
 

Sejalan dengan program kerja yang diamanahkan pada
Munas IKPLN untuk memperluas kegiatan Olah Sehat bagi

anggota & keluarganya, gagasan membentuk komunitas
olah raga gowes sudah lama dilontarkan, realisasinya

sekarang sudah mulai dilakukan dengan adanya kondisi
pandemi Covid-19 yang berangsur-angsur mulai membaik

hingga dimungkinkan mengadakan kegiatan off-line.
 

Didorong oleh beberapa pengurus IKPLN Pusat, seperti bpk. Bagiyo Riawan dan bpk.
Bima Putrajaya yang juga didukung para senior pensiunan anggota IKPLN dan
keluarganya yang memiliki hobby genjot pedal, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober
2021, komunitas IKPLN Gowes & Kulineran mengadakan acara gowes bersama, dengan
titik kumpul di kediaman rumah bpk. Bambang Muljodjati di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Acara dimulai pada pukul 06.30 WIB,  
didahului breafing route & tata cara

bersepeda-berpeleton serta doa
bersama, start gowes dimulai pukul
07.00 WIB dengan menempuh rute:
Lebak Bulus - Pangkalan Jati - Cinere

- Tangerang South City - Pondok
Cabe - Soto Pak nDut - Situ Gintung -

Monumen St.Gintung - Karang
Tengah - Lebak Bulus. Yang menarik

dari Rute ini adalah cakupannya
meliputi 3 Propinsi, yaitu: Propinsi

DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat dan
Propinsi Banten.

Beberapa titik rehat telah ditentukan
untuk berphoto-ria dan

bercengkrama bersama sejenak
sembari melepas lelah, di daerah

baru Tangerang Selatan “South City”
yang merupakan perbatasan Jawa

barat dan Banten dan istirahat
santap sarapan pagi di tempat Soto

Semarang Pak Ndut.  

Kemudian, setelah dirasa cukup memulihkan
tenaga, 20 orang goweser IKPLN Jakarta
beranjak menuju Situ Gintung untuk
menikmati udara sejuk pagi hari disekeliling
Waduk, Dam dan Tugu Situ Gintung sebagai
Monumen Tragedi Situ Gintung penanda
pembangunan kembali Dam yang pernah
jebol pada 27 Maret 2009 hingga membanjiri
pemukiman hilir dibawahnya.
Diharapkan komunitas IKPLN Gowes &
Kulineran ini semakin banyak diminati oleh
para anggota IKPLN beserta keluarganya,
sehingga ikatan silaturahmi diantara para
anggota IKPLN semakin erat dan utamanya
untuk lebih meningkatkan kesehatan para
pensiunan beserta keluarganya.




