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Semangat juang yang tak terkalahkan......
Melihat hasil Kejuaraan Dunia Karate ke-11 baru-baru ini di Tokyo ,
nampak sekali semangat berjuang yang tak kenal lelah berhasil
ditanamkan pada tim Jepang yang sungguh-sungguh dikelola
berkesinambungan dengan baik sekali . Sehingga postur-postur tubuh
yang kecil mampu mengatasi segala kekurangannya untuk meraih
kemenangan . Empat besar putra putri hampir seluruhnya diborong
Tim Jepang kecuali juara pertama untuk kategori putri dan juara
ketiga untuk kategori putra . Sebuah perjalanan yang dipersiapkan
dengan matang akan membuahkan hasil yang luar biasa . Sekali lagi
membuktikan bahwa postur tubuh kecil pun dapat mengatasi jalannya
pertarungan dalam sebuah pertandingan tanpa pembagian kelas
dengan peraturan pertandingan yang bersih ...........
Cita-cita atau keinginan untuk berjuang hingga titik darah terakhir
seperti ini yang sangat sulit diperoleh atau dimiliki oleh para petarung
kalau tidak ada idealisme atau fanatisme untuk membela nama baik
perguruan, negara maupun namanya sendiri . Sampai kapanpun tidak
akan muncul figur seperti ini di forum pertandingan yang paling
bergengsi seperti ini kalau tidak muncul keinginan dari dalam dirinya
sendiri .
Kalau masih suka melihat-lihat siapa lawannya baru berani terjun
kedalam arena pertarungan , maka selama itu kita hanya menipu diri
sendiri dengan keberhasilan yang diraih . Terlihat hebat kalau tidak
menemukan lawan tanding yang berarti, namun tidak berkutik ketika
berhadapan dengan lawan yang sesungguhnya .
Oleh karena itu , saya sudah menyatakan dengan terbuka agar para petarung kita kuatkan hati dan
munculkan nyali untuk bertarung dengan segenap kekuatan serta serap semangat berjuang yang
menggelora untuk membela nama baik negaramu, perguruanmu, keluargamu dan tentunya nama baikmu
sendiri . Sekali saja kamu berhasil menampilkan semangat yang tidak mengenal lelah ini , maka akan
dirasakan kebahagiaan yang melimpah ...........................
Kalau selalu menghindar untuk bertarung dengan petarung sesungguhnya, maka tidak pernah akan
menjadi petarung sejati . Ini sangat merugikan diri sendiri kalau tetap memelihara sikap demikian .
Khusus kepada generasi yang akan datang , terus dengungkan semangat ini agar mereka dapat tumbuh
menjadi seorang petarung sejati yang dapat mengharumkan nama baik kita semua .

Osu !
J. B. Sujoto
Ketua Dewan Guru / President WKO Asia

LATIHAN SELAMA DI FUJIYAMA
Fuji Midori no Kyuka Mura , 3-5 November 2015

Sekitar 400-an peserta dari 40-an negara ( sekitar separuh dari 90 negara peserta Kejuaraan Dunia)
mengikuti Seminar Karate di Fujiyama .
Sekitar 100-an orang mengambil ujian kenaikan tingkatan sabuk hitam .

Para tokoh WKO Shinkyokushinkai memimpin World Karate Seminar 2015, Shihan Kenji Midori,
Shihan Howard Collins, Shihan Brian Fitkin, Shihan Isao Kobayashi, Shihan Kazuo Miyoshi, Shihan
Yasuharu Fujihara , Shihan Keiji Sampei, Shihan Falman Furko, Shihan Juan Carlos Escalera

Semua melakukan latihan kihon secara bersama tanpa memandang usia dengan penuh antusias .
Meskipun lelah , tetap bertahan hingga selesai .

CABANG BOGOR - DOJO YANANTO
Melaksanakan ujian triwulan ke 4 tahun 2016
Dibawah pengawasan sensei Madinah dan sensei Murad serta seluruh pelatih Jabar , sempai
Yananto , pelatih cabang Bogor, dinyatakan lulus ketingkatan shodan WKO .
Sempai Yananto sudah dua kali melaksanakan ujian untuk dojo cabang Bogor . Untuk
kemajuan dojo , ujian harus dilaksanakan secara teratur setiap tahunnya . Dengan keteraturan
ujian, menunjukkan kegiatan dojo sehari-hari juga sudah berjalan dengan teratur.
Karier anggota juga dapat meningkat secara mulus apabila pelatih sudah menjalankan
tugasnya dengan baik .

Para Pelatih Jabar tetap kompak dan bahkan semakin bertambah personilnya .

DOJO D’LIGHT JAKARTA

Dalam rangka pengurusan visa ke India , shihan J.B.
Sujoto menyempatkan diri mengunjungi dojo
D’Light ditemani sensei Budiman dan sempai Harris.
Sempai Stefie pemilik dojo D’Light tertarik dengan
latihan Shinkyokushin Karate yang dinilai ada nilai
pencerahan (D’Light) didalam menekuni ilmu karate
ini . Kita dilatih sedemikian rupa hingga memiliki
kemampuan untuk menguasai pikiran dan
mengendalikannya . Hanya orang yang sudah
mendapat pencerahan akan mampu menguasai
dirinya . Ini sesuai dengan tujuan didirikannya dojo
D’Light yang dilengkapi dengan berbagai kegiatan
lain yang bertujuan untuk memperoleh pencerahan .

