
Menggunakan istilah anak-anak Goweser Milenial
“1st Month Ride 2022”, maka kegiatan bersepeda
bersama mengawali tahun 2022 ini dilaksanakan

pada Minggu tanggal 23 Januari 2022 dengan
tujuan “Kota Tua” di Jakarta Utara. Ditengah

situasi pandemi yang dikhawatirkan akan
meningkat dengan hadirnya varian Omicron di

Indonesia, sahabat-sahabat goweser IKPLN
sempat ragu-ragu dilaksanakan atau tidaknya

monthly-ride bulan Januari ini, mengingat
mudahnya varian Omicron ini menular. 

Namun rupanya semangat goweser pensiunan
IKPLN ini tinggi sekali, bahkan saat gowes

mingguan tanggal 16 Desember (seminggu
sebelumnya) ada lebih dari 15 pesepeda yang

mendaftar gowes bareng dan kulineran di Soto
Betawi di Krukut Limo.  Semua menginginkan

tetap ada Monthly Ride di bulan Januari, bahkan
beberapa yang tidak ikut gowes bareng saat itu, di

WA grup menanyakan “Kapan Gowes Bareng
bulan Januari?”
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Tidak kurang dari 40 pensiunan yang
tergabung dalam komunitas IKPLN
Go’S Jakarta hadir di t it ik kumpul di
kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan
Pelanggan (UP3) Bulungan, yang telah
berbaik hati mendukung kegiatan
olah-sehat para seniornya yang telah
pensiun dengan logistik dan amunisi
berupa kopi, cemilan, buah dan
kulineran Soto Barito khas Betawi.
Sebagaimana biasanya sebelum start
gowes pada pk 7.00, para peserta
mendapat arahan tujuan perjalanan,
Peregangan Otot dan doa bersama
untuk kesehatan dan keselamatan
semua. Tempat-tempat yang
fenomenal sebagai check-point telah
ditentukan dari awal, untuk berphoto
bersama mengabadikan momen-
momen kebersamaan pensiunan
sebagai kenang-kenangan dan oleh-
oleh cerita orang di rumah dan
sekaligus memotivasi sahabat
pensiunan untuk semangat berolah-
sehat sambil bersilaturahim.
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Musium Nasional, dulu dikenal dengan Gedung
Gajah atau Musium Gajah karena di halaman

depan Gedung terdapat patung Gajah perunggu
hadiah dari Chulalongkorn dari Thailand yang

pernah berkunjung ke Musium pada tahun 1871.
Kadang kala Musium ini juga disebut sebagai

Gedung Arca karena memang di dalamnya
banyak menyimpan arca-arca peninggal sejarah

dari masa kemasa. Goweser IKPLN tentu tidak
bisa masuk ke dalam museum dan hanya

berphoto ria di halaman Musium yang memang
banyak spot-spot yang menarik seperti Patung

Ikonik Pusaran Air yang melambangkan pusaran
atau pusat ilmu pengetahuan dan tekhnologi,

terbuat dari perunggu.
 

Bundaran Hotel Indonesia, tempat ini kalo hari
minggu sangat ramai sekali oleh pengunjung
yang berolah raga pagi, baik jogging, bersepeda
ataupun sekedar jalan kaki dan nongkrong-
nongkrong menikmati suasana pagi yang sejuk
dan hangatnya sinar matahari. Peleton IKPLN
Go’S beruntung dapat berhenti sejenak untuk
ambil photo sambil sedikit merayu minta ijin
petugas Dephub yang melarang rombongan
berhenti di jalanan karena akan mengganggu
lalu-lintas.

Kota Tua Jakarta, Kawasan heritage di daerah
Jakarta ini dulu dikenal sebagai Taman Fatahillah
yang meliputi kawasan kota lama Jakarta dengan
banyak bangunan-bangunan bergaya kolonial
Belanda. Dan saat ini menjadi kawasan wisata yang
banyak dikunjungi warga Jakarta maupun dari luar
Jakarta. Goweser IKPLN juga mengambil
kesempatan untuk berphoto ria dengan latar-
belakang gedung-gedung khas kota lama, namun
sayangnya dengan jumlah rombongan yang besar
tersebut, para goweser tidak berkesempatan
memasuki area Fatahillah Square yang merupakan
area terbuka di depan Gedung Musium Sejarah
Jakarta, mengingat harus satu persatu Check-in
dengan aplikasi Peduli Lindungi.

