
 

 
 

 
Gelaran Riders Yamaha 

Jambore Nasional ke-2 YRFI berlangsung Semarak 
 

Perhelatan akbar kembali digeber maksimal oleh Yamaha Riders Federation of Indonesia (YRFI)  

di penghujung tahun 2014 ini, yakni Jambore Nasional YRFI ke-2 di komplek Candi Sewu, Prambanan, 

Jawa Tengah. Selama dua hari, 29-30 November 2014, gugusan bebatu pada Candi Sewu seolah menjadi 

saksi bahwa jalinan kekeluargaan penuh rasa persaudaraan dari berbagai latar belakang yang berbeda 

dapat dibangun dalam sebuah wadah yang bernaung di bawah  PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing (YIMM). 



YRFI merupakan wadah nasional yang berisi klub atau komunitas pengguna motor Yamaha yang 

membentang di berbagai propinsi di Indonesia. Berdiri pada tanggal 8 Desember 2012, federasi yang 

resmi bernaung di bawah YIMM ini yang merupakan wadah komunikasi dan persaudaraan antar sesama 

anggota masyarakat umum lainnya. Kecuali itu, federasi penunggang motor Yamaha ini menjadi forum 

untuk bertukar wawasan dan pengetahuan tentang produk sepeda motor Yamaha baik itu mengenai 

mesin, spare parts, maupun modifikasi. “Selain sebagai wadah bagi para rider Yamaha untuk berkumpul 

dan berkreasi secara kreatif, positif, serta bermanfaat, komunitas YRFI diarahkan untuk senantiasa 

membudayakan safety riding, penggunaan safety gear, dan kampanye untuk tertib berlalu lintas,” papar 

Mohammad Masykur, Asisten GM Marketing PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). 

 Jambore Nasional (Jamnas) ini merupakan salah satu kreasi dari YRFI yang disambut secara 

antusias oleh anggotanya.  Adapun Jamnas pertama, berlangsung di Sentul Karting International Circuit, 

30 November dan 1 Desember 2013 bersamaan dengan gelaran Yamaha Asean Cup Race (YACR). 

Setelah sukses menggelar debutan awal tersebut, pada tahun ini giliran YRFI Jawa Tengah dan D.I. 

Yogyakarta  menjadi tuan rumah untuk menggelar Jambore Nasional II. Dalam hajatan nasional bertema, 

“Satukan Kebudayaan dan Kebersamaan untuk Indonesia” ini, aneka kreasi yang bernuansa tradisional 

dan bersemangatkan kebersamaan disuguhkan, diantaranya upacara bendera, reog Ponorogo, games 

club, nonton bareng, modif contest, maupun photograhy contest. “Jambore Nasional ini menjadi ajang  

yang disupport penuh oleh Yamaha Indonesia untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus wahana 

edukasi bagi klub-klub motor yang bernaung dalam YRFI,” kata Masykur di sela-sela acara.  

Sekitar 4000 anggota dari 22 propinsi di Indonesia tumplek bleg dalam hajatan yang berlangsung 

semarak ini. Penampilan band maupun sexy dancer, lady bike washer, dan freestyle perform, seolah 

mampu menjadi penghilang rasa penat dan lelah setelah riders berkendara dari berbagai penjuru 

memeriahkan event ini. “Dalam event kita mengadakan sesi Sarasehan juga. Sesi ini digunakan untuk 



sharing dan menyusun agenda kerja YRFI tahun 2015, dimana agenda kerja ini rohnya solidarity, 

creativity dan edukasi mengenai safety riding kepada semua anggota,” tukas Presiden YRFI Billy Fannan 

antusias. 

 Jambore Nasional YRFI kedua yang disambut dengan penuh gegap gempita oleh anggotanya ini 

diisi pula dengan aksi kepedulian yang sangat humanis seperti kegiatan bakti sosial, donor darah, dan 

kerja bakti bersih-bersih area Candi Sewu, Prambanan. Dalam hajatan yang mengambil spirit 

kepahlawanan dan nasionalisme ini, digelar pula bazar sparepart dengan harga diskon dan gratis pasang, 

apparel accessories, free service motor tunggangan peserta Jambore, serta both display produk yamaha 

terbaru. “Silaturahmi rutin tahunan ini mudah-mudahan bisa rutin diadakan untuk menyatukan para 

konsumen loyal Yamaha dalam sebuah wadah yang memberi nilai positif bagi pengguna dan pecinta 

motor Yamaha  maupun bagi brand Yamaha sendiri, kata Hendro, Promotion Area PT.YIMM Yogyakarta. 
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