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Sebagai tindaklanjut ajakan DIRUT PLN, sebagai

Pembina Utama IKPLN saat menyampaikan

sambutan di Syukuran Hari Ulang Tahun IKPLN ke -21

secara online pada tanggal 8 Pebruari 2022 yang lalu,

maka pada minggu tanggal 13 Maret 2022 tawaran

olah raga bersama ini direalisasikan dengan Gowes

Bareng 4 Pilar: PT PLN (Persero), IK PLN, DP PLN dan

YPK PLN.

Gowes Bareng 4 Pilar ini mengambil tempat Start dan

Finish di kantor PLN UID Jakarta Raya, di Gambir,

Jakarta Pusat dengan route dalam kota Jakarta

sepanjang + 20 km, menelusuri jalan-jalan utama

mulai dari Patung Tani, Cut Mutia, Sam Ratulangi,

Cokroaminoto, Rasuna Said Kuningan, Gatot Subroto,

Jembatan Semanggi, Sudirman, Thamrin, Merdeka

Selatan dan Finish kembali di kantor PLN UID Jaya.

13 MARET 2022

Pak Doddy Pangaribuan, GM UID JAYA sebagai

tuan rumah acara gowes  bersama 4 Pilar,

menunggu kedatangan Direksi PLN. Launching  4 Pilar Peduli

Bapak ibu Dirut PLN start



Bahkan bapak Adi E Prayitno,

Direktur Regional yang baru

pindah di Jakarta menyempatkan

membeli sepeda listrik baru untuk

dapat bergabung Gowes Bareng 4

Pilar.

Tak ketinggalan beberapa Dirut

dan Direksi Anak Perusahaan yang

berada di Jakarta ikut mengawal

dalam satu peleton goweser

dengan Direksi PLN yang juga

mendapat dukungan penuh bapak

GM UID Jaya beserta Cycling Club

nya sebagai tuan rumah Gowes

Bareng 4 Pilar ini.

Suasana meriah silaturahmi di

minggu pagi, sudah dimulai saat

pendaftaran peserta mulai pk 5.30

sambil menunggu kedatangan

Dirut PLN untuk start bersama,

sangatlah menyenangkan dan

memberikan kegembiraan yang

mengesankan. Disediakan

berbagai cemilan rebusan, bubur

kacang hijau, bubur Madura,

jenang gendhul dan jajanan pasar

lainnya menemani obrolan para

peserta gowes sambil berkangen-

kangenan antara pensiunan dan

pejabat-pejabat aktif PLN yang

boleh jadi adalah mantan senior-

seniornya saat masih bertugas di

PLN dulu.

Kesempatan Gowes Bareng 4 Pilar ini mendapat antusias yang tinggi bukan hanya dari

pensiunan IKPLN, namun juga Direksi PLN beserta Anak Perusahaannya dan para

Pimpinan institusi 4 pilar, hingga tercatat lebih dari 100 peserta goweser. Yang

menggembirakan berkesempatan hadir bapak ibu Dirut PLN, bapak ibu Direktur

Perencanaan PLN beserta 2 puteranya, Direktur Niaga PLN, Direktur Bisnis Regional

Sulmapa, Dirut dan Direksi DP PLN, Pimpinan YPK PLN dan tentu Ketua dan beberapa

pengurus IKPLN Pusat. 

Tim kesehatan pk 5.30 bersiap melaksanakan Rapid

Test Antigen bagi para peserta gowes bareng 4 Pilar

Briefing route, doa bersama dan streching mengawali

olah raga gowes

Bapak ibu Dirut memperhatikan penjelasan route

gowes dengan seksama



Terima kasih pak Doddy Pangaribuan, GM UID

JAYA beserta staf yang telah menyediakan tempat

silaturahim Gowes Bareng 4 Pilar, dan

memberikan semua dukungan yang diperlukan

dalam kegiatan olah raga Gowes Bareng ini.

Demikian juga dukungan dari

Pimpinan Dapen PLN beserta

Anak Usahanya yang telah

menyediakan seragam bagi

peserta gowes dan menugaskan

klinik LSM PLN melakukan

screaning Rapid Test Antigen

bagi peserta gowes agar terasa

aman berolah raga bareng

dalam situasi pandemi yang

masih berlangsung saat ini. RTA

screaning, menjadi persyaratan

keikutsertaan gowes bareng kali

ini karena diikuti oleh banyak

peserta dan berpotensi

terjadinya kerumanan. Panitia

bersyukur semua peserta gowes

dinyatakan negative atau non

reaktif dan sehat untuk

mengikuti gowes bareng, meski

terdapat 1 orang peserta yang

bertugas sebagai dokumentasi

dari PLN UID Jaya yang

dinyatakan reaktif hingga tidak

diijinkan mengikuti kegiatan

dan segera dilakukan test PCR

serta tindakan lanjutan lainnya.

