informasi – artikel – berita :
dari warga , oleh warga , untuk warga dan untuk
perkembangan ShinKyokushin Karate

Tahun Kuda
World Karate Organization
SHINKYOKUSHINKAI INDONESIA
Sekretariat Pusat : Jl. Cempaka Putih Timur Raya 45, Jakarta Pusat 10510. Tel./ Fax. 021-4240384
Korespondensi : Jl. Raya Tajur 77 G, Bogor 16134. Tel. 0251-8360111. Fax. 0251-8360222
E-mail : shinkyokushinindonesia@gmail.com .
Contact person : Elita (08128361963) ; Mulyadi DS. (08176363987)
Dojo Pusat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan 35, Semarang 50241. Tel./ Fax. 024-8445919 .
E-mail : jbsujoto@gmail.com
situs : www.kyokushin-indonesia.com
Rekening Perguruan : Bank BCA , Cabang Tajur-Bogor , a/n. Luki F. Hardian
No.Rek. : 736-0122-799

Memperoleh kesempatan yang sama, belum tentu hasilnya sama…..
Dua orang sama-sama memiliki sabuk hitam dan sudah meraih
banyak predikat dalam setiap kegiatan pertandingan dan sama-sama
berniat mengembangkan perguruan dengan membuka dojo .
Setelah waktu berlalu , yang satu memiliki anggota yang cukup
banyak dan berbakat dalam bertarung ; sedangkan yang lainnya
hanya begitu-begitu saja . Ketika ditanya, jawabannya selalu
pesimis , alasannya banyak sekali dan sering menyalahkan situasi
dan kondisi yang ada padanya ; banyak kekuatiran ; tidak nampak
ada perencanaan atau ide-ide untuk mengembangkan dojo.
Sukses dan tidaknya seseorang, sangat bergantung pada pelakunya .
Kalau setiap kali menghadapi kendala langsung berhenti dan
membiarkan waktu berlalu tanpa upaya apapun , tentu akan sangat
ketinggalan apabila dibandingkan dengan orang yang segera
merencanakan sesuatu begitu menghadapi kegagalan serta ada tindak
lanjutnya . Orang yang berani ambil resiko harus berani gagal , dan
hal itu tidak membuatnya patah semangat karena sudah disadari sejak
awal . Hanya orang yang terus memiliki ide-ide positif , berani
berangan-angan menjadi lebih baik dan lebih besar , memiliki
keberanian untuk menanggung resiko gagal , dan langsung mencari
jalan untuk melaksanakan rencana untuk mencapai angan-angannya ,
maka pasti dia akan lebih maju dan berkembang dibanding dengan
orang yang hanya mengeluh dan memberikan
alasan-alasan yang
membuatnya tidak melakukan langkah apapun .
Sensei Machmoed diawal tahun ini menunjukkan keberanian luar biasa dengan memberanikan diri
mengambil resiko untuk menyelenggarakan Kejurda Jateng dan DIY tanpa ada kepastian tersedianya
dana yang cukup . Hanya karena berangan-angan ingin melihat Shinkyokushin di Jateng tumbuh
menjadi lebih besar , dia merencanakan ide-ide Kejurda dengan memberikan semangat pada cabangcabang lain agar turut berpartisipasi dan mengerahkan segenap kemampuan untuk membuat suksesnya
kejuaraan ini . Sampai detik terakhir masih juga belum tersedia dana yang cukup . Namun dengan
pikiran yang positif dan menyerahkan semua karyanya kepada yang Maha Kuasa , akhirnya muncul
dukungan-dukungan dari kanan kiri dan membuat semuanya menjadi mudah dan dapat terlaksana
dengan lancar .
Yang pokok , harus ada orang yang berani berinisiatif , berani mengambil resiko , bersedia berkorban
( tenaga, pikiran, waktu, dana) , memiliki pikiran yang positif dan memberikan motivasi kepada yang
lain serta pasrahkan sepenuhnya semua niat baik kedalam tangan Yang Maha Pemurah .
Sikap Sensei Machmoed rupanya juga dimiliki oleh Sempai Eko Drajat Nugroho dengan keberanian
yang besar mengambil inisiatif melaksanakan Kejurda Jabar & DKI . Meskipun mengalami kesulitankesulitan didalam persiapan , akhirnya menemukan jalan keluar dan berhasil menyelesaikan tugasnya
dengan baik tanpa harus menyalahkan sana sini .
Tidak kalah hebat juga ditunjukkan oleh Sempai William Eliazer dan Sempai Windy Fransisca yang

