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 .
Hp. 0816663528 , 085950482501
situs : www.kyokushin-indonesia.com
E-mail : jbsujoto@gmail.com
Rekening Perguruan : Bank BCA , Cabang Tajur-Bogor , a/n. Luki F. Hardian
No.Rek. : 736-0122-799

Tahun 2015 , usia perguruan sudah 33 tahun , usia produktif ,
semakin matang , semakin tenang dalam menghadapi situasi dan
kondisi , dapat melihat lebih jernih , dapat melangkah lebih pasti.
Tahun lalu sudah nampak semakin banyak dojo, cabang, daerah yang
semakin mandiri , percaya diri dalam mengambil dan menetapkan
langkah-langkah yang dirasakan bermanfaat bagi perkembangan
perguruan . Ini sungguh mendamaikan hati dan menunjukkan ,
bahwa mereka merasa turut memiliki perguruan ini sehingga tidak
mungkin rela kalau perguruan ini sampai tidak terurus dengan baik .
Tahun ini kembali kita bersama-sama akan menyelenggarakan
sebuah pertandingan berskala internasional . Diharapkan sekitar 10
negara akan menghadiri Kejuaraan Shinkyokushin Karate Indonesia
Terbuka ke-4 di Bali . Dengan kepedulian bersama, tugas
pelaksanaan peristiwa ini sungguh-sungguh terasa ringan dan tanpa
beban mental . Apabila semakin banyak orang yang peduli dan sadar
akan makna pentingnya keberadaan perguruan ini , maka kedepan
akan semakin berkibar perguruan kita , khususnya di wilayah Asia .
Saya terus mendorong dan memberikan pemahaman akan pentingnya
kebesaran dan keberadaan perguruan kita kepada semua anggota
yang peduli agar lebih berani tampil untuk bersama-sama memimpin
perguruan ini kedepan .
Ajaran agama selalu mengingatkan agar bersiap-siaplah setiap saat ,
karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada diri kita selain
Yang Maha Kuasa .
Demikian juga saya menyampaikan , agar seluruh daerah , seluruh anggota khususnya yang sudah
semakin matang pemikirannya , senantiasa berjaga-jaga , peduli dengan perkembangan wilayahnya ,
menjaga kekompakan satu dan lain , karena segala sesuatu dapat saja terjadi , tidak ada yang abadi , dan
kita harus siap apabila masa itu datang agar tidak kocar-kacir .
Sudah banyak contoh didepan yang kita saksikan betapa rapuhnya persatuan hanya karena ingin
menonjol dan memimpin , kemudian membentuk sendiri perguruannya . Namun karena keberadaannya
hanya sendirian atau dalam kelompok kecil, akhirnya menemui kendala didalam menindak lanjuti
kelangsungan hidup perguruannya kedepan .
Kita tidak berhenti untuk terus mendorong agar seluruh Daerah semakin mampu berdiri sendiri ,
memimpin dan mengelolah dojo-dojo diwilayahnya . Tidak perlu ada lagi kebutuhan untuk berebut
kepemimpinan karena sudah ada ditangannya masing-masing . Yang dibutuhkan adalah kemampuan
berorganisasi , bekerja sama yang baik demi kepentingan bersama , dengan memilih orang yang tepat
dan mampu menyatukan semua pimpinan yang sudah ada demi kelancaran jalannya roda perguruan .

Sampai hari ini kita masih terus mencoba memelihara suasana kebersamaan demikian dan nampaknya
kita semakin berhasil , karena kita semua tahu , bahwa apabila sampai terpecah belah , maka tidak ada
yang memperoleh manfaatnya .
Keberadaan NPO.WKO Shinkyokushinkai dibawah shihan Kenji Midori sudah membuktikan sebagai
bentuk organisasi yang paling tepat untuk kita pertahankan dan tetap bersatu padu melangkah kedepan .

Osu……

J. B. Sujoto
Ketua Dewan Guru

RENCANA JADWAL ACARA 2015
13-15 Februari :
Seminar Karate & Dan Test di Batu – Malang.
Contact person : sempai William & sensei MG.Heru S.
30 April - 3 Mei : The 4th Indonesia Open Karate Championship di Denpasar-Bali .
Dikuti juga dari luar negeri sekitar 15-17 negara .
Kalau IFKO terbentuk, para anggota IFKO juga diundang untuk berpartisipasi .
29 Okt – 2 Nov :
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 “