Start yang semula direncanakan

pk 7.00 tertunda 30 menit,

karena masih ingin berlama-

lama ngobrol dan menikmati

jajanan pasar yang jarang kita

temui di kota seperti Jakarta.

Rombongan peleton pertama

yang terdiri dari 20 goweser VIP

diberangkatkan pada pk 7.30,

diawali dengan briefing route

gowes, doa bersama dan

stretching otot tubuh sebelum

olah raga bersepeda. 

Pak Denny Hendri memimpin peregangan-otot

sebelum start gowes

Peregangan otot kaki

Peregangan otot kaki, agar kuat gowes nya



Cuaca yang sangat bersahabat, sejuk dan lalu

lintas hari minggu yang tidak begitu ramai sangat

mendukung kegiatan bersepeda di jalanan dalam

kota Jakarta. Sambil meneruskan perbincangan,

obrolan dengan teman seperjalanan, tertawa dan

sendau gurau mewarnai perjalanan sepanjang

route gowes yang telah direncanakan. Serasa tidak

ada batas, suasana kekeluargaan dari berbagai

lapisan organisasi dan generasi PLN sangat terasa

dalam keluarga besar PLN ini.

Ditengah perjalanan, panitia Gowes

menyediakankan 1 (satu) lokasi peristirahatan, di

pertigaan jalan Gatot Subroto dan SCBD yang

ternyata kurang dimanfaatkan oleh para goweser

untuk beristirahat sejenak meneguk minuman

yang disediakan panitia. Rupanya jarak yang telah

ditempuh tidak cukup membuat para goweser

kelelahan, bahkan ibu Dirut yang didampingi bu

Chaerani dan bu Riva (protokoler PLN UID JAYA)

melewati saja tempat peristirahatan dan langsung

menuju tanjakan jembatan semanggi.., bukan

main ibu-ibu ini.

Jarak tempuh route yang ditetapkan ternyata

kurang dari 20km dan dapat diselesaikan para

goweser dalam waktu 1 jam saja, dirasa cukup

sebagai olah sehat untuk menjaga kebugaran

tubuh kita semua. Namun bagi para goweser yang

terlatih dapat menambah jarak tempuh gowesnya

dengan menempuh jarak pulang ke rumah

masing-masing dengan menggowes sepedanya.

Alhamdulillah, semua peserta dapat mencapai

titik finish dengan selamat, tetap sehat dan

melanjutkan silaturahim dengan beramah tamah

sambil menikmati “sarapan siangnya”, ada lontong

sayur, soto bangkong, dll yang semua sangat

mengundang selera…. nikmat sekali.

Sesaat semua goweser telah sampai di titik finish

dan menikmati prasmanan hidangan makanan

pagi, cuaca yang semula mendung berubah

menjadi hujan deras selama 30 menit, seolah

pertanda berkah dan rahmat Allah tercurahkan

untuk keluarga besar PLN dengan 4 Pilarnya,

Wallahu’alam…

Selesai kenyang menikmati

sarapan siang, rasanya tidaklah

lengkap bila tidak ada

sambutan-sambutan para

petinggi 4 pilar yang pertama

kali ini bertemu secara off-line.

Maka panitia bersama tuan

rumah telah menyiapkan acara

dialog bersama 4 pilar yang

diawali dari sambutan tuan

rumah, sambutan Ketua IKPLN

Pusat mewakili 4 Pilar dan

terakhir sambutan Dirut PLN

sebagai Pembina IKPLN,

dilanjutkan tanya-jawab.

General Manajer UID Jaya,

bapak Doddy Pangaribuan

dalam sambutannya

menyampaikan rasa senangnya

bahwa kantor UID Jaya

digunakan sebagai tempat

pertemuan dan olahraga

bersama 4 Pilar dan siap

mendukung kegiatan-kegiatan

positif para pensiunan.

Ketua Umum IKPLN Pusat,

bapak Bambang Praptono

dalam sambutannya mewakili

pimpinan dan pengurus IKPLN,

DP PLN dan YPK

menyampaikan harapan-

harapan para pensiunan kepada

manajemen PLN yang selama

ini sudah cukup baik dapat

dipertahankan jaminan

kesehatan dan kesejahteraan

pensiunan dan bila

memungkinkan dapat

meningkat seiring dengan

membaiknya kondisi

perusahaan.  



Sebagai acara puncak pertemuan 4 Pilar ini, bapak

Dharmawan Prasodjo menyampaikan kondisi PLN

saat ini dan program-program utama yang sedang

dan akan dilakukan, serta pesan, kesan dan

arahannya kepada jajaran PLN dalam mendukung

program-program positif yang menyehatkan dan

mensejahterakan para pensiunan, yang pada

gilirannya nanti para direksi dan manajemen PLN

juga akan purna tugas dan menjadi anggota

IKPLN.