masih sangat minim pengalaman, namun berani mengambil inisiatif melaksanakan Kejurda Jatim di
Malang . Meskipun kurang berhasil menghadirkan peserta yang lebih banyak , namun dari Kejurda
tersebut telah menghasilkan Fighter-Fighter handal dari Jatim . Melihat hasil yang diperoleh masih tidak
seperti yang diharapkan (dalam hal jumlah peserta) , langsung menyatakan bersedia melaksanakan lagi
untuk tahun depan . Semangat seperti ini dapat diperoleh apabila dalam setiap kali melakukan latihan di
dojo , selalu dilakukan dengan sepenuh hati dan semangat yang tinggi ; semangat ini tanpa disadari akan
mempengaruhi sikap kita didalam mewujudkan sesuatu , selalu ingin yang terbaik .
Shinkyokushinkai Indonesia akan sangat ber bahagia kalau orang-orang seperti mereka itu semakin
banyak yang tampil untuk turut mengambil bagian didalam membesarkan perguruan yang bertujuan
menumbuhkan para karateka-karateka muda seperti cita-cita Sosai Mas Oyama , agar memiliki jiwa
satria yang tangguh dan dapat mengharumkan nama bangsa dan negara .

Osu ,
J. B. Sujoto
Ketua Dewan Guru

Sensei M. Machmoed

Sempai Eko Drajat Nugroho

Sempai William Eliazer & Sempai Windy Fransisca

RENCANA JADWAL ACARA 2014
26 Januari : Kejurda Jateng & DIY, Latihan Bersama , merayakan HUT ke- 32 di Unisbank Semarang.
14 -17 February : Seminar & Dan Test di Penang –Malaysia dipimpin oleh shihan J.B. Sujoto .
23 February : Kejurda DKI dan Jabar di Pondok Gedeh Taman Mini .
02 Maret : Kejuaraan Antar Dojo se Jatim di Univ. Machung - Malang .
17-18 Mei : JFKO menyelengarakan Turnamen Fullcontact Karate I di Osaka .
25 Mei : “ 18th All Indonesian Shinkyokushin Karate Championship “ di Jakarta .
(Male: -65Kg, -75Kg, -85Kg, +85Kg. Female : -60 Kg, +60 Kg)
25 -27 Juli : 2nd Singapore Full Contact (SFC) Open Tournament & Seminar 2014 di Singapore
20 September : 15th Asian Open Karate Championship di Kuala Lumpur .
(Male: -65Kg, -75Kg, -85Kg, +85Kg. Female : -60 Kg, +60 Kg)
02 November : Soengging Cup ke-2 di Surabaya .
RENCANA JADWAL ACARA 2015
Januari : Seminar Karate & Dan Test & HUT ke-33 di Bandungan – Ambarawa .
Mei : NSA-911 Cup ke-2
Juli : Indonesia Shinkyokushin Karate Championship ke-4 .
(Pengganti Indonesia Open). Di Surabaya atau Bali .
Oktober : 11th World Open Karate Championships di Tokyo .
( Indonesia akan mengirim 2 peserta terbaik )
“ Meskipun
penting untuk mempelajari dan melatih keterampilan teknik , bagi orang yang
berkeinginan mencapai Jalan Budo secara benar , adalah penting terus menjalankan latihan sepanjang
hidupnya , dan tidak hanya semata-mata ditujukan pada keterampilan dan kekuatan , tetapi juga untuk
pencapaian kesempurnaan dalam spiritual “. ( Masutatsu Oyama )
“ Orang yang mengetahui banyak memilih tidak banyak bicara; Orang yang hanya mendengar sedikit ,
berbicara terlalu banyak layaknya seorang bijak “ .
“ Yang tidak tahu , mengangguk-angguk ; Yang mengerti permasalahan melihat nya seperti sedang
belajar menghafal “.
“ Umur hanya sebuah angka , yang penting adalah terus menjaga sikap kedisiplinan agar semua tetap
dapat berlangsung dengan wajar tanpa harus dihalangi dengan bertambahnya umur “ .
“ Setiap peristiwa dalam kehidupan kita adalah sangat berarti , oleh sebab itu cobalah untuk
mewujudkannya dengan berbuat yang terbaik “ .
“ Bersyukurlah orang yang mampu bermurah hati karena dia telah dapat melepaskan diri dari pikiran
keduniawian yang sempit yang hanya membatasi dirinya untuk berbuat baik bagi sesama serta dapat
menikmati kebebasan jiwa secara total “ .
“ Apa yang tidak mungkin lagi diperoleh, harus direlakan , dan segera fokuskan rencana baru kedepan
agar hidup tidak sia-sia “

KEJUARAAN NASIONAL
SHINKYOKUSHIN KARATE KE-18
Jl. Pantai Kuta VI No.10, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430
Tel.021-6411422 / 0818.880328. Email : kejurnas18shinkyokushin@yahoo.com.

