
 

ADA APA DI TANGGA SERIBU 



MENELITI ITU SERU LOHH,,,,,,,

heii lo,,,, 
tau ngga meneliti itu

seru loo

haiii lo,, wkwk
iya apa , emang kamu 
tau apa sih tentang 

meneliti 
duh,, anak zaman
sekarang ya,, ngga

tau apa ,,
pentingnya sejarah

hem,,,

gafi ,, lo tau ngaa 
sejarah atau cagar
budaya yang ada di

temapat luu

lahh ken mana gue
tau.gue kan ngga
suka sejarah 

jangan jangan dia
ngga tau juga tuh
cagar budaya atau
sejarah yang ada di

lingkungan nya 

duhh tu orang emang
ya ,,, taunya game

teruss, padahal meneliti
itu lebih seru dari game 

gue ceritaa in ngga ya
kalau gue udah
meneleliti sejarah

kemarin 

loo tau ngga dio
kemarin itu gueee

trafellingkan gue jalan
jalan 

ohh ya ,, . kok lu
ngga aja gue len.



lokan ,
 anak rumahan

anak zaman 
sekarang,,
hp terus  

hehe,, oh iyaa
kamu kemarin

 trafeling
 kemana ??

nanti gue cerita
disekolah babay ,,

see u

ke esokan harinya
tiba di sekolah
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tau ngga
kemarin aku trafelling

 looh,, ke kaur 

kemana tu,len,

iya tuh,, 
dari kemarin ,,

kamu bilang

gue jalan jalan 
ke KAUR ,, kayak pernah 

dengar tu
oh,, ,pantainya

yang air lautnya biru 
banget itu kan ??
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mau liatFoto 
pantainya ngga boleh
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jadi pantai linau ini 

berasalah dari bahasa INGGRIS  lohh ,, yaitu

"LIEAN YUE"

'
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kok bisa sih 
ih,, kamu mengadi ya 

kok bisa berubah sih dari 
'LIEAN YU ' ke LINAU ??

gimana sejarahnya ?



iya 
masih banyak looh 

sejarah lain di kaur 

ternyata meneliti
itu seru yaa

iya ya 
len,, kamu

tau apa lagi sih sejarahnya
disana
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iya  nanti aku cerita ,
pulang sekolah nanti

bener yaa, 
penasar ni,,

kita ketemu di rumah
 kamu gimana len 



jadi gini
..kemarin aku
ketemu orang
kaur loo ,, dia
cerita 

sampai di rumah lena 

Lena,,,!!!
eh,, kamu sudah

 sampai ,,
Gafi mana? 
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, kapal Belanda tenggelam di pelabuhan
LiEAN  Nyue (Linau), dan mereka

berhamburan di tepi pelabuhan

jadi dulu itu ada peritiwa 
perlawanan antara INGGRIS dan

BELANDA LOHH..



kok serem
ya terus

gimana lagi 
ceritanya 
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kok bisa
sih !!



terus  ada
 lagi lo

apa tu..?

iya ,,,,
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13
"TANGGA SERIBU"
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Diatas Tangga Seribu ada Benteng yaitu beberapa unggukan tanah
hanya sekedar bentuk pertahanan, kalau Benteng yang sebenarnya
itu beradadi dalam, tapi sampai saat ini tidak boleh di bongkar dan

tidak boleh di beri tahu. Banyak dari orang Bengkulu dan dari provinsi
lain ingin membongkar unggukan tanah



laa itu?
beda lagi

iya ,,,
ternyata 

banyak ya 
sejarah,
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terus di atas 

tangga seribu ada bentang loo,,



apa lagi tu???

kalian, ngga tau sejarah disana ?
padahal sempat jadi tempat

wisata lohh!
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ngga tante
iya apa tante

duh,, kalian ini ini
 cagar budaya 

yang ada di KAUR lohh
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ya udah,,
aku ceritain,, 

lagi nih

19



20



"BENTENG HARAPAN"
21



apa lagi tu???
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kemarin itu 
aku ketemu

 denganorang 
keturunan inggris

 di kaur 
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dia bilang 
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 Memang betul saya dari keturunannya, saya keturunan dari Inggris,
tapi ya namanya sudah ratusan tahun yang lalu. Kejadian itu kurang

lebih tahun 50-an sudah tidak di lestarikan lagi, baru sekarang di
lestarikan dalam artian hanya sejarah nya lagi. Seperti Benteng

Marlborough benar-benar seperti gedung pertahanan kalau ini kan
hanya pertahanan perang, dari laut (dari atas tangga seribu) terlihat

pelabuhan Linau, pelabuhan Bintuhan. Pelabuhan Linau dalam
bahasa LiEAN Nyue (bahasa Inggris).
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Disekitar Tangga Seribu terdapat pancur Madam tempat mandi
nyonya Inggris zaman dahulu, waktu Belanda masuk ke Inggris, tapi
Inggris dahulu kalah melawan Jepang, jadi itulah Ingris tinggal disini.
Diatas Tangga Seribu hanya meninggalkan sejarah, kita lihat secara

nyata itu hanya onggokan tanah padahal tempat pertahanan mereka
zaman dahulu, kapal Belanda tenggelam di pelabuhan Lin Nyue

