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Perubahan jaman merupakan sesuatu yang niscaya…………………
Saat ini sering kita mendengar orangtua menceritakan , bahwa anakanak mereka begitu cepat menguasai permainan-permainan gadget
seperti handphone, ipad ,laptop ,dll. Sementara orangtuanya hanya
pasrah dengan ketidak mampuannya mengikuti permainanpermainan tersebut . Namun ada juga yang berusaha menguasainya
agar tidak ketinggalan . Dalam perjalanan waktu yang demikian
cepat , akhirnya akan nampak perbedaan antara orang-orang yang
terus aktif mengikuti perubahan-perubahan jaman dan yang tidak
mau pusing dan hanya pasrah . Akibatnya terjadi kesenjangan cara
berpikir di antara mereka dan sering terjadi kesalah pahaman .
Perubahan adalah hal yang mutlak dan tidak bisa dihindari . Jadi
sebaiknya tetaplah mengikuti perkembangan – perkembangan serta
info-info yang terus mengalir dan mudah diperoleh melalui google .
Setiap kali merasa tidak tahu mengenai sesuatu yang dibicarakan,
coba cari tahu di google dan menemukan jawabannya.
Demikian juga dalam dunia karate terus terjadi perkembangan dan perubahan sesuai tuntutan jaman .
Orang yang tidak mau terlibat dalam setiap kegiatan yang ada , lama-lama tentu akan mengalami
kesenjangan baik dalam berita maupun perubahan-perubahan . Akhirnya mereka hanya mengeluh dan
tetap mempertahankan apa yang mereka ketahui dan menentang hal-hal yang baru karena tidak
mengikutinya . Bahasanya selalu menganggap remeh terhadap gejolak gejolak baru dan menganggap
tidak penting dan sudah tahu . Meskipun tidak drastis , namun sedikit demi sedikit terjadi perubahan,
perbedaan yang menuju pandangan-pandangan baru yang diyakini akan menjadi lebih baik .
Faktor usia kadang-kadang juga mempengaruhi sikap seseorang . Karena kelincahan yang semakin
lamban , kemauan yang semakin menurun , keterbatasan phisik yang semakin menua , dapat membuat
seseorang berubah cara berpikirnya . Kalau tidak hati-hati malah terkesan mempengaruhi semangat
anak-anak muda dalam berkarya kejenjang tingkatan yang lebih tinggi .
Sebaiknya ,dengan menyadari segala faktor yang memang sudah tidak mungkin dihindari yang harus
dialami seseorang seiring dengan meningkatnya usia , marilah para senior terus memikirkan orang lain
dalam hal ini generasi muda agar dapat terus berkembang melangkah kedepan dengan cara memberikan
dukungan kepada mereka baik secara financial, moril , nasehat yang membangun maupun dorongan
untuk mempertahankan semangat mereka . Bukan sebaliknya hanya mengeluh, mencelah, mengkritik
tanpa mau berkorban sama sekali . Seorang leader adalah orang yang mampu menghasilkan leader
leader selanjutnya . Kalau bisa demikian, anda akan tetap dihormati dan dihargai oleh generasi penerus
sepanjang masa …………..

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

ILUSTRASI
Dalam dunia kedokteran , kita sering melihat para dokter menghadiri berbagai Seminar
yang diadakan oleh kesatuan dokter dengan mendatangkan pembicara dokter senior dari
berbagai tempat untuk membagikan pengetahuannya . Hampir setiap bulan selalu ada
Seminar ini dan itu yang memudahkan para dokter untuk memilih mana yang dianggap
penting bagi dirinya . Dengan rajin menghadiri seminar, mereka terus mendapatkan ilmu
yang terus berkembang sehingga tidak ketinggalan dan dapat meningkatkan pengetahuan
serta kemahirannya . Mereka tidak saja hanya menghadiri seminar didalam negeri, tetapi
juga sering diundang keluar negeri mengikuti seminar kesehatan terkini .
Dibandingkan dengan mereka yang jarang atau malas terlibat dalam setiap kegiatan
seminar , tentu terjadi sebuah kesenjangan pengetahuan maupun informasi .
Demikian juga jika di bandingkan dengan kegiatan karate. WKO Memiliki banyak
kegiatan ,baik seminar, pertandingan maupun kegiatan lainnya . Semakin banyak
kegiatan yang kita hadiri, pasti akan memiliki pengetahuan ,wawasan serta informasi
yang lebih banyak . Kemampuan kita akan membawa warna yang berbeda pada dojonya
masing-masing , baik pengetahuan yang disampaikan maupun bentuk bentuk latihan yang
dijajarkan .
Ibaratnya orang mendaki bukit , semakin tinggi pendakiannya, semakin luas wawasan
nya . Semakin banyak bergaul dan terlibat dalam berbagai kegiatan, semakin luas
wawasan anda dan ini membawa kebaikan untuk organisasi perguruan kita .
Oleh sebab itu, marilah semakin meningkatkan wawasannya untuk menjadikan dirinya
semakin mumpuni …….

RENCANA JADWAL ACARA 2018
23-24 Juni
07 - 09 Juli
1-2 September

: The Karate Dream Festival International Championship di Tokyo .
: Seminar & Test Perwasitan bagi Branch Chief Asia di Kuala Lumpur
: The 17th All Asia Shinkyokushin Karate Championship di Singapore .

30 September

: 4th Annual SHIZUOKA KARATEDO Championship "International friendship
game" di Iwata City, Shizuoka . Kita diundang .

