
 

 
 

YAMAHA GANDENG YRFI 
RANGKUL KOMUNITAS PEMOTOR 

 

Yamaha Riders Federation Indonesia (YRFI) merupakan wadah nasional yang berisi klub atau 

komunitas pengguna motor Yamaha yang membentang di 24 propinsi di Indonesia. Berdiri pada tanggal 

8 Desember 2012, federasi yang resmi bernaung di bawah PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing  

(YIMM) ini yang merupakan wadah komunikasi dan persaudaraan antar sesama anggota masyarakat 

umum lainnya. Kecuali itu, federasi penunggang motor bermerk Yamaha ini menjadi forum untuk 

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

spare parts, sport maupun modifikasi. Selain sebagai wadah bagi para riders Yamaha untuk berkumpul 



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

membudayakan safety riding. 

 Secara keorganisasian, YRFI memiliki struktur organisasi yang rapi dan solid hasil pengembangan 

dari organisasi Yamaha Riders Club (YRC). Dalam perjalanan pembentukannya, YRFI mentargetkan bisa 

menyatukan komunitas riders Yamaha di setiap propinsi di Indonesia ke dalam sebuah wadah, yakni 

YRFI. Adapun syarat untuk menjadi anggota YRFI adalah komunitas atau klub motor Yamaha yang 

beranggotakan minimal 10 anggota dan berusia minimal 1 tahun serta memiliki struktur kepengurusan 

organisasi. Sekalipun komunitas atau klub motor Yamaha tersebut belum memenuhi persyaratan 

sebagaimana yang ditentukan untuk menjadi anggota YRFI, maka mereka akan dikategorikan sebagai 

Simpatisan YRFI. YRFI secara nasional memiliki perangkat kepengurusan pusat yang dipimpin oleh 

seorang ketua umum. Sebagai alat kelengkapan organisasi untuk berkomunikasi, memilih pengurus, dan 

menggagas agenda kerja secara demokratis, dalam periode tertentu YRFI mengadakan musyawarah 

wilayah, musyawarah nasional maupun jambore regional dan nasional.  

Hendro Aryono, Promotion Area PT. Yamaha Motor Indonesia Manufacturing (YIMM) Yogyakar 

ta, menyatakan bahwa ada banyak aktivitas yang telah diinisiasi oleh YRFI selama ini dengan melibatkan 

aktif klub-klub motor yang menjadi anggotanya, baik itu kegiatan dalam skup nasional maupun kegiatan 

yang dikreasi secara mandiri oleh chapter YRFI.  

“Selain kerap digandeng dalam setiap promotion event yang dihelat oleh Yamaha, organisasi ini 

juga pro aktif dan “unjuk gigi” dengan seabrek kegiatannya yang mengusung roh solidaritas, kreativitas 

dan edukasi seperti pelatihan wirausaha, pelatihan mekanik dan koperasi. Selain itu dinamika YRFI 

diwarnai pula dengan serangkaian aktivitas kemanusiaan semisal bakti sosial, aksi anti narkoba, tanggap 

bencana, kepedulian lingkungan dan safety riding education,” jelas Hendro. 

 Babe, salah satu pengurus YRFI menyatakan bahwa di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

YRFI telah memberikan dinamika dan warna dalam perkembangan komunitas pesepeda motor. Sebagai 

sebuah organisasi payung, YRFI Yogyakarta sendiri diresmikan beberapa waktu lalu bersamaan grand 

final Yamaha Cup Race (YCR) dan menjadi anggota YRFI ke-20. YRFI Yogyakarta terdiri dari 40 klub motor 

(kurang lebih 200 orang anggota). “Ada banyak kiprah yang telah dilakukan oleh YRFI chapter Daerah 

Istimewa Yogyakarta ini, diantaranya sebagai tuan rumah Jambore Nasional YRFI II di Candi Sewu 

Prambanan, kunjungan ke panti asuhan, peduli bencana, dan masih banyak lagi kegiatan yang positif 

dan produktif,” papar Babe. 



Dalam setiap kesempatan baik ketika touring event maupun kegiatan lain, YIMM selalu berusaha 

menanamkan safety riding kepada anggota komunitas yang tergabung dalam YRFI. Komunitas pemotor 

memiliki peran penting (avant garde) dalam membudayakan tertib dan aman bermotor. Edukasi kepada 

mereka dilakukan dengan harapan akan terjadi pembesaran “penularan” nilai-nilai safety riding kepada 

sesama anggota, antar komunitas, keluarga dan lingkungannya.  