No.
Lampiran
Hal

: 1/SPengda/II/2014
Jakarta, 24 Februari 2014
: 2 Halaman
: Kejuaraan Nasional Shinkyokushin Karate ke-18 Di DKI Jakarta

Kepada Yth :
Pengurus Daerah
Shinkyokushinkai Indonesia
Di tempat.
Osu,
Sehubungan dengan Agenda yang telah ditetapkan untuk th 2014 Kejurnas Shinkyokushinkai ke 18
diadakan di Jakarta, untuk itu kami selaku panitia Kejurnas ke 18 mengundang seluruh warga
Shinkyokushinkai Indonesia untuk turut serta dalam Kejuaraan Nasional ke 18. Pemenang akan dikirim
ke Kejuaraan 15th Asia Open Shinkyokushinkai Karate Championship di Kuala Lumpur.
Kejurnas ke 18 ini akan kami laksanakan pada :
Hari
: Sabtu – Minggu – Senen .
Tanggal
: 24 – 26 Mei 2014
Tempat
: GOR Jakarta Barat Grogol
: Jl. Dr. Semeru No. 1
Adapun Kelas yang dipertandingkan sbb :
Kelas Dewasa
1. Kelas Dewasa < 65 kg
2. Kelas Dewasa < 75 kg
3. Kelas Dewasa < 85 kg
4. Kelas Dewasa > 85 kg
Kelas Putri
1. Kelas < 60 kg
2. Kelas > 60 kg
Ketentuan kejurnas Shinkyokushinkai ke 18:
1. Biaya peserta sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) meliputi biaya penginapan di
Jakarta selama 2 (dua) malam, Check in Hari Sabtu, tgl. 24 Mei 2014 jam 12.00 dan check out
hari Senen, 26 Mei 2014 jam 12.00. Yang ingin langsung check-out pada tgl. 25 Mei 2014 agar
memberitahukan panitia .
2. Makan disediakan sebanyak 5 kali yaitu Sabtu malam, Minggu pagi-siang-malam dan Senen
pagi.

3. Peserta Kejuaraan Nasional Shinkyokushinkai adalah untuk anggota Shinkyokushinkai Indonesia.
Warga negara Indonesia maupun Asing yang berdomisili di Indonesia. Pemenang yang akan
mewaliki Kejuaraan Asia Open dipilih hanya warga negara Indonesia.
4. Peserta dan official dimohon memberi informasi mengenai transportasi yang dipakai menuju
Jakarta agar panitia dapat menyiapkan transportasi dari penginapan ke tempat pertandingan.
5. Pendaftaran terakhir yang diterima Panitia adalah tanggal 14 April 2014.
6. Peserta Putri diwajibkan menggunakan Shin Protector dan Breast Supporter. Peserta Putra
Dewasa diwajibkan menggunakan Groin Supporter.
7. Jadwal acara terlampir.
Pendaftaran dapat dikirim langsung ke email Panitia, kejurnas18shinkyokushin@yahoo.com. Dan
pembayaran ke Rekening bank:
BCA No. 0843341460, a/n: Budiman Sutanto.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kedatangannya kami sampaikan terima kasih.

Eko D. Nugroho
Ketua Kejurnas 18
Hp. 0818997800

Budiman Sutanto
Ketua Pengda DKI
Hp. 081398883828

.........................

............................

“ Kalau Anda ingin mengikuti 15th Asia Open Shinkyokushin Karate Championship pada tgl. 20
September 2014 di Kuala Lumpur , maka jangan melewatkan Kejuaraan Nasional Shinkyokushin
Karate ke-18 pada tgl. 25 Mei di Jakarta “ .
“ Kalau Anda ingin mengikuti 11th World Open Karate Championship pada bulan Oktober 2015 di
Tokyo-Jepang , maka jangan melewatkan 15th Asia Open Shinkyokushin Karate Championship “ .
Kesempatan terbuka buat siapa saja khususnya yang menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh .

20th ANNIVERSARY

SOSAI MASUTATSU OYAMA’S DEATH
( 1994 – 2014 )
Semua dihimbau untuk memperingati wafatnya Sosai Masutatsu Oyama ke-20 yang jatuh pada tanggal
26 April 2014 . Ada baiknya sebelum melakukan latihan, mengheningkan cipta untuk berdoa bagi arwah
beliau agar mendapatkan pengampunan dan memperoleh tempat istirahat kekal . Selanjutnya diteruskan
latihan dengan penuh semangat seakan-akan beliau sedang mengawasi latihan anda semua ……………

PERTEMUAN AWAL PEMBENTUKAN WADAH

KARATE FULLCONTACT INDONESIA

Sebuah langkah sejarah sudah dilakukan dengan berkumpulnya beberapa tokoh karate fullcontact dalam
rangka mendiskusikan pembentukan Organisasi Karate Fullcontact Indonesia . Tidak mudah memang ,
karena belum banyak di sosialisasikan kepada semua yang bersangkutan , sehingga masih ada yang
memandang dengan penuh kecurigaan . Hadir sebagai pengamat saja masih enggan . Hanya 6 organisasi
yang tanpa ragu menyatakan kesediaannya untuk bergandeng tangan memajukan karate fullcontact .
Sayang sekali kalau orang hanya memperhatikan eksistensinya sendiri tanpa berpikir kepentingan untuk
pengembangan karate fullcontact yang identik dengan karate kyokushin warisan Sosai Mas Oyama .
Itulah sebabnya , setelah kehadiran FORKI selama sekitar 40 tahun , karate fullcontact masih juga hanya
sebagai penonton karena tidak ada yang memperjuangkan agar dapat dilibatkan dalam pertandinganpertandingan resmi seperti PON dll …………
Semenjak Sosai Mas Oyama wafat , tak
terhindarkan lagi kyokushin terpisah menjadi
beberapa bagian . Masing-masing mencoba
mencari identitas diri dan merasa yang terbaik dan
paling benar . Dengan kondisi demikian , maka
perpecahan ini semakin jauh dan semakin sulit
dipertemukan kembali . Didalam situasi dan
kondisi seperti ini , penambahan perkumpulan
karate fullcontact sudah tidak dapat dibendung
lagi . Mereka yang merasa sudah mencapai posisi
yang tinggi dan merasa ada sumbatan dalam
mengekspresikan diri , mulai membentuk
perkumpulan sendiri .
Saya sudah membayangkan keadaan seperti ini jauh-jauh hari , namun saya tidak berusaha
membendungnya dengan cara tidak memberi kesempatan orang untuk tumbuh . Kesempatan terbuka
begitu luas apabila orang ingin memisahkan diri dan membentuk perkumpulan sendiri-sendiri . Yang

penting bagi saya , mereka tetap
mengembangkan kyokushin karate ,
mereka tetap menanamkan sikap budo
karate pada semua pengikutnya seperti
cita-cita Sosai Masutatsu Oyama .
Memang ada baiknya juga agar yang
tidak sejalan pemikirannya, dapat
dengan leluasa mengekspresikan bakatbakatnya
dengan
membentuk
perkumpulannya
sendiri.
Cukup
memberitahukan keinginannya saja
tanpa harus menjelek-jelekkan sana sini
agar tidak menciderai hubungan yang
sudah lama terbentuk .
Di jaman Sosai Mas Oyama ketika masih hidup pun , hal seperti ini sudah terjadi dan akan terus terjadi .
Namun demikian , mereka yang masih merasa nyaman berada dalam satu wadah , juga masih cukup
besar jumlahnya dan tetap menjaga persatuan didalam mengembangkan kyokushin karate secara
bersama .
Melihat fenomena perubahan yang sudah tak terhindarkan ini ,
agar kyokushin karate tetap dapat melangkah maju , maka ide
pembentukan sebuah Wadah untuk Karate Fullcontact di
Indonesia dipandang semakin penting . Meskipun pembentukan
ini sesungguhnya menjawab ajakan dari Organisasi serupa yang
sudah terbentuk duluan di Jepang selaku induk karate , namun
sesungguhnya tujuan dari pembentukan perkumpulan ini di
Indonesia banyak sekali kegunaannya , antara lain untuk
menyatukan kyokushin karate yang sudah tumbuh menjadi
beberapa organisasi , juga untuk meneruskan perjuangan secara
bersama agar karate fullcontact dapat dipertandingkan dalam
PON dstr….nya , disamping menyiapkan diri bersama-sama
dengan organisasi karate fullcontact negara-negara lain
membentuk Badan Dunia Karate Fullcontact apabila waktunya
sudah tiba . Badan Dunia Karate Fullcontact ini tujuannya untuk
memperjuangkan karate agar dapat diterima menjadi anggota
IOC .
Setelah mengetahui, bahwa tujuan
pembentukan karate
fullcontact di Indonesia juga dimaksudkan agar karate fullcontact
dapat diterima dalam pesta olah raga secara nasional , maka
induk organisasi masing-masing perkumpulan yang berada di
Jepang , pasti dapat memahaminya .
Mereka amat paham mengenai budo karate yang mengajarkan orang untuk mencintai bangsa dan
negaranya masing-masing . Mereka tidak mungkin akan menghalangi orang untuk tujuan tersebut hanya
sekedar kepentingan individu .