SEMINAR KARATE @MA CHUNG UNIVERSITY
Malang , 13-15 Februari 2015
SUSUNAN ACARA :
13 Februari 2015 :
14.00-17.00 : Diharapkan semua sudah tiba di Universitas Ma Chung, Jl. Villa Puncak Tidar N-01.
: Registrasi ulang. Pembagian kaos.
18.00-19.00 : Makan Malam
19.30-21.00: berkumpul semua di Hall penginapan , membicarakan masa depan WKO Indonesia .
: silahkan memberikan usulan demi kebaikan .
14 Februari 2015:
05.30 : Bangun pagi
06.00 : Latihan sesi I (jangan lupa bawa sepatu running) . : Lokasi 200 m dari penginapan .
08.30 : makan pagi : rileks
12.00 : makan siang
14.00 – 17.00 : Latihan sesi II : Lokasi 200 m dari penginapan
15 Februari 2015 :
06.30 : makan pagi
07.30 : menuju lokasi ujian sekitar 200 m.
08.00 – 12.00 : ujian dimulai : yang tidak mengikuti ujian juga melakukan latihan awal bersama .
: semua Kata sesuai kurikulum . : bawa shin protector , groin protector , breast supporter .
13.00 : makan siang .
14.00 : check-out
CATATAN :
-. Pendaftaran paling lambat 10 Januari 2015.
-. Biaya Rp.300.000,- per orang . (Makan 5x, penginapan 3hari 2malam, kaos), penginapan terbatas
hanya 75orang. Jika melebihi, beda penginapan biaya Rp. 450.000,-. Pendaftaran setelah 10 Januari 2015 tidak dijamin akan memperoleh kaos . Tolong di cantumkan
ukuran kaos (M, L, XL, XLL)
-. Mereka yang bawa mobil agar langsung menuju universitas Ma Chung .
-. Bagi yang mengikuti ujian , dikenakan biaya tambahan Rp.50.000,- .
-. Pendaftaran dengan : Kirim email ke jekijun_willi@yahoo.co.id atau melalui sms/BBM
-. Uang di transfer ke : 1771-465-400 a/n. William Eliezer , BCA . Setelah transfer beritahu :
nama-cabang-ukuran kaos via SMS/BBM atau email .
-. Jangan lupa bawa sepatu shinkyokushin buat latihan diluar . Bawa juga baju tebal / jaket .
-. No.Hp. yang perlu dicatat : Sp.William 0822 348 243/085 791 0505 90 kalau kesasar .
PANITIA PELAKSANA

Osu.. Cabang Kediri Ujian Triwulan keempat tgl 21 Desember 2014
Cabang Kediri semakin eksis dengan
kehadiran warga baru setelah agak lama
mengalami krisis anggota .
Berkat tangan dingin Shihan Sukarno Djunaedi
dengan dibantu para senior yang masih tetap
loyal mencoba bangkit kembali dengan
menyelenggarakan
kegiatan
kompetisi
setempat untuk menggairahkan semangat para
anak muda ,agar tetap tertarik untuk
membangun jiwa dan raga menjadi insan yang
dapat dibanggakan.
Kami
bangga
menjadi
bagian
dari
Shinkyokushin Karate .
Osu!!!

LATIHAN TUTUP TAHUN
Dojo Pondok Indah dan Brawijaya , Jakarta
Dojo Pondok Indah dan Brawijaya , Jakarta yang
anggotanya mayoritas terdiri dari warga Jepang ,
mengadakan latihan tutup tahun bersama .
Diantaranya Nampak sempai Kumata bersama beberapa
anggota yang pernah berlaga di Kejurnas ke-18 .
Mereka juga mempersiapkan diri untuk ambil bagian
pada Kejuaraan Terbuka Shinkyokushin Karate ke-4 pada
tanggal 2 Mei 2015 yad di Denpasar ,Bali, demikian
dijelaskan oleh Sensei Jesse Chandra yang memegang
kedua dojo ini .

Masa lalu telah kita lalui bersama , Suka duka silih berganti
Tahun Baru sudah menyapa , Mari kita buat menjadi lebih berarti

Duka Air Asia QZ-8501 . AirAsia QZ-8501 jurusan Surabaya – Singapore hilang kontak pada
pk.06.17 ,tanggal 28 Desember 2014 dan dinyatakan hilang pada pk.07.55 wib . Semua kemampuan
dikerahkan untuk mencari keberadaan pesawat .Syukurlah pada hari ke-3 ,lokasi jatuhnya pesawat sudah
ditemukan di dekat perairan Pangkalan Bun . Mari kita semua memanjatkan Doa kehadirat Tuhan ,
semoga keluarga korban diberikan ketabahan didalam menghadapi kenyataan yang harus mereka terima
dan seluruh korban mendapatkan jalan yang lancar menuju pangkuan Yang Maha Pengasih ,Pengampun,
Penyayang . Dengan kejadian ini membuat kita semakin sadar ,bahwa kematian dapat terjadi tanpa kita
duga ; oleh sebab itu selalu siapkan batinnya dan berdamai dengan Pencipta ……………….

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

Badge untuk Dogi
1x2m
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 .)
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.100.000,-

Buku
Pedoma Pelatih
Rp.50.000,-

