
Situs Gunung Padang Masuk Dalam
Dokumenter Ancient Apocalypse di
Netflix

Situs Gunung Padang terdaftar Berita Olahraga Terbaru masuk ke film dokumenter Ancient
Apocalypse di basis Netflix. Basis ini tawarkan beragam content non-fiksi dan banyak judul
sudah memperoleh dialog luas di tahun 2022.

Di peluang itu, pemirsa diundang untuk temani wartawan dan penulis Graham Hancock
membahas balik riwayat Situs Gunung Padang. Lalu, apa kelebihan dari tempat itu?

Diambil dari petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id, Situs Gunung Padang sebagai salah
satunya Cagar Budaya Rangking Nasional yang berada di Daerah Cipanggulan, Kelurahan
Kreasi Mukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat. Hal itu telah
diputuskan sesuai Surat Keputusan Menteri Pengajaran dan Kebudayaan Nomor
023/M/2014.

Oleh karena itu, website ini telah menjadi satu diantara arah rekreasi favorit Jawa Barat
semenjak tahun 2014. Bila anda berkunjung tempat ini, maka melihat fondasi website ini
yang berwujud punden berundak.

Situs penyembahan ini berkaitan erat dengan Nicolaas Johannes Chrome sebagai penemu
pertama kalinya sekalian periset. Sementara periset dari Indonesia adalah Mundardjito dan
Bagyo Prasetyo, yang sudah berperanan untuk mempelajari lebih jauh warisan website ini.

Harus dipahami, Situs Gunung Padang sebagai warisan periode prasejarah jaman batu
besar atau megalit. Diprediksi jika website ini telah berumur bentang 500 tahun sampai 200
tahun SM. Hal itu dihitung berdasar pertanggalan karbon dating. Jaman dulu, tempat ini
dipandang dipakai oleh warga sebagai tempat penyembahan.

Sementara dalam laporan The Envoy Situs, pakar geologi Danny Hilman Natawidjaja
menyampaikan opini jika situs itu ialah piramida berundak. Yang dipandang seperti
bangunan peradaban maju 24.000 tahun lalu.

Lalu diambil dari Science Alert, beberapa periset mendapati jika website ini disebut sebagai
punden berundak yang paling besar di Asia Tenggara. Bahkan juga dari sisi fondasinya
nyaris serupa dengan piramida paling tua di dunia pada Tatap muka Musim Luruh AGU
2018 di Washington, DC.

Tetapi seiring berjalannya waktu, warisan megalit ini makin alami kerusakan karena
beragam factor. Misalkan dari sisi factor intern, website ini sempat tidak terbangun karena
jumlahnya beberapa tumbuhan liar dan erosi yang terjadi di beberapa pojok situs.

https://inksports.art/


Disamping itu, banyak pula batu punden yang terlepas, miring, aus, terkupas, rengat, patah,
dan jatuh di lereng dan kaki bukit. Lantas punden alami penggelumbang dan menjuru keluar
karena ada arus kubangan air deras, tekanan akar, longsor.

Adapun factor external yang sudah dilakukan warga, salah satunya mencakup kegiatan
vanadlisme seperti mencorat-coret batu, menggores batu dengan benda keras, menempati
dan mencapai batu, memukul-mukul batu, geser dan mengalihkan batu. Hal itu membuat
punden di Situs Gunung Padang jadi tidak seperti stuktur aslinya.

Untuk sekarang ini, Situs Gunung Padang menjadi destinansi rekreasi yang selalu dikunjung
oleh 200-300 orang /minggunya. Khususnya saat berlibur datang, masyatakay yang
bertandang akan padati pucuk bukit yang ada menara pandang dan beberapa warung
punya warga.

Sinetron terkini Song Hye Kyo, The Glory, akan selekasnya tampil pada 30 Desember 2022

Untuk Anda yang ingin isi liburan tahun akhir dengan rekreasi, salah satunya wilayah yang
tawarkan tujuan rekreasi menarik ialah Propinsi Lampung.

Wednesday jadi seri berbahasa Inggris paling populer ke-2  di Netflix yang menarik khalayak
tertuju aktor intinya, Jenna Ortega

Satu mayat korban gempa Cianjur yang tertimbun longsoran material tanah di Daerah
Cugenang Cianjur, sukses diketemukan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Inovatif atau Kemenparekraf akan mengaplikasikan
kendaraan listrik di lima tujuan super fokus (DSP).

Penyemayaman Recoleta salah satunya daya tarik untuk maksud rekreasi di Buenos Aires,
Argentina

4 tujuan rekreasi ini pas golongan milenial yang tinggal di Tangerang, Jakarta, atau Bekasi,
yaitu Pantai Pulau Cangkir sampai Pantai Pasir Perawan.

Menurut seorang stylist, ada arti simbolik yang ingin diutarakan Meghan Markle melalui
bajunya.

Beberapa ratus rumah di lima dusun di Sukanagara, Cianjur tergenang banjir dan tiga titik
alami longsor

Banjir yang memendam beberapa ratus rumah di lima dusun di Kecamatan Sukanagara,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berangsur kering.


