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Kegiatan olahsehat dengan bersepeda
bareng yang diikuti oleh para pensiunan di
Jakarta akhir-akhir ini semakin banyak
peminatnya. Terbukti sampai hari ini sudah
tercatat sebanyak 54 pesepeda pensiunan
yang terdaftar di dalam Komunitas IKPLN
Gowes dan Kulineran. Hal ini tentu sangat
menggembirakan dan membanggakan
kita semua, karena siapapun kita, apapun
dulu jabatan kita saat masih aktif bekerja,
bila tiba saatnya mejadi purnakarya, maka
sebagai mahluk sosial tentu membutuhkan
wadah untuk bersosialiasi, bersilaturahmi
khususnya dengan teman-teman rekan
semasa bekerja.

Menu wajib photo bareng di spot icon Sentul City

Ketua Umum IKPLN yang rajin
bergabung gowes bareng



Komunitas Gowes dan Kulineran IKPLN
Jakarta secara rutin melakukan kegiatan
bersepeda bareng, secara lokal di
lingkungan di daerah dengan rumah-
rumah yang berdekatan dengan
kelompok-kelompok kecil 5-10 pesepeda
secara mingguan. 

Adapun kegiatan bersepeda bersama
secara bulanan diagendakan secara rutin
dengan mengambil route di daerah yang
agak jauh dari lingkungan tempat tinggal
baik di dalam kota Jakarta ataupun di
daerah urban di sekitar Jakarta.

Tikum & start dari villa cluster Sierra Madre Sentul - Bogor

Pak Zaenal menjelaskan route gowes di Sentul City



Gowes Bareng pada bulan Desember,
yang merupakan kegiatan bulanan

terakhir di tahun 2021 telah dipilih jatuh
pada hari Sabtu 11 Desember 2021,

Gowes Bareng dan Kulineran di daerah
Sentul City, Bogor. 

Daerah yang cukup sejuk, nyaman dan
berudara yang cukup bersih untuk

beraktifitas olah raga.
Kali ini anggota yang mendaftar

sebanyak 32 peserta, namun pada saat
terakhir sampai dengan pagi hari, ada

beberapa peserta yang mendadak
berhalangan karena ada kegiatan yang

tidak bisa ditinggalkan dan berasa tidak
enak badan. Hingga terdapat 28

pesepeda IKPLN yang tercatat dan
berangkat dari rumah masing-masing

dengan kendaraan menuju titik-
kumpul di Villa Cluster Sierra Madre

milik saudara salah satu anggota
pesepeda IKPLN.

 
 

"Ayo berangkat lagi" kata pak Bima
menyemangati bapak² yang
kecapekan

Rehat dulu, meredakan menggos-menggos nurunkan heart rate



Menu juaranya kali ini adalah rujak
cingur yang dipesan dengan
jumlah melebihi setengah dari
peserta gowes bareng. Rupanya
banyak lidah pensiunan yang cocok
dan berselera dengan masakan
jawa-timur ini.
Medan dan kontur route jalanan di
Sentul City yang naik-turun sangat
menantang bagi goweser
pensiunan, alias melelahkan dan
menguras keringat hingga
menggos-menggos yang membuat
perut semakin lapar. 
Apalagi kalo sambil gowes
membayangkan kuliner makanan
favorit yang menunggu dinikmati
di titik finish. “Semua puas
meskipun rodo pegel, terobati
dengan rujak cingur yang mantab”
demikian kata sesepuh kita, pak
Bambang Muljodjati. 
Dan juga pak Abimanyu
menambahkan “Semua sehat dan
gembira, makan bersama dengan
menu pecel, rujak cingur dan
lonsay… masakan rumahan…
mantab dan lezat, apalagi gratis
ditraktir sama yang ulang tahun”
demikian di catting grup WA.
Keceriaan dan kegembiraan
pesepeda pensiunan yang
tergabung dalam komunitas IKPLN
Gowes dan Kulineran dapat dilihat
di photo-photo pada lembar berita
Media Web IKPLN berikut ini. 
IKPLN Jaya..!!! Pensiunan Sehat dan
Sejahtera…. TETAP SEMANGAAAT,
jangan kendor PROKESMU..!!

Ngiming-ngimingi goweser yang gak bisa
ikut bergabung

Sibuk mengunyah rujak cingur

Pemilik villa tersebut adalah seorang
pensiunan BUMN yang mempunyai usaha
warung-mobil dan biasa membuka warung-
mobilnya di daerah Taman Budaya - Sentul,
dengan menu masakan Jawa Timur seperti
Rawon, Rujak Cingur, Nasi Pecel dan ada
juga Ketupat Sayur. Hari sabtu tersebut kita
borong dagangannya dan disiapkan di
rumahnya yang sekaligus sebagai titik
kumpul start gowes. 



Wajah-wajah bahagia pensiunan yang bersilaturahim dengan gowes bersama