Demikian juga yang sudah dilakukan oleh JFKO (Japan Fullcontact Karate Organization) , demi
kepentingan yang lebih besar , Ketua dari JFKO yang kebetulan juga merupakan Ketua WKO , bersedia
meniadakan Kejuaraan Tahunan WKO yang dilaksanakan di Osaka dan memfokuskan kepentingan
Kejuaraan JFKO .
Demi persatuan karate fullcontact di Jepang , demi perjuangan menuju Olimpic Games , mereka
melakukan langkah sejarah baru dengan menyelenggarakan The 1st All Japan Fullcontact Karate
Championship pada tanggal 17-18 Mei 2014 di Osaka . Sebanyak 219 perkumpulan karate fullcontact
mengambil bagian dalam system pertandingan yang sudah diatur bersama . Mengingat sebagian besar
perkumpulan fullcontact karate muncul dari para pengikut Sosai Mas Oyama , maka system
pertandingan yang diatur bersama tidak menemui banyak kesulitan .
Saya yakin , setelah ini pasti banyak yang akan bergabung didalamnya daripada hanya sekedar sebagai
penonton dari luar .
Begitu juga di Indonesia, demi kepentingan pembentukan
karate fullcontact di Indonesia, saya akan menghadiri
kejuaraan All Japan Fullcontact Karate yang pertama di
Osaka . Saya ingin mempelajari peraturan pertandingan yang
sudah disepakati mereka , agar dapat digunakan dalam
pertandingan yang akan kita adakan di Indonesia .
Saya ingin Pengda WKO DKI Jakarta memfokuskan
penyelenggaraan Kejuaraan Karate Fullcontact Indonesia
secara teratur selama Perkumpulan Karate Fullcontact
Indonesia belum mapan . Pengda-Pengda WKO lain yang
akan mengambil oper alih tugas melaksanakan Kejurnas
WKO Shinkyokushinkai untuk masa yad.
Ini untuk
menunjukkan , bahwa kita juga amat memperhatikan
kepentingan Perkumpulan Karate Fullcontact di Indonesia
demi nama besar bangsa dan negara kita .
Coba bayangkan , kalau di Asia nanti sudah terbentuk organisasi karate fullcontact serupa , kita dapat
berkompetisi di forum tersebut untuk mengharumkan nama bangsa dan negara , bukan mewakili nama
perguruan masing-masing lagi . Demikian juga apabila Badan Dunia Karate Fullcontact sudah terbentuk .
Disamping itu , didalam setiap kegiatan pertandingan Karate Fullcontact Indonesia , semua dapat saling
bertemu, berkomunikasi , berbagi dan ada juga yang mau berkangen-kangenan . Kalau di Rusia dan
Eropah bisa berbaur tanpa harus di dikte oleh induk organisasi masing-masing , mengapa di Indonesia
tidak bisa ….
………..One Kyokushin….One Family….One World………..

J. B. Sujoto
President
WKO ASIA

Satu Kyokushin – Satu Famili – Satu Dunia

Indah sekali kedengarannya setelah kyokushin terpisah
menjadi banyak bagian pasca wafatnya Sosai Masutatsu
Oyama 20 tahun yang lalu .
Hanya karena merasa diri lebih baik , atau tidak mampu
bekerja sama dengan baik , adanya perbedaan pendapat ,
ingin menguasai dan mengatur dengan caranya sendiri , dan
mungkin masih ada beberapa faktor lain …..yang telah
membuat semua anggota yang dulunya berada dalam satu
rumah harus berdiri pada rumah yang berbeda sesuai
pilihannya masing-masing ……….

