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Agam - Pemerintah Kabupaten Agam mengajak seluruh ASN dan masyarakat Agam untuk jalan santai ke
objek wisata Sejuta Janjang Nagari Pakan Sinayan kecamatan Banuhampu dilaksanakan Sabtu (1/02/2020)
pagi, dengan titik kumpul diMasjid Jami' Pakan Sinayan, langsung shalat subuh di lokasi. Demikian
disampaikan Sekretaris Daerah Agam Drs. Martias Wanto, MM, saat memberikan sambutan wirid, Jum'at
(31/1/2020) di Masjid Nurul Falah Lubuk Basung.
Pelaksanaan jalan santai ke Sajuta Janjang Nagari Pakan Sinayan dengan panjang 4 Km, diawali dengan
shalat subuh berjama'ah di masjid Jami' Pakan Sinayan dan baru berangkat menuju puncak Sajuta Janjang di
lereng gunuang Singgalang.
Agam saat ini membuka objek wisata baru Sajuta Janjang, sebelumnya Linggai Park dan beberapa objek
wisata yang telah dipromosikan sehibgga mendapat tanggapan seluruh masyarakat di Agam, Sumatera Barat
dan bahkan dari wisatawan mancanegara datang berkunjung. Sekarang kita promosikan Sajuta Janjang.
Objek wisata baru di Kabupaten Agam ini membuat publik penasaran, dimana dan apa yang menjadi daya
tarik di wisata tersebut.? Sehingga wisata yang berada di lereng Gunung Singgalang begitu ramai

diperbincangkan.
Objek Wisata Sajuta Janjang akan disuguhkan dengan berbagai keindahan alam, dapat dilihat dengan jelas
dari puncak wisata yang berada di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, kata Martias Wanto.
Perlunya diajak pegawai Agam ini berwisata, selain pemandangannya indah, juga membutuhkan perjuangan
untuk bisa sampai ke puncak Sajuta Janjang,” Nanti rasa letih hilang setelah sampai di puncak dengan
menikmati keindahan alam.
Sehingga lelahnya perjalanan terobati oleh pemandangan hamparan sawah dan Gunung Marapi yang terlihat
jelas dari puncak wisata itu.
Kadisparpora Agam Syatria mengatakan, Sajuta Janjang adalah destinasi baru di nagari itu, yang
menawarkan ajang tracking dan wisata keluarga dengan menyuguhkan view indah Ngarai Sianok, hamparan
sawah, Gunung Marapi, Kota Bukittinggi dan lainnya.
Tidak hanya itu, Agam ini juga dapat dijadikan sebagai lokasi sport tourism terutama lari dengan tanjakan
cukup menantang.
Kegiatan olahraga bersama bagi ASN pegawai dan masyarakat Agam sudah biasa dilakukan setiap minggu.
Saat ini kita arahkan ke Sajuta Janjang, berolahraga sambil bersilaturrahmi, diawali dengan shalat subuh
berjamaah.
Kita harapkan kepada seluruh peserta yang hadir dan berkunjung dapat menyebarluaskan objek wisata yang
ada ke pihak keluarga diperantauan, sehingga dapat diketahui diseluruh antero nusantara termasuk
mancanegara.
“Kita mengajak masyarakat di mana pun berada untuk mengunjungi wisata Sajuta Janjang ini. Kita yakin
wisata satu ini dapat memanjakan mata pengunjung dan tidak mengecewakan,” tambahnya(Anto)
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