
IKPLN GO'S
07 NOVEMBER 2021

Loading: 6.00 - 6.15:
rumah pak Bb
Muljodjati Lebak Bulus
III/43, Cilandak
Tikum: 6.30 - 07.00 di
PLN Pusat, Jl.
Trunojoyo
Start : 7.00 WIB
Didahului dg sarapan
rebus²an, Briefing
Routr, streching dan
Doa Bersama.
Route : PLN
Trunojoyo  ke SCBD
- Mega Kuningan  -
Rasuna Epicentrum
Kuningan  - rehat
silaturahim MM-Juice
Cikajang  - PLN Pst -  
home

Rundown
IKPLN Go'S

Tour
d'Jakarta
Rasuna
Epicentrum
Oleh Bagiyo Riawan

Komunitas IKPLN Go’S setelah kurang
lebih 2 bulan terbentuk, saat ini telah
mempunyai anggota lebih dari 30
pensiunan yang bertempat tinggal di
daerah Jakarta, dimana setiap hari
minggu kalo mengadakan kegiatan
Gowes mingguan selalu bertambah
dengan anggota baru. Apalagi
dengan adanya momen rangkaian
HLN ke-76, komunitas Gowes IKPLN
tidak mau ketinggalan untuk ikut
bergembira merayakan hari
bersejarah bagi insan Kelistrikan
Nasional dengan Gowes Bareng pada
tanggal 7 November 2021.
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Pada kesempatan Gowes Bareng
tersebut pensiunan yang
berkesempatan untuk bergabung
ada 31 goweser dan anggota yang
tidak pernah ketinggalan gowes
bareng adalah anggota tersepuh,
bapak Bambang Muljodjati yang
sudah berusia 75 tahun. Keaktifan
beliau sangat menginspirasi para
pensiunan lain untuk bergabung
dalam komunitas, rupanya tertarik
dengan “keseruan dan kegembiraan”
dari photo-photo komunitas yang
viral di grup-grup WA para
pensiunan, dimana setiap kegiatan
gowes bareng selalu berhenti di
tempat-tempat yang menarik untuk
pengambilan photo dan selalu
berkesempatan untuk beristirahat
menikmati kuliner bersama.
Kegiatan olah sehat bersepeda
semacam ini selain bermanfaat
untuk menjaga kesehatan phisik,
tentu akan mendatangkan
kegembiraan yang boleh jadi akan
mendatangkan kesehatan batin juga.
Bahkan dengan menjaga silaturahim
dengan teman-teman semasa kerja,
dipercaya akan mendatangkan
keberkahan, pintu rejeki dan
memperpanjang umur.
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Gowes bareng IKPLN Go’S -
Jakarta dalam rangka HLN ini
mengambil titik kumpul dan
start dari kantor PLN Pusat
Jalan Trunojoyo Jakarta
Selatan, menuju lingkar
Sudirman Central Business
Distrik (SCBD), Gatot Subroto,
Jembatan Semanggi, Mega
Kuningan, Rasuna Epicentrum
dan istirahat di Rumah Makan
MM Juice – Cikajang sebelum
kembali ke kantor PLN Pusat
tempat peserta menaikkan
(loading/unloading) sepedanya
ke atas mobil dan kembali ke
rumah, total jarak yang
ditembuh + 20 km, jarak yang
cukup melelahkan bagi
pensiunan usia diatas 60 tahun.
Namun demikian, ada juga
peserta yang memilih berangkat
ke ke tempat start di kantor PLN
Pusat dan pulang kembali ke
rumah dengan bersepeda,
hingga menempuh jarak 40 km.
Bukan main semangatnya.
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Photo keseruan dan kegembiraan komunitas IKPLN Go’S dapat
ditunjukan sebagaimana disampaikan dan berharap kegiatan semacam
ini mendapat dukungan sejawat yang masih aktif berkarya dan
menginspirasi IKPLN Daerah untuk menggerakakn kegiatan olah sehat
bagi anggotanya.  IKPLN Jaya!!! Pensiunan SEhat Sejahtera!!! Selamat
Hari Listrik Nasional le-76.

Sebelum start
diawali dengan
pengarahan route
dan keselamatan,
gerakan
peregangan dan
doa bersama

IKPLN Go'S
merayakan HLN
ke-76 dengan
gowes bareng start
dari kantor PLN
Pusat, bergembira
dan bersemangat
dengan jersey Go
Green nya yang
baru
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Ketua Umum
IKPLN bpk
Bambang
Praptono bersapa
dengan anggota
tersepuh bpk
Bambang
Muljodjati, tetap
jaga prokes

Beraksi di SCBD
serasa Sinjuku

Spot
instagramable
Rasuna
Epicentrum
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IKPLN  Gowes &
Kuliner, hilang
capek nya
kembali segar

Selesai rehat dan
bersiap kembali
ke pangkalan,
kantor PLN Pusat

Suasana
menikmati Kuliner