PERESMIAN DOJO JEMBER
29 November 2015 , cabang Jember secara resmi menempati dojo baru di Roxy Square Jember yang
didukung sepenuhnya oleh pemilik gedung , sempai Luis Santana . Cabang Jember dibawah sensei Ali
Marhendri sungguh beruntung memperoleh dukungan dari seorang dermawan yang sangat mengerti
terhadap kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengedukasi generasi muda supaya memperoleh nilainilai kebenaran melalui latihan shinkyokushin budo karate . Motto Luis Santana : “ apabila orang lain
merasa senang dengan upaya yang saya berikan , maka saya akan turut senang “ .
Kyokushin Karate pertama kali diperkenalkan di Jember oleh shihan J.B.Sujoto pada awal 1971. Pada
waktu itu latihannya di Aula Kodim. Sekarang cabang Jember boleh berbangga karena dapat berlatih
disebuah tempat yang teduh dan menyenangkan . Semoga cabang Jember terus menghasilkan fighterfighter baru seperti sensei Darmawan Setiadi, sempai Budi Rahardja dll...nya dimasa depan .....

Setelah peresmian , foto bersama dipintu masuk dojo .
Nampak Bapak Wely Waroka ,warga kyokushin sejak
1973 dan juga adalah orang tua nya sempai Luis
Santana yang memprakarsai pembangunan dojo ini .

Demo kata oleh warga putri dengan ramuan
koreografi diiringi musik dari sensei Ali Marhendri .
Ide bagus, boleh ditampilkan nanti .

Sensei Ali Maarhendri , sempai
Bondan Heriyono , menuju dojo yang
terletak diujung Mall lantai atas .

Sempai Luis Santana pemrakarsa
pendirian dojo Roxy Mall .

Acara diakhiri dengan potong tumpeng yang dilakukan oleh Bapak Wely Waroka bersama Ibu .
Sebelah kanan shihan J.B. Sujoto adalah sempai Bing Pribadi , anggota kyokushin sejak awal 1971 .

Berita peresmian dojo Roxy tampil di Jawa Pos Radar Jember .

RENCANA JADWAL ACARA 2016
19-21 Februari 2016 : HUT ke-34 , Seminar Karate , Ujian Sabuk Hitam di Bandungan - Semarang .
April 2016 , Kejuaraan Nasional ke-19 Shinkyokushin Karate di Jakarta .
11 September 2016 , The 16th Asia Open Karate Championship di Busan-Korea .
19 Februari 2016 :
17.00 : Diharapkan semua peserta sudah tiba agar dapat beristirahat .
20.00 : Sarasehan
20 Februari 2016 :
07.00 : Makan pagi .
09.00 : Latihan Sesi I
: Dipentingkan Latihan Kata .
12.00 : Makan siang .
15.30 : Latihan Sesi II.
: Diteruskan pendalaman Kata .
19.00 : Makan malam .
20.00 : Rapat seluruh Pengda menentukan Garis Besar Haluan Perguruan .
21 Februari 2016 :
07.00 : Makan pagi
09.00 : Ujian dan Latihan terakhir .
12.00 : HUT ke-34.
13.00 : Check-out.

“ 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 )

Hot News !!!!

Bulan 11 September 2016 , The 16th Asia Open Karate Championship akan dilaksanakan di Korea .
Kejuaraan ini merupakan tempat untuk seleksi memilih wakil WKO Asia dalam World Cup ke-6
pada tahun 2017 di Astana, Kazakhstan .
Untuk kali ini akan dipertandingkan dengan kategori sebagai berikut :
MALE : - 65 Kg, -75 Kg, - 85 Kg dan + 85 Kg .
FEMALE : - 50 Kg, - 55 Kg, - 60 Kg, dan + 60 Kg .
Sehubungan dengan itu , maka Kejuaraan Nasional ke-19 pada April tahun 2016 akan diadakan
pemilihan calon-calon peserta World Cup ke-6 yang akan dipertandingkan dalam Kejuaraan Asia
ke-16 di Busan- Korea .
Tunjukkan NYALI nya kalau tidak ingin disebut tidak punya Nyali ……………

Seluruh Pelatih / Pengurus / Sabuk Hitam daerah, cabang, dojo diharuskan menyumbang
Demonstrasi Karate di atas pentas . Semua diberi kesempatan yang sama untuk memperagakan apa
saja dan oleh siapa saja dari setiap Daerah . Kegiatan ini akan direkam dengan baik dan
diperuntukkan bagi penerbitan Buku Kenangan pada HUT ke-35 tahun 2017. Semua unsur daerah
dan personal yang telah turut membesarkan Perguruan ini akan tersimpan dengan baik pada buku
kenangan yang akan merupakan rekaman perjalanan sejarah .
Sebagai konsekuensinya : mulai hari ini , semua harus mulai mengembalikan performanya yang
terbaik . Mengulang peragaan Kata yang sudah lama ditinggal atau keterampilan lain . Memperkuat
kembali bagian anggota tubuh yang mungkin ingin diperagakan. Berkumpul kembali seluruh
Pengurus dan Pelatih untuk menyusun formasi demonstrasi . Membagi-bagikan tugas kepada setiap
cabang yang berada di wilayahnya . Dengan demikian kepedulian sesama dapat ditingkatkan
kembali demi persatuan di Daerah .
Peragaan demonstrasi dari Pengda akan dilaksanakan pada
acara Kejurnas Ke-19 di DKI. Jakarta . Bahan tameshiwari harap dibawa sendiri atau bekerja sama
dengan panitia Kejurnas ke-19 .

ANGGOTA DEWAN PUSAT

NPO. WORLD KARATE ORGANIZATION

SHINKYOKUSHINKAI

WKO WORLD GENERAL ASSEMBLY 2013 DI VILNIUS – LITHUANIA

SHINKYOKUSHIN BUDO SHOP
Untuk kebutuhan didalam dojo :

1x2m

1,27 x 2 m

1x2m

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

Badge untuk Dogi
Rp.15.000,-

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

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.150.000,-

Buku
Pedoma Pelatih
Rp.100.000,-