Persiapan gowes IKPLN Go'S, sarapan
ringan dan ngopi² di PLN UP3 Bulungan

Monumen Pusaran Air di halaman Musium Nasional

Nampang sejenak di depan Gedung Filateli  Jakarta, sambil
menunggu goweser yang tertinggal
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Saat ini selain ada kantor pelayan pos
dan kantor Filateli Jakarta, banyak bagian
bangunannya yang disewakan untuk
usaha komersial, seperti: Starbuck, Pos
Block, dll sehingga tempat ini menjadi
rest area bagi pesepeda atau motor-biker
yang ingin beristirahat. Ditengah
perjalanan menuju Gedung Filateli ini,
Road Captain mendapat informasi kalo
pak Ichsan Asaad cs menunggu di PLN
Distribusi Jakarta Raya dan telah
menyiapkan minuman isotonic dan buah
untuk para Goweser IKPLN.

Station Kota, sambil menunggu goweser-
goweser yang masih menikmati suasana kota tua
dan berphoto ria di seputaran kawasan,
rombongan menunggu di Station Kota sambil
menikmati hiruk pikuk nya para kenek angkot
yang menawarkan jasa transportasi, dihari
minggu tentu tidak seramai pada hari-hari kerja.
Gedung Filateli Jakarta, dulu gedung ini dikenal
sebagai Kantor Pos Besar hingga jalan raya di
depannya diberi nama Jalan Pos. 

Lapangan Banteng dan Monumen Nasional,
mengingat tawaran menarik dari PLN DISJAYA
untuk mampir, maka rombongan goweser
IKPLN hanya berkesempatan sebentar untuk
mengabadikan kebersamaan rombongan
dengan berphoto ria berlatar belakang
Monumen Pembebasan Irian Jaya. Hingga
route memutar Monumen Nasional dibatalkan
dan rombongan menuju kantor PLN Distribusi
DISJAYA.
Kantor PLN Distribusi DISJAYA, rupanya di
kantor PLN ini banyak yang mengenang masa-
masa masih dinas di PLN Distribusi, sehingga
kedatangannya di kantor ini seperti berasa di
rumah sendiri. 

Gaya bebas...  sambil yel yel

Pak Bima dan bu Anik kaya perangko

Berphoto bersama pak Ichsan Asaad dan pak Agus Pranoto,
ada satu yang belum pensiun (coba tebak?)
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Perjalanan kembali ke Titik Kumpul PLN UP3
Bulungan, tak terasa hari mulai siang dan
matahari mulai menyengat kulit hingga berasa
gerah, sudah lebih dari 2,5 jam bersepeda
dengan menyelesaikan jarak tempuh 31km,
rombongan kembali ke Titik Kumpul yang
sekaligus sebagai titik finish, berakhirnya Januari
Monthly Ride 2022.
Lelah, capek, haus dan tentu juga lapar, terobati
dengan nikmatnya sop daging “maknyus” khas
Betawi yang disediakan oleh teman-teman di PLN
UP3 Bulungan, “terima kasih PLN Bulungan”.
Kenangan gowes yang tak terlupakan, bahkan
sampai beberapa hari photo-photo dan video
gowes bareng ini masih menjadi topic
pembicaraan di WA Grup. SALAM GOWES…! PLN
JAYA…! IKPLN SEJAHTERA…!

Sendau-gurau dan suara tawa tak henti-hentinya
terdengar di kelompok-kelompok goweser yang
bertemu dengan mantan-mantan stafnya.
Bahkan pak Agus Pranoto yang datang dari kota
Klaten dan berkesempatan bergabung gowes
bareng IKPLN Jakarta menjadi bintang photo
bareng dan sangat berkesan terbukti dengan
postingan nya di WA “terima kasih, saya segitu
menikmati kebersamaan gowes bareng IKPLN
Jakarta, kalo saya berkesempatan datang di
Jakarta insya Allah ingin bergabung lagi”Nikmatnya sarapan soto setelah gowes, suasana di Stroom Cafe

PLN Bulungan

Soto Betawi di Stroom Cafe PLN Bulungan

Kedatangan tamu goweser dari kota Klaten,  pak Agus Pranoto Nikmatnya soto Barito di stroom cafe
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