Bagaimana supaya semboyan diatas dapat diwujudkan dengan baik ………..
Harus dapat menjaga saling menghargai perbedaan , saling tidak ikut campur urusan orang lain , saling
tidak mencelah rumah tangga orang karena masing-masing sudah memiliki warnanya tersendiri, dan
masing masing berbuat sebaik-baiknya untuk mengangkat nama kyokushin menjadi lebih baik , maka
tidak perlu ada lagi yang tersinggung , tidak perlu ada lagi yang terluka , tidak perlu ada lagi yang
merasa direndahkan , semua mencoba menatap kedepan demi kyokushin …………..
Kalau akhirnya semua sadar dan bersama-sama mampu mendirikan sebuah wadah baru yang sanggup
menampung seluruh bagian yang sudah terpisah ini , maka semboyan diatas akan sungguh-sungguh
terasa ketika agenda kejuaraan karate fullcontact dilakukan , dimana semua yang berkumpul hanya
membicarakan kepentingan wadah baru tersebut , sibuk bahu membahu melaksanakan tugas bersama
supaya kejuaraan karate fullcontact dapat menyuguhkan kualitas teknik karate terbaik yang bisa muncul
dari siapa saja …
Kerja sama yang dilakukan semata-mata untuk membesarkan karate fullcontact yang notabene
kyokushin karate , maka satu kyokushin , satu family, satu dunia kyokushin , akan benar benar dapat
dirasakan oleh seluruh anggota kyokushin warisan dari Sosai Masutatsu Oyama ……….

J. B. Sujoto

ANGGOTA DEWAN PUSAT

NPO. WORLD KARATE ORGANIZATION

SHINKYOKUSHINKAI

WKO WORLD GENERAL ASSEMBLY 2013 DI VILNIUS – LITHUANIA

SHINKYOKUSHIN BUDO SHOP
Untuk kebutuhan
kebutuhan didalam dojo :

1x2m

1,27 x 2 m

1x2m

Badge untuk Dogi
Rp.15.000,-

Harga untuk 3 banner Rp.450.000,Pasang didalam dojo anda

Dojo Kun
Huruf Kanji & Indonesia
Ukuran : 50 cm x 40 cm
Rp.150.000,- (utk 2 banner)

Untuk kebutuhan umum :

Badge utk Jas
berwarna krem
Rp.15.000,-

Badge Perwasitan
Celana hitam, baju biru
tua lengan pendek
Rp.15.000,-

“ Shinkyokushinkai no uta “
dikarang & dinyanyikan oleh :
Tsuyoshi Nagabuchi
( Tsuyoshi Nagabuchi adalah seorang penyanyi
terkenal di Jepang & di samping itu juga sebagai
anggota Shinkyokushinkai .)

Buku Teknik Oyama Karate
(Kihon-Kata-Kumite)
Rp.150.000,-

Kaos Shinkyokushin
Rp. 120.000,Bahan cotton

Teritsukeru taiyou ni syakunetsu no ken
Seiya～ Seiya～ Ase ga tobu
Kurusimi tsuranuku otoko no iji yo
Siryoku wo tsukusi Ima wo togu
Karate no michi ni inochi wo kakete
Sinsinrenma no aranami yo
Munagura tsukisasu ichigeki seiken
Onore wo tataite asu wo yuke
Shinkyokushin ! Shinkyokushin !
Shinkyokushin no kaze ga huku
Nagareru namida to chisio ga hajike
Takaku Takaku Tsuchi wo keru
Wakaki sisi yo Kiba wo muki
Chigirenu kizuna de tomo wo yobe
Suiheisen kara hi ga noboru
Ikuta no itami wo toki hanate
Umi ni mukatte Ibuki wo hakeba
Tsuyoki kokoro ni yume yadoru
Shinkyokushin ! Shinkyokushin !
Shinkyokushin no kaze ga huku
Shinkyokushin ! Shinkyokushin !
Shinkyokushin no kaze ga huku

Buku Seri Kihon
Rp.40.000,Ongkos kirim :
Tanyakan dulu

CD Lagu Shinkyokushin Rp.30.000,-

Untuk kebutuhan instruktur :

Sabuk Hitam - Rp.120.000,Bagi yang mau mengganti sabuk hitam dengan logo Shinkyokushin dan tulisan
WKO Shinkyokushinkai (huruf kanji) disabuk, dapat mengajukan . Khusus
bagi mereka yang belum mengregisterkan tingkatannya ke So-Honbu.

Sertifikat Instruktur
WKO-Shinkyokushinkai
Rp.100.000,-

Buku
Pedoma Pelatih
Rp.50.000,-