Beliau terkesan dengan acara gowes bareng 4 pilar

di hari minggu ini yang dirasakan oleh beliau

dapat melepas kepenatan rutinitas tugas-tugas

berat di PLN yang berdampak kembali energik di

esok harinya.

Dirut berjanji bahwa gowes bersama semacam ini

“bukanlah yang pertama dan bukan pula yang

terakhir” ,..ha..ha..ha.. meminjam lirik lagu Arti

Kehidupan ciptaan Mus Mudjiono yang

diplesetkan, ajakan ini tentu menggembirakan

para goweser dan disambut dengan tepuk tangan.

Saat sesi tanya-jawab, ibu Dewi Sri Wahyuni

berkesempatan melaporkan antusiasme anggota

IKPLN Pusat dan Daerah dalam mengikuti acara

HUT ke-21 IKPLN secara online dan menyampaikan

pula harapan para pensiunan akan kenaikan

Manfaat Pensiunan agar sejalan dengan kenaikan

pensiunan ASN dan TNI yang diumumkan

Presiden baru-baru ini. Harapan ini disambut

positif dan diperhatikan oleh Dirut saat menjawab

usulan kenaikan MP ini setelah mendapat bisikan

dari Plt Dirut DP PLN, bapak Antonius RT Artono.

Semoga terwujud…..

Acara ramah tamah ini diakhiri dengan photo

bersama para goweser dengan direksi dan para

pimpinan 4 Pilar, diiringi pekik “PLN Jaya IKPLN

Sejahtera… Gowes… Gowes… Gowes”

Selamat menikmati photo-photo kebersamaan

Gowes Bareng 4 Pilar.

(BR redaksi Media IPLN)

Selain memperkenalkan para

pengurus IKPLN, beliau juga

menyampaikan program dan

kegiatan positif IKPLN untuk

mensejahterakan para

pensiunan anggota IK PLN

dan berharap secara

institusinal dapat Maju dan

Sejahtera dengan Semangat

Kolaborasi PT PLN (Persero),

DP PLN, YPK PLN dan IK PLN. 

 

Pada kesempatan ini, pak

Bambang juga me-lounching

dompet 4 PILAR PEDULI

dengan nomor rekening Bank

BRI 141401000146305 yang

akan digunakan sewaktu-

waktu membantu pensiunan

PLN yang mengalami

musibah bencana alam,

kesusahan dan lain-lain yang

membutuhkan dana

mendadak. 

 

Dengan adanya Dompet 4

Pilar Peduli ini, IKPLN

diharapkan dapat segera

mengambil langkah-langkah

membantu IKPLN Daerah

yang anggotanya terkena

musibah, yang selama ini

harus memobilidasi bantuan

terlebih dahulu hingga

dirasakan terlambat.

 

 



GALERY FOTO 
IKPLN GOWES BARENG 4 PILAR

Istirahat sejenak di rest-point
pertigaan Gatot Subroto- SCBD

Cuaca minggu pagi yang cerah,

lalu lintas yang sepi, terasa nyaman
bersepeda di jalanan kota Jakarta

Entah yang bermasalah sepeda nya
atau orangnya, hingga harus
loading dipertengahan perjalanan

Kapan lagi bisa nongkrong-

nongkrong di jembatan semanggi

Nyaman sekali kalo setiap hari
jalanan di Jakarta lengang seperti
ini

Alhamdulillah, semua mencapai
finish kembali di kantor PLN UID
JAYA



GALERY FOTO 
IKPLN GOWES BARENG 4 PILAR

Soto & lontong sayur nya enak dan
enak sekali

Selesai gowes sarapan soto

Gowesnya ga berkeringat, sotonya
yang bikin keringatan

"Sarapan Siang" setelah gowes
bersama pimpinan 4 pilar

Dirut PLN, Ketum IKPLN & Sekum
IKPLN beristirahat di rest-point
SCBD-Gatot Subroto

Pengurus IKPLN berembug, siapa
menyampaikan apa kepada
Pembina Utama



GALERY FOTO 
IKPLN GOWES BARENG 4 PILAR

Goweser IKPLN menunggu berita
baik dari Pembina Utama

Bukan rapat direksi, tapi membahas
gowes 4 pilar yang harus
dilanjutkan

Dirut Dapen PLN membisiki Dirut
PLN, masalah kenaikan MP

Pak Doddy Pangaribuan,

menyampaikan sambutan sebagai
tuan rumah "siap mendukung
kegiatan IKPLN"

Dirut PLN menyampaikan sambutan,

kesan dan pesannya bahwa acara
gowes 4 pilar ini "Engkau adalah
yang pertama, tapi bukan yang
terakhir"

Bu Dewi menyampaikan aspirasi
keluarga pensiunan agar MP dapat
naik seperti pensiunan ASN, terima
kasih Bu


