelestarian kawasan. Berdasarkan keadaan yang terjadi di
kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah, permasalahan lingkungan yang ada dapat
dikelompokkan sebagai berikut: (a) Penggarapan kawasan hutan Cagar Alam secara ilegal, (b)
pengambilan hasil hutan, (c) pencemaran lingkungan, dan (d) pembangunan pemukiman.
Penangnan masalah lingkungan ini cukup rumit dan perlu melibatkan para pemangku
kepentingan baik dari kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
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