(Linau), dan mereka berhamburan di tepi pelabuhan, jadi mereka
akan menembak musuh menggunakan meriam dari atas
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berarti itu beneran sejarah 
berati ada

 kapten dan maryamnya 
dong,,,  



Kapten MORGAN adalah ketua perlawanan 
yang berasal dari INGGRIS  

dia menikah dengan orang indonesia 
memiliki 2 anak 

1.perempuan dan 1. lelaki
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teruss gimana ceritanya ?? 
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Sekarang wilayah benteng tersebut digunakan
untuk berkebun. pada zaman datuknya "pak
Tamran" Inggris masih sering mengunjungi

Benteng untuk mengenang sejarah. tahun 47-an
Belanda-Inggris, Jepang keluar Inggris masuk lagi.
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Kapten MORGAN adalah ketua perlawanan yang ada di
Benteng atas Tangga Seribu, istana dan persenjataan itu ada

di zaman dahulu,musatahil kalau membawa nyonya tidak
ada tempat tinggal kan, orang zaman dahulu kala, agama

apapun, bangsa apapun dia, banyak orang orang sakti.
Kadang kala dulu, orang orang Pribumi di tembak mati dan
di tempatkan di pintu pintu lorong istana sebagai penjaga

pintu pintu.



udah sore,,
nanti di mau

solat magrib loo

hehehe iya tante 

 

yo pulang Gafii



hehehe babay Lenn

besok kita sambung yaa 



okeh,, see you gays   



sekolah baik baik ya nak 
ingat patuh sama guru buk sejarah itu

penting ya ?

mengenang sejarah itu lucu dan 
mengkesankan ,, betapa hebatnya

orang di zaman dulu ,



iya buuk, guru dinda
pernah bilang 

kita tak tau apa apa
tanpa sejarah okeh bukk siappp

dah siap siap ke sekolah sana 
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PEMBELAJRAN  SEJARAH 

Ada yang bisa
menjelaskan apa

itu isejarah 

ya benar  
ada yang lain

?

Baik, mata
pelajaran kita

hari ini
sejarah . peristiwa kejadian

 dimasa lampau



PEMBELAJRAN  SEJARAH 

kamu meneliti 
sejarah apa

lena ?

ada yang
pernah meneliti
sejarah disini ?

saya pak 



jadi kemarin saya meneliti di kabupaten KAUR PAK 
disana ada sejarah 

,Tangga Seribu , Pantai Linau dan Benteng Harapan



ya anak anak ,, betapa serunya jadi peneliti 
kita bisa tau sejarah dan cagar budaya yang ada di 
tempat tinggal kita maupun ditempat bangsa lain 



apakah sekarang tempat itu sudah menjadi 
tempat kunjungan len ? seperti benteng

Malboro, Candi Brobuder 



sekarang benteng itu berbentuk umbukan tanah pak 
konon katanya dulu ada istana di bawah tanah itu,,, kata "pak tamrin"
bentang harapan itu tempat pertahanan bangsa inggris saat di jajan
oleh belanda kenapa disebut dengan bentang harapan karna cuman

beteng itulah harapan inggris untuk pertahanan 

kalau linau itu apa Len ?



jadi pentai linau ini pak sebenarnya namanya LIEAN  YUE dalam bahasa
inggris , di atas bentang harapan itu  bisa melihat pelabuhan LIEAN

NYUE pada saat Belanda masuk unutk menjajah bangsa Inggris  dan
bangsa inggris bisa mengetahui keberadaan posisi Belanda 



Benteng Harapan itu dimana
letaknya hingga bisa melihat

pelabuhan itu ?

Benteng Harapan itu terletak di atas Tangga seribu pak 



Gimana tuh sejarahnya ?

jadi begini pak

ini tangga seribu 

 

dan ini benteng harapannya pak



jadi keberadaan Benteng Harapan
 sanggat tinggi atas permukiman pak 

wahh,,,,, menarik tuh bapak mau 
dong kesena kapan-kapan



PEMBELAJRAN  SEJARAH 

jadi anak anak semua sekilian 
kebanyakan pelajar bahkan semua orang telah mengabaikan

peninggalan zaman dulu 



PEMBELAJRAN  SEJARAH 

bapak berharap kalian menajdi penurus Bangsa yang Kreatif dan
Aktif dalam mengenal Budaya dan Sejarah yang ada di tempat kita

maupundaerah lain 



PEMBELAJRAN  SEJARAH 

Lena hebat,,,, jadi nelitian yang bagus,,, 
tepuk tangan untuk Lena ,,,,



PEMBELAJRAN  SEJARAH 

prok ,,,,,,,,,,,

prokkk,,,,



PEMBELAJRAN  SEJARAH 

baik anak anak jam pelajaran bapak sudah habis 
bapak akhir samapai jumpa di minggu depan 



PEMBELAJRAN  SEJARAH 

oke pak"sahutan dari murid murid di kelas 



School canteen



haloo teman teman semua ,,,
pelajar maupun wargaaaa 



kita harus tetap melestarikan cagar
budaya yang ada di daerah kita yaaa,,,,,

 



jangan sampai punah  OKEEE
 



karena hanya sejarah lah kita bisa
mengenal peristiwa di masa lampau 

sebelum dan seperti keadaan saat ini 
 













 
!kami 
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SEMANGAT,,
PARA PENELITIAN PELAJAR DI

INDONESIA 
SEMUA HARUS KITA CARI

MENGAPA  , ADA APA DAN
KENAPA BISA TERJADI !!!





"Kita bukan
pembuat sejarah,
kita dibuat oleh

sejarah." 