Bahkan secara khusus YIMM Yogyakarta pernah mengadakan Safety Riding Course selama satu 

hari yang ditujukan bagi anggota komunitas yang tergabung dalam YRFI Yogyakarta beberapa waktu 

yang lalu. Kegiatan yang disambut antusias tersebut, peserta selain mendapatkan pembekalan berupa 

teori, juga memperoleh pelatihan praktek berkendara yang mencakup bridge balance, bumpy course, 

slippy course, speed breaker, chidori balance, dan slalom. “Bahkan YIMM memandang perlu pula untuk 

menghadirkan coach yang terlatih untuk menyampaikan teknik dan keterampilan berkendara secara 

benar dan aman. Dalam course tesebut, setiap peserta mendapatkan sertifikat sebagai riders yang telah 

mengikuti kompetensi safety riding. Diharapkan setelah pelatihan tersebut, peserta dapat menjadikan 

safety riding sebagai sebuah skill dan attitude yang dapat diimplementasikan tatkala melakukan touring 

maupun dalam perilaku berkendara setiap harinya,” tukas Hendro. 

Berkaitan dengan touring activity, YIMM acapkali menyelenggarakan ajang tersebut dengan 

melibatkan banyak pihak dan beragam tema. Aktivitas yang pernah digelar oleh YIMM bersama YRFI 

misal Blue Core Yamaha City Touring 2015 (24/3). City tour dengan menggunakan produk blue core 

sekaligus untuk memperkenalkan motor N-Max tersebut merupakan touring dalam kota Yogyakarta 

yang diikuti oleh para wartawan, keluarga YRFI dan konsumen Yamaha. Dalam touring yang berlangsung 

secara aman dan simpatik tersebut, para wartawan sebagai mitra kerja YIMM dipersilahkan untuk 

menjajal kecanggihan teknologi terkini besutan Yamaha, N-Max. Dilengkapi dengan safety riding kit, 

mereka kemudian berada di depan memimpin rombongan touring hingga mencapai tujuan rute dengan 

selamat tanpa kendala apapun. 

Masih di tahun 2015, beberapa waktu yang lalu (21/3), untuk lebih meneguhkan persaudaraan 

dan solidaritas sebagai keluarga dalam YRFI, YIMM merangkul para pengguna motor kelas premium 

Yamaha, yakni R 15 dan R 25 melakukan touring di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hajatan yang 

diiukuti oleh ratusan riders tersebut, dilakukan juga penandatanganan kain putih oleh para riders 

sebagai wujud komitmen kuat untuk taat pada peraturan lalu lintas dan senantiasa memperhatikan 

safety riding. Rombongan riders kemudian melanjutkan perjalanan secara tertib dan simpatik tanpa 



menimbulkan kemacetan ke lereng gunung Merapi. Di tempat tersebut, rombongan melakukan green 

campaign dengan aksi penanaman 40 batang pohon mahoni.  

Mengelola komunitas pemotor bermerk Yamaha menjadi sebuah keluarga yang dinamis, solid 

dan bermanfaat melalui sebuah wadah YRFI menjadi salah satu target dari YIMM. Oleh karena itu, 

seluruh aktivitas dalam wadah tidak saja selalu berhubungan dengan sepeda motor. Akan tetapi juga 

semua nilai-nilai yang dapat dimanfaatkan sebagai kebaikan di dalam kehidupan bisa diperoleh dari 

suasana tali silaturahmi dan persaudaraan yang guyub. 

Mengenalkan obyek wisata heritage sebagai salah satu cara menghargai unggulnya sebuah 

peradaban bangsa salah satunya dapat dilakukan melalui touring. Beberapa waktu yang lalu, YIMM 

bersama komunitas pemilik motor N-Max chapter Yogyakarta JIMO (Jogja Istimewa Max Owner) dan 

organisasi payungnya (YRFI) menyelenggarakan touring wisata ke Candi Ratu Boko, Yogyakarta. Touring 

yang berlangsung secara tertib, aman dan tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas serta pengguna jalan 

yang lain.   

Alhasil, touring event yang diselenggarakan oleh YIMM dan YRFI menjadi semacam champaign 

yang simpatik dan membawa muatan edukasi agar safety riding hendaknya dijadikan prinsip yang selalu 

dipegang teguh ketika berkendara serta mengabarkan pesan moral kepada khalayak bahwasannya 

komunitas pemotor bukanlah semacam gerombolan nihil visi dan misi yang bergiat melakukan tindakan 

kontraproduktif serta merugikan. 
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