Hari Pertama JRVW2022 X JAMNAS51VIA, Lautan VW di JEC
Perhelatan Jogjakarta Rame Volkswagen (JRVW) dimulai pada hari Sabtu, 24 September
2022, sejak pukul 10.00 WIB di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta. Ratusan unit
Volkswagen (VW) terparkir rapi baik di dalam Hall maupun di parkiran JEC. Sejak pagi, para
penggiat dan pecinta VW mulai memadati registrasi dan booth merchandise JRVW 2022.
Opening Ceremony
Acara JRVW2022 X JAMNAS51VIA secara resmi dibuka pukul 14.00 WIB. Prosesi
pembukaan ini dimulai dengan iring-iringan andong dari gerbang menuju lobby JEC. Di depan
pintu masuk Hall, satu pleton bergada juga bersiap mengiringi rombongan masuk ke dalam
Hall JEC. Sebelum memasuki gedung, para tamu undangan yaitu Kepala Dinas Pariwisata DIY
Bapak Singgih Raharjo S.H, M.Ed., Bupati Bantul Bapak H. Abdul Halim Muslih, Ketua
Umum Volkswagen Indonesia Association Bapak Komjen (Purn) Drs. Nanan Soekarna,
Wakapolda DIY Bapak Brigjen Pol. R. Slamet Santoso, Danrem 072/PAMUNGKAS Bapak
Brigjen TNI Puji Cahyono dan tamu undangan lainnya, menandatangani sebuah unit VW yang
sudah disiapkan sebagai instalasi dari pintu masuk JRVW.
Sambutan pembukaan dimulai oleh Ketua panitia JRVW2022 X JAMNAS51VIA Bapak
Panggih Cahyo. Dengan singkat Panggih berterimakasih atas antusias peserta dan pengunjung.
“Kami berharap acara dapat menjadi semangat dan inspirasi bagi kita semua,” tutupnya.
Sambutan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Komjen (Purn) Drs. Nanan Soekarna, Bapak H.
Abdul Halim Muslih dan yang terakhir oleh Bapak Singgih Raharjo S.H, M.Ed. “Lautan VW
di bumi Bantul sangat luar biasa menunjukkan bahwa Yogyakarta jadi tempat untuk bersatunya
VW enthusiast se-Indonesia,” katanya. Menurut Bapak Singgih, ini adalah wujud
menggeliatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Yogyakarta. Jadi harapannya, dengan
seringnya diadakan acara semacam JRVW ini, dapat mem-branding Yogyakarta sebagai
exhibition destination.

Secara simbolis, acara diresmikan dengan pemukulan gong sebanyak 3 kali, disahut dengan
suara kerincingan rampak buto, marching bergada dan suara sirine. Langsung dilanjut dengan
tarian flashmob yang dipimpin oleh Wisnu Murti, yang kemudian diikuti para panitia dan tamu
undangan. Suasana depan panggung indoor sungguh meriah dan penuh suka cita.
Sarasehan dan Pengukuhan Club Baru VIA
Sebagaimana mestinya jambore, VIA mengadakan sarasehan secara tertutup hanya untuk
anggota yang tergabung dalam VIA. Sebelumnya, empat club VW baru dari Palu,
Temanggung, Blora dan Probolinggo dilantik sebagai anggota baru VIA dipimpin oleh Bapak
Nanan Soekarna. Jambore ini juga sekaligus perayaan ulang tahun VIA yang ke 29.
Dahar Kembul
Salah satu acara yang menjadi puncak kebersamaan di JRVW2022 X JAMNAS51 VIA adalah
makan lesehan bersama oleh seluruh personel yang ada di JEC hari Sabtu (24/9). Panitia
menyiapkan 1000 porsi nasi bungkus untuk momen ini. Tanpa batasan peserta, posisi dan
tempat, semua yang hadir melebur jadi satu layaknya makan malam keluarga bersama.
Dibarengi iringan musik dan seniman yang melukis unit VW yang dipamerkan secara
langsung.
Penutupan hari pertama dan JRVW Midnight Rolling
Malam ditutup dengan penampilan Ophie Danzo, vokalis dari band era 90’an, Voodoo Band.
Penonton diajak bernostalgia dengan lagu-lagunya yang hits pada jamannya. Setelah panggung
selesai, para sedulur komunitas berkumpul bersama dan berkendara mengelilingi kota
Yogyakarta, sebagai implementasi dari ‘rame’-nya judul acara.

