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IKPLN GO’S
MERAYAKAN HUT
IKPLN KE 21 DENGAN
KULINER PECAK IKAN
BAKAR
Semula IKPLN Go’S ingin merayakan
Ulang Tahun IKPLN dengan
menyelenggarakan kegiatan Gowes
Bareng DP PLN beserta Anak Usahanya
pada sabtu 12 Pebruari 2022, mengambil
route start dari kantor DP PLN di Jalan
Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan
menuju kantor PT Adiguna Putera, Anak
Usaha DP PLN di Jakarta Pusat Pulang-
Balik.

Menunggu teman² di tikum One

Bellpark Mall

20-02-2022



Kegiatan ini telah
disiapkan dengan baik
semenjak awal bulan
Pebruari namun
diputuskan untuk ditunda
mengingat semakin
meningkatnya kasus
Covid19 yang
menyebabkan Jakarta
dinyatakan sebagai
Daerah dengan Status
PPKM Level-3. Sehingga
kepolisian tidak dapat
memberikan ijin kegiatan
bersepeda bersama ini
yang melibatkan peserta
100 an pesepeda, bukan
main minat pensiunan
untuk berolah sehat
dengan bersepeda. 

Sebagian peserta di tikum depan UPN Fatmawati

dengan rompi baru nya

Seakan tidak mau kehilangan momen
Ulang Tahun IKPLN ke-21 tersebut
komunitas peseda Ikatan Pensiunan Listrik
Negara tetap melakukan kegiatan olah
sehat bersepeda, meski pendemi masih
merebak bahkan semakin meningkat. 
Tentu semangat berolah sehat ini harus
dilaksanakan dengan tetap disiplin
menjalankan prokes mengantisipasi
penularan virus corona, dan para
pesertapun harus sudah mendapatkan
vaksinasi lengkap dan bahkan vacsin
booster.

Penyerahan dan memakaikan rompi IKPLN Go'S

kepada anggota baru, bpk Trilaksitu Sunu oleh

pak Bagiyo Riawan disaksikan para peserta

goweser.

Suasana perjalanan yang menyenangkan

Tanggal HUT IKPLN ke-21 yang jatuh pada
tanggal 8 Pebruari 2022 telah berlalu
hampir 2 minggu, maka pada minggu
tanggal 20 Pebruari 2022 lebih dari 15
goweser IKPLN berkumpul di One Bellpark
Mall - Jakarta Selatan bersepakat untuk
gowes bersama menuju Sawangan dan
beristirahat sarapan pagi di Warung khas
Betawi dengan menu masakan pecak ikan
bakarnya. 



Tikum terakhir di Tangerang Sout City dengan

rompi baru nya

Rupanya iming-iming kuliner pecak ikan
bakar ini menarik dan menyemangati

goweser untuk bersepeda + 40 km hanya
sekedar untuk menikmati kuliner khas ini,

bahkan ada peserta goweser yang datang
ke titik kumpul dari rumahnya yang jauh di

Taman Mini, di Duren Tiga dan di Tebet
yang berjarak tempuh total + 60 km pulang

balik.
 

Anggota baru IKPLN Go’S yang bergabung
kali ini ada pak Trilaksito Sunu, pak Erwin

Suwardi dan pak Imam Mintarno yang
gagal bergabung karena rantai sepedanya

putus. Sedangkan pak Toni Sunu siap
bergabung menunggu di depan kampus

UPN Fatmawati dengan sepeda listrik
barunya. 

 

“Selamat bergabung bapak-bapak
pensiunan IKPLN, di komunitas bersepeda
sehat agar tetap semangat berkarya dan

berbuat di usia senja”.
 

Untuk menuju ke Sawangan, Route
rombongan pesepeda IKPLN ini sengaja
menghindari melewati jalan jalan besar
yang ramai, dengan memilih jalan-jalan

perkampungan dan komplek-komplek
perumahan yang tidak begitu ramai
sekaligus lebih teduh karena banyak

pepohonan disepanjang jalur perumahan.
 

Sebagaimana kebiasaan kalo gowes
bareng, dari awal telah direncanakan titik-

titik pemberhentian yang menarik untuk
sekedar beristirahat minum dan berphoto
ria mengabadikan momen kerbersamaan

para pensiunan menikmati hari-hari diusia
senjanya yang tetap menjaga silaturahim

diantara para pensiunan. 
 

Senda gurau dan tertawa-tawa tak
hentinya mewarnai perjalanan yang

sebenarnya melelahkan ini, namun menjadi
tidak terasa manakala gowes bersama

rekan-rekan pensiunan.
 

Photo-photo kebersamaan saat
diperjalanan, di titik-titik peristirahatan,

serta photo-photo saat menikmati kuliner di
warung pecak ikan, menggambarkan rasa

kekeluargaan dan kebahagiaan para
peserta goweser. Momen-momen seperti ini

membuat rasa kangen para peserta untuk
bersepeda kembali pada minggu yang

akan datang.

Suasana perjalanan yang melewati daerah

pemukinan baru yang rindang dan sejuk goweser.

Diperbatasan Jakarta Tangerang



Warung ikan pecak khas Betawi

Tidaklah mengherankan kalo anggota
komunitas goweser IKPLN di Jakarta ini
semakin hari semakin bertambah dan
apabila mengadakan kegiatan bulanan
peserta menjadi sangat banyak hingga
mengharuskan untuk meminta ijin
kepolisian, khususnya dimasa pandemi ini.

Memetik pelajaran dari penundaan gowes
bareng IKPLN dengan DP PLN beserta Anak
Usahanya, maka IKPLN Pusat mendorong
IKPLN Daerah untuk membentuk komunitas
bersepeda di daerahnya masing-masing
dengan pembinaan dari pengurus IKPLN
Daerahnya dan Manajemen PLN setempat,
sehingga dapat rutin melakukan kegiatan
olah sehat bersepeda dengan kelompok-
kelompok yang tidak terlalu besar dan tidak
memerlukan ijin kepolisian.

Mungkin nantinya kelompok-kelompok
pesepeda IKPLN Pusat dan Daerah di
Jakarta dapat membuat kegiatan
bersepeda bersama dengan jumlah yang
besar yang terjadwal dan terencana
dengan baik setahun sekali pada saat
merayakan Hari Listrik Nasional atau saat
merayakan Hari Ulang Tahun IKPLN.

Bagus juga apabila komunitas sepeda
antar Daerah satu dengan yang lain saling
mengundang untuk gowes bareng di
daerahnya, mengunjungi tempat-tempat
wisata, bersejarah atau sekedar menikmati
keindahan alam di Daerah nya. 

Wah, sungguh menyenangkan sekali kalo
para pensiunan IKPLN dapat
merealisasikan keinginan saling
mengunjungi antar komunitas ini.

Media IKPLN juga sangat berharap,
komunitas bersepeda IKPLN Daerah dapat
menyampaikan tulisan-tulisan kegiatannya
bersepeda bersama di daerah masing-
masing untuk disampaikan kepada
pengelola IKPLN Media dalam mengisi
rubrik olah sehat IKPLN. Tulisan tersebut
sekaligus sebagai sarana untuk
memperkenalkan adanya komunitas
bersepeda di IKPLN Daerah nya.

SALAM SEHAT...!!! JANGAN KASIH KENDOR
GOWES MU...!!! TETAP SEMANGAT BEROLAH
SEHAT…!!!

Nikmatnya ikan pecak, dimakan dengan tangan

DIRGAHAYU IKPLN KE-21 dirayakan goweser

IKPLN di warung betawi khas ikan pecak,

Sawangan - Depok


