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Tinggalan sejarah tangga ·100 terbiar
Laluan utama
ke pintu kota
istana rosak,
tidak terjaga

»

malah di tepi laluannya dipenuhi
semak-samun.
Ketika meninjau satu kawasan
di Bukit Malawati, yang terletak
di belakang Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Selangor, kami
terkejut kerana kilwasannya dipenuhi belukar, sekali gus dikhuatiri menjadi terripat 'ular bersarang'.
Di kawasan itu, terdapat peninggalan sebuah pintu kota istana yang sepatutnya dipulihara,
namun sebaliknya apabila yang
tinggal hanyalah struktur pintu
gerbang yang uzur dan menanti
masa untuk rebah menyembah

Mereu tanda Kuala Selangor
yang semakin pudar dan

berkarat.

Oleh 'Khairul Azran Hussin
dan Suzaini Sulaiman
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ntah di mana silapnya
pemuliharaan Bukit
Malawati mengabaikan sejarah tangga 100, sedangkan tangga ini satu-satunya laluan utama ke pintu kota istana,"
kata penulis buku Sejarah Kuala
Selangor, Datuk Yusoff Hassan.
Dalam nada kecewa, beliau berkata,jika tiada usaha diambil bagi
melindungi warisan sejarah berusia beratus-ratus tahun itu, tidak mustahil ia akan lenyap ditelan zaman kerana generasi hari
ini melihat struktur itu hanya
sekadar 'tangga biasa'.
Sehubungan itu, klltanya, usaha pemuliharaan kawasan berkenaan perlu bermula di tangga
100, yang ketika itu menjadi
'penghubung' pusat pentadbiran
+ berkenaan dengan dunia luar.

Laluan utama ke istana
Katanya, ' nama 100 itu diambil
kerana tangga berkenaan disusun
dengan batu granit sebanyak 100
keping hingga bertemu pintu kota dan busut Malawati yang menjadi tempat tetamu istana berkumpul.
"Tangga ini juga digunakan pedagang untuk ke Istana Sultan di
Bukit Selangor selepas menambat perahu, sampan dan bahtera
mereka di bahagian bawah tangga ini yang dinamakan Pangkalan

bumi.

Bangunan berhampiran tangga 100
di Bukit Malawati yang pernah
dijadikan restoran kini terbiar. tidak

terjaga.
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BatuBuruk.
"Permulaan sejarah Bukit Malawati bermula di tangga 100 ini.
Saya tak pasti bilangan tangga ini
cukup 100 keping atau tak, mungkin sudah ada yang rosak atau
pecah. Sudah lama saya tak tengok keadaan bukit ini kerana
saya sekarang agak uzur," katanya.
Yusoff berkata, sudah menjadi
sikap masyarakat kita yang lebih
gemar mengagungkan peninggaIan sejarah negara luar, sedangkan warisan di negara sini dipandangsepi.
"Saya sudah banyak beIjalan ke
beberapa negara untuk melihat
peninggalan sejarah negara mereka. Secara jujur saya cakap, tidak ada apa yang menarik, sebaliknya ia setanding negara kita
dari segi kesenian dan kehebatan
tamadunnya.

Lokasi strategik
"Tahukah kita yang bukit ini dahulunya menjadi tumpuan kerana ia adalah pusat pentadbiran?
Bukit ini dijadikan pusat pentadbiran kerana lokasinya yang tinggi serta menghadap laut. Jadi, ia
sesuai untuk dijadikan pusat pertahanan. Saya rasa orang muda
sekarang tidak tahu fakta ini,"
katanya.
Tinjauan BH terhadap tinggaIan sejarah di Bukit Malawati
mendapati terdapat kesan sejarah yang berada dalam keadaan
uzur, sekali gus menimbulkan
persoalan mengenai nasib peninggalan sejarah kesultanan Selangor itu.
Lebih dikesali, tangga 100 itu
Anak tangga 100 yang menjadi /a /uan utama ke Kota Istana Sultan Selangor di Bukit Malawati rosak tidak tidak dijaga dengan elok apabila
terjaga.
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Berhampirannya, . terdapat bangunan lama yang tertera tahun
1885, dipercayai tarikh ia dibina,
juga berada dalam keadaan terbiar.
Seorang penduduk asal Kuala
Selangor yang dikenali sebagai
Amin, berkata bangunan itu dahulunya menjadi tempat kediaman rasmi pegawai polis daerah,
namun kini sudah bertukar menjadi tempat penagih dadah melepaskan gian.

Lokasi terbiar, tidak terjaga
"Sebenarnya, bukan hanya bangunan yang berusia beratus tahun ini sahaja uzur. Kalau kita
tengok batu hampar yang terkenaI dengan riwayat seorang gadis berzina dipenggal kepala dan
darahnya disiram di sekeliling istana, juga tidak dijaga rapi apabila berada dalam keadaan kotor
dipenuhi najis burung.
"Sepatutnya batu hampar ini
dipagar atau ditutup. Jadi, tidak
ada binatang yang duduk atau
datang bertenggek di atasnya. Tengoklah keadaannya kotor. Begitu
juga dengan peninggalan sejarah
lain seperti meriam yang tidak
teIjaga," katanya
"Beginikah cara kita jaga sejarah negara? Tengoklah keadaan
kesan sejarah, banyak yang teruk.
Siapa yang hams dipersalahkan?
Saya percaya apabila isu ini dibangkitkan, masing-masing akan
menudingjari, tidak meng~ salah," katanya.
Beliau berkata, pihak bertanggungjawab lebih gemar 'menjaga'
lotong dan kera serta menjadikan
haiwan itu sebagai bahan promosi untuk menarik pelancong,
daripada mengangkat kehebatan
sejarah silam orang Melayu.
Tinjauan BH juga mendapati
papan tanda besar tertulis 'Kuala
Selangor' yang dapat dilihat dari
jauh oleh pengguna jalan raya
hanya menanti mas a untuk rebah, sekali gus menimbulkan persoalan mengenai sikap pihak bertanggungjawab terhadap bukit
yang menjadi warisan masyarakat Melayu itu.
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