21 Oktober

: WKO Jateng menyelenggarakan gathering & tour di KAI Ambarawa sambil menikmati
perjalanan kereta api jaman dulu dan diselingi latihan.
: Kejuaraan IFKA ke-2 di Jakarta .
: Seminar Karate & Dan Test di Bandungan .

Oktober /November
25-27 Januari 2019

Kalau ada acara di daerah agar dilaporkan .

17th All Asia Open Shinkyokushin Karate Championship
Singapore, 1-2 September 2018
WKO Indonesia akan mengirim :
Male – 65 Kg : Bagas Anjar S
Male – 75 Kg : Lafran Arse J.
Male – 85 Kg : Agustinus Rizal Purnomo
Male + 85 Kg : Gusffi Eranu
Female – 50 Kg : Richa Chlarramita Oksuladiya
Female – 55 Kg : Mellania Virandika Putri
Panitia Pelaksana di Singapore tidak mengurus hotel bagi peserta / official / supporter/ Branch Chief , jadi semua
diurus sendiri masing masing negara . Kecuali 1 Branch Chief setiap negara yang bertindak selaku Country
Representative disediakan penginapan . Cara-cara ini memang nampak tidak ramah bagi tamu luar negeri, namun
demikian kita harus selalu siap menghadapi penyesuaian perkembangan jaman . Hati boleh merasa kurang puas,
tetapi semua ini harus dihadapi dan dilalui daripada hanya diam diri dan menyimpan rasa marah .
Hotel official di :
V Hotel Lavender
70 Jellicoe Road, Kallang, Singapura, Singapura, 208767 –
Tarif Hotel sekitar 1,8 juta per malam tanpa Bf .
Saya mendengar ada yang mau hadir dan langsung pulang setelah selesai menonton pertandingan .
Tempat pertandingan di daerah Tampines Mall . Dalam Mall ada ruang olahraga yang besar , ada lapangan
sepakbola dan beberapa fasilitas olahraga lainnya .
Silahkan datang sebanyak banyaknya . Harga tiket penonton SGD 10 disumbangkan kepada Badan Amal .
Demikian sekilas info .
SEMINAR PERWASITAN BAGI BRANCH CHIEF ASIA
7-9 Juli 2018 di Kuala Lumpur .
Seluruh Branch Chief dan anggota hingga sabuk coklat , akan diberi latihan perwasitan dan sekaligus diuji . Yang
lulus akan diberi Referee License dan sertifikat . Bagi mereka yang tertarik dapat segera mendaftarkan diri . Biaya
160 USD termasuk menginap 2 malam ( 7-8 Juli) dan makan . Berangkat tgl. 7 Juli dan kembali tgl. 9 Juli .

EVENT: WKO ASIA REGION INTERNATIONAL JUDGE SEMINAR
DATE: 7TH– 9THJULY 2018
VENUE: INTERNATIONAL YOUTH CENTRE, KUALA LUMPUR
FEES: USD 160
(Included 2nights accommodation, all meals, Judge certificate and International Judge card)
FEES FOR EXTRA ACCOMMODATION: USD 40/ROOM WITH BREAKFAST
QUALIFICATION: BROWN BELT HOLDER
PURPOSE: TO LEVEL UP WKO ASIA JUDGE STANDARD
THINGS TO BRING: JUDGE UNIFORM, WHISTLE
RANK OF ASIA INTERNATIONAL JUDGE: GOLD, SILVER AND BRONZE

ITINERARY
7TH JULY 2018
1400 CHECK IN
1900 WELCOME DINNER
2100 SEMINAR BRIEFING
8TH JULY 2018
0900 TOURNAMENT RULES EXPLAINATION
1000 COFFEE BREAK
1100 JUDGE PRATICAL LESSON (1)
1300 LUNCH
1500 JUDGE PRATICAL LESSON (2)
1830 JUDGE PAPER EXAMINATION
1900 JUDGE PRATICAL EXAMINATION
2000 BUFFET DINNER
2100 FREE AND EASY
9TH JULY 2018
1200 CHECK OUT

SUSUNAN PENGURUS CABANG JEMBER
Masa Bhakti 2017 – 2021
Penasehat
Ketua Cabang
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara I
Bendahara II
Kepala Instruktur
Instruktur
Asisten Instruktur

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Luis Santana
Bondan Heriyono, SH, MH
Lie Yosef Gunawan
Andi Wibowo
Rantika Nabilla
Budi Darmadi
Rikki Leonardo
Darmawan Setiabudi
Budi Rahardjo
Budi Triadjie
Rantika Nabilla

Buka bersama setelah latihan………,

Menarik sekali para anggota
dojo Naruto dan dojo Assyifa ,
Bayung, Sum-Sel, setelah selesai
latihan disempatkan buka bersama.
Pasti nikmat sekali makannya .
Nampak Sensei Ruddy Haryanto
dan Sempai Hendra Saputra .

DEWAN PUSAT

NPO. WORLD KARATE ORGANIZATION

SHINKYOKUSHINKAI

WORLD GENERAL ASSEMBLY 2015 DI TOKYO-JAPAN

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

Buku
Pedoma Pelatih
Rp.100.000,-

Buku Teknik Oyama Karate
(Kihon-Kata-Kumite)
Rp.180.000,-

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

CD Lagu Shinkyokushin Rp.30.000,-

Untuk kebutuhan instruktur :

Sabuk Hitam - Rp.150.000,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,-

Pin WKO
Indonesia
Rp.100.000,Dengan magnit

